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Abstract 

 

The purpose of this study is to find out what pupils think about writing texts together and how 

response can create cooperation between pupils when they write texts.  

 

Two methods were used in the study. One method was an interview and the other one was an 

observation. The purpose of the interviews was to find out what the pupils thought about 

writing texts together and what they thought about response. The purpose of the observations 

was to see how response was used in the classroom and in what way the pupils cooperated by 

writing texts together. Another purpose with the observations was to find out how cooperation 

and response emerges in the interaction between pupils.  

 

The result of the study showed that what the pupils thought about cooperation and response 

was different from how it was in reality. At the same time three different elements behind the 

cooperation and response between pupils could be found. The three elements was the need to 

confirm, the need to know (knowledge) and the need to compare texts.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad eleverna i årskurs 4 tänker om att skriva texter 

tillsammans och hur respons kan skapa ett samarbete när eleverna skriver texter. 

 

I undersökningen användes två metoder. Den ena metoden är att genomföra kvalitativa 

intervjuer med eleverna. Den andra metoden är att genomföra observationer i klassrummet. 

Syftet med intervjuerna är att ta reda på vad eleverna tänker om att skriva texter tillsammans 

och vad de tänker om respons. Syftet med observationerna är att se hur respons används i 

klassrummet och hur eleverna samarbetar när de skriver texter tillsammans. Ett annat syfte 

med observationerna är att ta reda på hur ett samarbete uppstår i interaktionen mellan 

eleverna. 

 

Resultatet av studien visar att vad eleverna tänker om samarbete och respons skiljer sig från 

vad som händer i praktiken. I studien går det även att hitta tre faktorer som skapar samarbete 

och respons mellan eleverna. De tre faktorerna är behovet av bekräftelse, behovet av kunskap 

och behovet av att jämföra texter.  

 

Nyckelord 

 

Berättande texter i åldern 10-12, Klassrumsobservationer, Kvalitativ undersökning, intervju 
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1 Inledning 

 

Under min utbildning till lärare på Karlstads universitet har jag ofta funderat på hur respons 

används i skrivprocessen. Mitt intresse kommer från mina egna erfarenheter av respons och 

skrivande. Ett exempel på en erfarenhet är att skriva texter tillsammans med individer från 

olika delar av Sverige med hjälp av IKT (informations- och kommunikations teknik). De som 

deltog i skrivandet gav respons på varandras texter i skrivprocessen. Ett samarbete skapades 

av den respons som gavs och resultatet av samarbetet blev att både språket och kontexten 

utvecklades. Utifrån den här erfarenheten reflekterade jag över om det fanns liknande 

situationer i skolan och om eleverna samarbetar och ger respons på ett liknande sätt när de 

skriver texter. Ett annat exempel på en erfarenhet är att eleverna skriver texter, berättar hur de 

tänker och använder sig av IKT för att visa hur texten kan förbättras. Utifrån detta reflekterade 

jag över om eleverna använder sig av respons på andra sätt i klassrummet. I läroplanens 

(Lgr11) kunskapskrav för elever i årskurs 6 i ämnet svenska står det att eleverna ska kunna ge 

respons på texternas innehåll och bearbeta texterna utifrån den respons de får. Eleverna ska 

även kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra enligt de övergripande målen 

(Skolverket 2016, s. 253 & s. 13). Det betyder att det ska finnas någon form av samarbete och 

respons mellan eleverna i skrivprocessen.  

 

1.1 Beskrivning av ämnesområdet 

 

I den här studien har jag valt att titta på hur ett samarbete kan utvecklas mellan elever i 

skrivprocessen. Ett exempel på samarbete är respons mellan elever för att de ska kunna 

utveckla och förbättra sina texter. Litteratur som jag har tagit del av under min utbildning till 

grundskolelärare i svenska har bland annat tagit upp vikten av feedback och att lära sig 

tillsammans med andra för att kunna utvecklas. Elever kan enligt Dysthe lära sig nya 

strategier i skrivprocessen om de läser vad andra har skrivit (Dysthe 2011, s. 65). Samtidigt 

nämner Williams att klasskamrater har en stor betydelse för elevernas utveckling och lärande, 

eftersom det sociala samspelet är en viktig faktor bakom elevernas utveckling (Williams 

2006, s. 17 & s. 40). Undersökningen kommer bland annat att observera lärandeprocessen och 

hur samarbetet mellan eleverna kan se ut när de skriver texter.  
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1.2 Syfte & frågeställningar 

 

I arbetet vill jag undersöka hur samarbetet mellan eleverna kan se ut och hur ett samarbete 

genom respons fungerar när elever i årskurs 4 skriver texter. Syftet är därför att ta reda på vad 

eleverna tycker om att skriva texter tillsammans och hur respons kan skapa ett samarbete när 

eleverna skriver texter. Syftet kan operationaliseras i följande tre frågeställningar: 

 

Hur ser eleverna på att skriva tillsammans? 

Hur ger eleverna respons till varandra när de skriver texter? 

Vilka faktorer skapar situationer som uppmuntrar samarbete när eleverna skriver texter? 
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2 Forskningsbakgrund & teori 

 

Arbetet kommer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv eftersom mitt syfte bland annat är 

att se hur respons kan skapa ett samarbete när eleverna skriver berättande texter, som nämnts 

tidigare. Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen spelar här en stor roll eftersom 

den inspirerade till skapandet av det sociokulturella synsättet. En beskrivning av det 

sociokulturella synsättet och Vygotskijs teori finns med i följande kapitel för att skapa en 

bättre förståelse för innehållet i studien. Jag tar även upp olika former av samarbete och hur 

samarbetet är kopplat till skrivandet. Jag kommer till sist att presentera forskning kring olika 

slags respons och responsens användningsområden och kring hur den påverkar skrivandet. 

 

2.1 Det sociokulturella synsättet 

 

Det finns flera olika teorier som försöker förklara hur ett lärande uppstår i klassrummet. Pia 

Williams skriver i boken Barns samlärande att lärandet i det sociokulturella synsättet sker i 

samspel med andra individer genom att tänka, samtala och utföra sina arbetsuppgifter 

tillsammans med andra och på så sätt skapa ett lärande. Ett sätt att beskriva detta på är att en 

erfaren individ ger en mindre erfaren individ vägledning. Den mindre erfarna individen lär sig 

hur uppgiften ska utföras och kan senare göra liknande uppgifter själva. Lärandet måste även 

ses utifrån den kontext det uppstår i eftersom elevernas lärande påverkas av det sociala 

sammanhang de arbetar i (Williams 2000, s. 30). 

 

Pia Williams nämner i sin bok När barn lär av varandra att kommunikation har en stor 

funktion i det sociokulturella synsättet (Williams 2006, s. 47). I kommunikationen ingår bland 

annat konversationer och handlingar. Både handlingar och konversationer skapar ett samspel 

mellan människor och utvecklar på så sätt deras kunskaper. Kunskap är en del av den kontext 

det utvecklas i. Ett annat sätt att förstå det sociokulturella synsättet på är att interaktionen 

mellan eleverna skapar ny kunskap. För det första kan ett samspel skapas utifrån ett problem 

eller en fundering. Ett exempel är när en erfaren individ delar med sig av sina erfarenheter och 

sin kunskap till en mindre erfaren individ som nämnts tidigare. För det andra sker lärandet 

kontinuerligt genom individernas interaktioner och inte bara i situationer där ett problem 

uppstår. Ett exempel på detta är att interaktionen ger en möjlighet att ta del av och upptäcka 
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varandras unika erfarenheter och kunskaper (Williams 2006, s. 48). Det är inte en ensidig 

kunskapsöverföring utan ett gemensamt kunskapsutbyte. Williams tar även upp att ny 

kunskap utvecklas utifrån samspelet mellan individerna eftersom de delar med sig av sin 

kunskap, ifrågasätter den och samtidigt ställer frågor om den. Det är inte en elev som lär en 

annan utan eleverna lär av varandra. Det måste även finnas en god klassrumsmiljö som 

uppmuntrar eleverna att ta både individuellt ansvar och ansvar i grupp för att detta ska fungera 

(Williams 2000, s. 31). 

 

2.2 Den proximala utvecklingszonen 

 

Tomas Kroksmark nämner i boken Den tidlösa pedagogiken att en av Vygotskijs mest kända 

begrepp är ”den proximala utvecklingszonen” (ZPD). Begreppets betydelse handlar om vad 

en person klarar av med stöd av en annan person. Det innebär att en psykologisk utveckling 

inträffar i situationer där individer samarbetar eller interagerar med varandra (Kroksmark 

2011, s.450). ”De intellektuella och praktiska verktygen” som existerar i varje människa 

förändras genom dessa interaktioner (citat från Kroksmark 2011, s.450). Teorin innehåller 

flera nivåer av utveckling. På den första nivån får en mindre erfaren individ stöd av en individ 

med mer erfarenhet i hur någonting ska utföras. På den andra nivån kan individen arbeta utan 

stöd eftersom kunskapen har blivit ”internaliserad”. Detta leder i sin tur till att individen kan 

använda sig av den inhämtade kunskapen inom andra områden. I den fjärde och sista nivån 

återgår individen till den första nivån för att tillägna sig ny kunskap med stöd av andras 

erfarenheter (Kroksmark 2011, s. 450-451). Eva Anderberg skriver i Skolans mellanår: 

språkutveckling, undervisning och ledarskap att Vygotskij även är känd för begreppet 

scaffolding som handlar om att ”eleverna får stöttning i den utvecklingszon de befinner sig i.” 

(Anderberg 2010, s. 23). Scaffolding sker främst i den första nivån av ZPD som nämnts 

tidigare  

 

Torlaug LØkensgard Hoel nämner i sin bok Skriva och samtala att ”internalisering och 

imitation” är grunden i Vygotskijs teori. Internalisering är när kunskapen är automatiserad och 

kan användas i flera liknande situationer. Imitation är när en individ kopierar eller härmar en 

handling eller ett beteende. Det är svårt att kombinera imitationsövningar med lärande 

eftersom imitation är osjälvständigt och den progressiva pedagogiken i skolan uppmuntrar 
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självständighet (LØkensgard 2001, s. 96). Vygotskij har en stor betydelse för både 

pedagogiken och didaktiken i skolan eftersom han uppmärksammar elevernas sociala natur i 

sin teori (Kroksmark (2011, s. 452). Kroksmark skriver att Vygotskij inriktade sig på hur 

elevernas tankar kan omformas i sociala sammanhang i skolan det vill säga att ”Undervisning 

och lärande utgör själva sinnesbilden för den sociokulturella aktiviteten, eftersom skolan 

måste betraktas som det viktigaste sociala sammanhang som är specifikt inriktat på att forma 

och omforma tänkandet” (citat från Kroksmark 2011, s. 452). 

 

LØkensgard skriver att det existerar två olika sorters stöd för eleverna i ZPD. Den ena är ”ett 

direkt stöd” som till exempel handledning eller instruktioner som i sin tur aktiverar 

lärprocessen. Den andra är stödet som lärandemiljön ger till eleverna (LØkensgard 2001, s. 

88).  LØkensgard nämner även vikten av att studera de sociala och kulturella aspekterna i 

Vygotskijs teori och inte bara den psykologiska, eftersom individens utveckling påverkas av 

den kontext lärandet och samspelet sker i. Dessutom har den sociokulturella synvinkeln 

inspirerats av ett kulturellt perspektiv på samspel inom ZPD (LØkensgard (2001, s. 89). 

 

2.3 Samarbete i skrivprocessen 

 

I de kommande kapitlen om samarbete kommer jag att ta upp olika samarbetsformer som är 

vanliga i ett klassrum.  

Den största skillnaden mellan att skriva och samtala är att talet kan utesluta delar av innehållet 

utan att förlora sammanhanget. Detta beror på att samtalet ingår i ett samtalssammanhang, det 

vill säga att det finns en förståelse för det som nämns. En skribent måste däremot utföra 

detaljerade beskrivningar i texten för att samma förståelse ska uppstå (LØkensgard 2001, s. 

75). Kommunikationen är således viktig för att en förståelse och ett samarbete mellan 

individer ska kunna uppstå. Kommunikationen består av bland annat handlingar i skrift och i 

samtal som till exempel diskussioner. När vi skriver texter sätter vi ord på våra egna tankar. 

(LØkensgard 2001, s. 75). Olga Dysthe nämner i Skriva för att lära att skribenten för en 

konversation eller en dialog med den som läser texten (Dysthe 2011, s. 18). Skrivandet är 

även socialt eftersom ett utbyte av tankar om textens innehåll ofta sker i eller efter 

skrivprocessen. Ett exempel på den sociala delen i skrivandet är att individerna kan läsa 
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varandras texter och få respons på sina egna texter. En person kan på så sätt ta del av nya 

perspektiv i den skrivna textens innehåll och samtidigt förbättra texten utifrån vad de har lärt 

sig, det vill säga det skapas ett samspel mellan individer i lärande- och skrivprocessen (Dysthe 

2011, s. 20). 

 

Anderberg skriver att kunskap bygger på hur elevernas verklighet ser ut och vilka erfarenheter 

de har (Anderberg 2010, s. 28). Pia Björklid tar upp i sin bok Det pedagogiska samspelet att 

man måste ha en förståelse för hur ett samspel uppstår och detta kan bland annat göras genom 

att dela med sig av varandras perspektiv, erfarenheter och kunskaper. Ett samspel måste ses ur 

flera olika perspektiv. Tre exempel är utifrån individens, gruppens och miljöns perspektiv och 

hur dessa perspektiv hör ihop (Björklid 2011, s. 137). 

 

2.3.1 Styrt samarbete 

 

I det här kapitlet kommer styrt samarbete att presenteras. Det handlar bland annat om hur 

lärarens synsätt påverkar samarbetet och varför läraren måste tänka på gruppdynamiken när 

eleverna ska samarbeta. 

 

Williams ger ett exempel på ett styrt samarbete i undervisningen på en skola. Läraren beslutar 

om ett samarbete som ska utföras i grupper eller i par när eleverna ska skriva ett arbete 

tillsammans. Hur detta sedan utförs beror mycket på lärarens syn på om hur ett samarbete ska 

gå till. Det finns flera förutsättningar för ett samarbete i skrivprocessen och den första är en 

god arbetsmiljö, den andra är kommunikation och den tredje är att samarbete uppmuntras i 

skrivprocessen. Samtidigt måste gruppen av elever, för att samarbetet ska fungera, vara 

beroende av varandras arbete (Williams 2006, s. 96). 

 

Williams skriver att läraren måste tänka på hur gruppdynamiken ser ut eftersom det inte bara 

går att förvänta sig att ett gott samarbete uppstår i skrivprocessen (Williams 2000, s. 103). För 

det första uppstår det ofta diskussioner om vem som ska leda gruppen och hur arbetet ska 

fördelas om eleverna inte känner varandra. En maktkamp skapas mellan eleverna och kan i sin 

tur resultera i att inte alla elever får någonting att säga till om. Det finns även undantag till 

detta. För det andra påverkar elevernas ålder samspelets utgång i gruppen. Den äldre eleven 
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ses ofta som mer kunnig än den yngre även om det i realiteten inte stämmer överens med hur 

verkligheten ser ut. Har den yngre eleven dessutom ett svagt självförtroende kan det 

perspektivet stärkas (Williams 2000, s. 79). Samarbetet är på samma villkor när eleverna har 

samma ålder och dessutom blir resultatet bättre i samarbetet med jämnåriga individer. För det 

tredje påverkar eleverna samspelets utgång beroende på om de är flickor eller pojkar. En orsak 

till detta är att flickor ofta föredrar att arbeta tillsammans med andra flickor och pojkar med 

andra pojkar. Till sist påverkar de kulturella och sociala skillnaderna mellan eleverna hur 

samspelet ser ut i gruppen (Williams 2000, s. 80). Det kan i sin tur skapa både negativa och 

positiva interaktioner mellan eleverna i gruppen: positiva i den utsträckningen att utbytet av 

kunskap ger eleverna inspiration och nya strategier i till exempel sitt skrivande, negativt 

eftersom det kan förekomma negativa beteenden som till exempel utfrysning eller mobbning 

för att eleverna har dessa skillnader. Ett exempel på detta kan vara att en elev visar sitt 

missnöje med att delas in i en arbetsgrupp i klassen genom ord eller handlingar (Williams 

2006, s. 26). Det är dessutom viktigt att läraren styr upp hur samarbetet och skrivandet ska gå 

till och samtidigt tänker på hur grupperna ser ut. I Skolverkets Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2016 (Lgr11) står det att en av lärarens 

arbetsuppgifter i skolan är att motverka diskriminering och kränkningar i klassen (Skolverket 

2016, s.12). 

 

Williams tar upp några punkter för ett lyckat samarbete mellan individer. Den första är ”ett 

positivt beroende” som utgår från att alla individer i gruppen är beroende av varandras 

medverkan. Den andra är fysisk närhet där det är viktigt att individerna sitter nära varandra 

när de arbetar eller att de träffas regelbundet. Den tredje är social kompetens där 

”interaktioner mellan människor” ingår (Williams 2006, s. 28). Den fjärde och sista är vikten 

av att diskutera till exempel skrivprocessen och vart gruppen befinner sig i förhållande till 

målet eleverna eller läraren har satt upp (Williams 2006, s. 29). 

 

2.3.2 Frivilligt och naturligt samarbete 

 

I det här kapitlet kommer det naturliga och det frivilliga samarbetet att presenteras. Det 

handlar om de interaktioner som uppstår i klassrummet utan lärarens inblandning. Det handlar 
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även om elevernas intentioner när de samarbetar det vill säga om eleverna är ute efter att 

samarbeta med en klasskompis eller om samarbetet uppstår utifrån ett behov. 

Det frivilliga samarbetet uppstår när till exempel en elev sätter sig bredvid en vän med 

intentionen att arbeta tillsammans. Eleverna tar del av varandras kunskaper och med hjälp av 

samtal kan de utveckla sina texter. När en elev inte har intentionen att arbeta tillsammans men 

ändå stannar upp och frågar en vän eller en lärare om råd skapas ett naturligt samarbete. Det 

är naturligt att ställa frågor mellan elever eller elever och lärare när någonting är svårt. Det 

skapar i sin tur ett samarbete för kunskapsutveckling och nya erfarenheter. Eleverna använder 

samtalet som ett stöd i skrivprocessen eftersom det finns ”en hög abstraktnivå” när de skriver 

texter. Den höga abstraktnivån beror på att det inte finns samma innehållssammanhang i en 

text som i ett samtal. Ett samtal kan skapa ett sammanhang i vad som sägs med ett fåtal ord 

medan utförliga beskrivningar måste finnas i texter för att en förståelse ska uppstå. 

Svårigheten finns i att läsaren inte är närvarande i skrivprocessen jämfört med lyssnaren i ett 

samtal som både är närvarande och förstår innehållet i talet utifrån sammanhanget. Samtalet 

minskar avståndet mellan vad individen tänker och den skrivna texten (LØkensgard 2001, s. 

82). Ett samtal individer emellan underlättar även utvecklingen av deras texter. Detta beror på 

att diskussioner om både positiva och negativa delar av deras texter gör att den kan förbättras. 

Samtal i skrivprocessen kan även resultera i att skribenten får tillgång till kunskap som kan 

vara svår att upptäcka på egen hand. Det finns samtidigt skillnader mellan texter som är 

skrivna i skolan och texter som är skrivna utanför skolan. LØkensgard menar att skillnaden är 

det kommunikativa sammanhanget i den skrivna textens syfte och innehåll. Texter som är 

skrivna utanför skolan har ett socialt syfte och innehåll medan texter som är skrivna i skolan 

saknar detta (LØkensgard 2001, s. 83). 

 

Någonting som underlättar lärandet enligt Williams är att individer i samma ålder eller på 

samma nivå samtalar om exempelvis texterna de har skrivit på ett sätt som är lätt att förstå. 

Anledningen till detta är att elever som befinner sig på samma nivå ofta samtalar med 

jordnära och verklighetsförankrade uttryck som de förstår. Att dessutom lära sig av en mer 

erfaren person i ett socialt sammanhang är en fördel i detta (Williams 2006, s. 38). Williams 

nämner även att ett lärande sker oavsett ålder eller vilka individer som är inblandade i 

lärandeprocessen. Lärandet sker även i den kontext individen befinner sig i och i samarbetet 
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mellan dessa individer som nämnts tidigare (Williams 2006, s. 25). I flera av teorierna om hur 

lärandet går till finns det några gemensamma centrala punkter. En av dessa punkter är 

samspelet mellan olika individer (Williams 2000, s. 97).  

2.4 Placering i klassrummet 

 

Elever som är placerade vid samma bord eller befinner sig i närheten av varandra har ett 

naturligt samarbete mellan sig i formen av kommunikation via handlingar och samtal som 

även nämnts tidigare. Ett exempel på detta är om en elev skriver en text och inte vet hur hen 

ska gå vidare. Eleven kan då be om råd från en lärare eller från sin bordskamrat. I lärarstyrda 

situationer ses det som en social kompetens att fråga om råd och detta förväntas även av 

eleverna (William 2000, s. 99). Beroende på miljön och elevernas placering i klassrummet 

kan kommunikation och samarbete uppstå mellan eleverna (Williams 2006, s. 28). Det finns 

miljöer där eleverna måste sitta stilla och vara tysta när de skriver. Läraren måste ge tillstånd 

för att eleverna ska få samarbeta. Det finns även klassrumsmiljöer där eleverna får förflytta 

sig och kommunicera med varandra samt stödja varandra i sitt lärande (Williams 2000, s. 

100). Läraren måste ge eleverna förutsättningar för att en miljö där eleverna samarbetar och 

lär av varandra ska kunna existera som även nämnts tidigare. Det ska finnas ett tillåtande 

klimat i klassrummet där fel är ett sätt att lära sig och respekt för varandra existerar, eftersom 

det är svårt att genomföra ett samarbete utan respekt för varandra (Williams 2000, s. 102). 

 

2.5 Respons 

 

I de kommande kapitlen som handlar om respons kommer jag att ta upp olika former av 

respons. Feedback och respons är två begrepp som betyder samma sak och båda begreppen 

kommer att användas i den här delen av studien.  

 

Respons är när en person ger råd om hur ett mål kan uppnås utifrån var individen befinner sig 

kunskapsmässigt. Tre frågor kan ställas för att lättare kunna förstå vad respons är:   

 Var befinner individen sig?  

 Vad är målet?  

 Hur ska individen ta sig till målet?  
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Den första frågan tittar på vilken kunskap individen har, den andra frågan tittar på de krav 

eller mål som måste uppfyllas och den tredje frågan tittar på hur målet kan uppfyllas utifrån 

den kunskap eller de färdigheter individen har (Dysthe 2011, s. 178-179). Den kunskap som 

fattas är vad individen behöver lära sig för att uppfylla kravet. Respons är viktigt i skolan 

eftersom det har ett stort inflytande över elevernas resultat. (Dysthe 2011, s. 175). Caroline 

Liberg skriver i Utmana, utforska, utveckla: om läs- och skrivprocessen i skolan att det finns 

tillfällen när elever har svårigheter eller fastnar när de skriver texter och för att lösa problemet 

använder de sig av flera olika skrivtekniker (Liberg 2011, s. 87). Ett exempel är att eleven 

samtalar med en kamrat om innehållet i sin text. Klasskamraten ger respons på texten i 

samtalet och sedan skriver eleven vidare på sin egen text. Ett annat exempel är att eleven läser 

andra elevers texter för att utveckla sina idéer och skriver sedan vidare på sin egen text 

(Liberg 2011, s. 88). 

 

Att kunna ge och ta emot respons är en viktig kompetens inför ett framtida yrkesliv i 

samhället. Ett exempel kan vara när en erfaren person på en arbetsplats ger nyanställda råd 

och respons på deras arbete. Anledningen till detta är för att den nyanställde ska kunna lära sig 

”den kompetens som behövs i sitt yrke”. Respons är en central del i lärandet av ny kunskap 

både i skolan och i samhället. I skolan är det oftast läraren som ger respons till eleverna i 

exempelvis deras skrivna texter och även andra elever ger respons på texterna. En annan sak 

att tänka på är att det tar tid för elever att lära sig hur ett responsarbete ska utföras (Dysthe 

2011, s. 176).  

 

2.5.1 Responsgrupper 

 

Forskning har visat att det finns ett samband mellan kunskap och sociala samarbetsformer i 

undervisningen. Sambandet kan ses tydligt i de responsgrupper som finns. Ett exempel på 

detta är hur deltagarna utvecklar sitt synsätt och samtidigt skapar ny kunskap i responsgrupper 

via bland annat samtal (LØkensgard 2001, s. 158). En responsgrupp är en samling människor 

som ingår i en skrivargrupp där deltagarna både läser varandras skrivna texter och ger respons 

på dem (Dysthe 2011, s. 176). I intervjuernas resultatdel berättar en av informanterna hur de 

får byta texter och kommentera på varandras texter när de ger respons. Skillnaden mellan det 

som nämnts ovanför och vad informanterna berättar är att de inte nämner någonting om att de 
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sitter i grupper och gör detta (se intervjuernas resultat). Det främsta skälet till att någon går 

med i en responsgrupp är utbytet av kunskap och samtidigt den sociala gemenskapen som 

finns i gruppen. LØkensgard ger exempel på situationer där deltagarna i en responsgrupp ger 

feedback på skrivna texter. Utöver den ämnesmässiga feedbacken gav respondenterna 

uppmuntrande kommentarer som visar att det även finns ”ett socialt syfte” med responsen. 

Detta skapade i sin tur en mer varierad feedback än lärarens (LØkensgard (2001, s. 159). 

Informanterna som intervjuades berättar att de ger uppmuntrande kommentarer i responsen på 

en text för att ”Om man tänker att man är sämst hela tiden då blir man inte bra och man blir 

peppad. Man vill göra mer.” (se intervjuernas resultatdel). Denna kommentar visar att det kan 

finnas ”ett socialt syfte” bakom responsen som LØkensgard nämnt tidigare. 

 

Det finns samtidigt individer med svagt självförtroende som anser sig vara dåliga skribenter. 

Individerna vill oftast inte visa sina texter för en annan person och det är även en av 

anledningarna till att de undviker att gå med i responsgrupper (LØkensgard 2001, s. 161). För 

det första försöker dessa individer undvika situationer som kan leda till negativ kritik eller en 

negativ uppfattning om deras förmåga. De här individerna föredrar ofta att ”umgås med 

personer” de kommer överrens med (LØkensgard 2001, s. 160). För det andra kan de hamna i 

en så kallad negativ spiral som gör att de riskerar att få svårigheter att nå fram till målen, för 

att de inte tar till sig responsen på exempelvis deras skrivna texter (LØkensgard 2001, s. 161). 

LØkensgard tar även upp att deltagarna i en responsgrupp kan skriva ner positiva och negativa 

kommentarer på hur det gick i gruppen i en feedbacklogg när arbetet är klart (LØkensgard 

2001, s. 199). Det ger i sin tur en inblick i vilka problem som kan uppstå i en grupp och kan 

användas för förbättringar till nästa gång (LØkensgard 2001, s. 200). 

 

2.5.2 Respons via IKT 

 

Det finns flera olika metoder för respons utöver den muntliga. Respons förekommer även med 

stöd av IKT (informations- och kommunikationsteknik). Några exempel på IKT är olika 

medier som datorer, mail eller chatt med mera. Det är svårt för en person att ge muntlig 

respons på ett arbete med stora brister eftersom det blir personligt och den som ger respons 

vill ofta undvika att såra skribenten. En dator kan i det här fallet skapa distans mellan den 

person som ska ge respons och den person som får sin text läst (Dysthe 2011, s. 190). Det kan 
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däremot vara svårt att skapa en förståelse för responsen som ges på det här sättet eftersom det 

inte finns ett ”samtalssammanhang” i skriftlig respons (se kapitlet samarbete i 

skrivprocessen). Datorer kan synliggöra skrivprocessen genom att individerna får ta del av 

varandras texter och att de samtidigt får kommentera i dokumentet, varefter skribenten tar till 

sig responsen och i sin tur förbättra sin egen text. Det är ett exempel på en kommunikativ 

arbetsprocess som övas i ett socialt sammanhang (Dysthe 2011, s. 190). Det är enligt 

LØkensgard lättare att ge respons via datorer eftersom texterna är lättare att läsa jämfört med 

skrivna texter gjorda med handstil. Det är även lättare att ändra i texten om den är skriven på 

dator. Responsen är dessutom inte bara begränsad till lärare och elever. Den kan även göras 

mellan klasser, skolor och till och med länder med stöd av datorerna. Respons via IKT skapar 

inte bara distans mellan eleverna, eftersom de behöver följa upp den skriftliga responsen med 

samtal. Att samtala runt den respons som skribenten tar emot kan ge en klarare bild av vad 

personen som ger responsen menar i sin feedback (LØkensgard 2001, s. 225). Som 

LØkensgard uttrycker det ”… ingen teknologi kan ersätta det värde som ligger i ett levande 

samtal här och nu.” (Citat från LØkensgard 2001, s. 225). Detta stämmer inte helt eftersom 

chatt funktionen i IKT kan fungera som ett medium för respons i stället för samtal. 
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3 Metod 

 

I det här kapitlet kommer jag att presentera två metoder som används i undersökningarna. Den 

ena metoden är kvalitativa intervjuer och den andra metoden är observationer. Intervjuerna 

och observationerna genomfördes i en årskurs 4. Det är en klass jag är bekant med sedan 

tidigare. En anledning till detta val är att eleverna i den utvalda klassen visade tecken på 

samarbete i skrivprocessen. Valet av klass och skola styrdes av syftet och frågorna i min 

studie. Det kan skapa problem om jag är bekant med klassen som undersökningen ska göras i. 

Sonja Kihlström skriver i Lära till lärare att ett problem som ibland uppstår i intervjuer är att 

den som gör intervjun ställer ledande frågor (Kihlström 2007, s. 53). Detta förhindras genom 

att följa de frågor som jag redan valt ut till intervjuerna. Frågorna har dessutom blivit lästa av 

min handledare som gav respons på hur de var utformade. Det går även att lyssna på 

inspelningarna flera gånger för att se om jag ställer ledande frågor.  

Ett problem som i huvudsak uppstår i undersökningar som observationer är att de påverkas av 

mina intressen, förutfattade meningar och förförståelse (Kihlström 2007 s. 34). Problemet 

finns i hur resultatet för en observation kan tolkas eftersom vi bara ser det vi vill se och på så 

sätt riskerar att förbise någonting viktigt. 

 

3.1 Intervju 

 

Steinar Kvale tar upp i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att informanternas syn på 

världen synliggörs i kvalitativa intervjuer. I kvalitativa intervjuer får informanterna berätta 

med egna ord om sina erfarenheter och de tar samtidigt del av varandras tankar om ämnet 

(Kvale 1997, s. 13ff.). Monica Dalen skriver i boken Intervju som metod att det handlar om att 

förstå ett fenomen utifrån bland annat informanternas ”sociala verklighet” (Dalen 2015, s. 15). 

Susanne Björkdahl Ordell nämner i Lära till lärare att skillnaden mellan kvalitativa och 

kvantitativa intervjuer är metoderna som används i undersökningen och hur resultatet 

bearbetas (Björkdahl 2007, s.192). I kvantitativa intervjuer vill forskaren veta vad en större 

grupp människor tycker och generaliserar samt analyserar sedan resultatet med hjälp av 

statistik (Björkdahl 2007, s.193-194). Björkdahl menar samtidigt att det finns beskrivningar i 

analysen på både de kvantitativa och de kvalitativa undersökningarna (Björkdahl 2007, s. 

192). Det är därför ”… ovanligt med helt igenom kvantitativa undersökningar.” (citat från 



 

14 

 

Björkdahl 2007, s. 192). Intervjuerna i den här studien är kvalitativa eftersom frågorna 

utforskar informanternas tankar om samarbete och att skriva berättande texter tillsammans. 

 

Dalen nämner hur viktigt det är att ha en förförståelse för ämnet intervjuerna ska handla om. 

Hon tar även upp att förförståelsen gör det möjligt att komma underfund med vad 

informanterna försöker berätta och vad mera är kunna tolka informationen som samlats in. 

Det är dessutom lättare att se materialets möjligheter med en förförståelse för ämnet och 

förena detta med olika teorier samt forskning inom ämnet (Dalen 2015, s. 17). Böcker om 

samarbete och respons lästes för att skapa en förförståelse inför intervjuerna i den här studien. 

När en förståelse skapades valdes vilken typ av intervjumetod som ska användas och vilka 

frågor som ska ställas till informanterna. Ett exempel på en metod är en öppen intervju där 

frågorna inte är förutbestämda utan ställs under intervjuns gång. I det här fallet valdes en 

strukturerad intervjuform där frågorna redan är förutbestämda (Dalen 2015, s. 34). Fyra 

exempel på frågor som ställdes till informanterna är:  

 Vad betyder samarbete för er? 

 Har ni samarbetat någon gång när ni skriver berättelser?  

 Kan ni berätta vad feedback är? 

 Använder ni er av feedback när ni skriver berättelser? 

De första två frågorna i exemplet tar reda på vad informanterna tänker om att skriva 

berättande texter tillsammans och det i sin tur besvarar den första frågan som ställs i min 

studie. De sista två frågorna i exemplet är till för att besvara den andra frågan i min studie. Att 

se hur informanterna använder sig av respons när de skriver berättande texter. De sista två 

frågorna ger även en djupare förståelse för hur informanterna ser på respons och hur de 

använder sig av den när resultatet senare jämförs med observationerna. Två andra frågor som 

ställs är:  

 Är samarbete viktigt?  

 Är feedback viktigt när ni skriver berättelser? 

Det främsta skälet till att frågorna ovanför ställdes till informanterna är för att få dem att tänka 

efter och fördjupa sina svar på de tidigare frågorna. Resten av frågorna som ställdes i 

intervjuerna är följdfrågor och liknande frågor för att svaren ska bli mer tillförlitliga (se bilaga 

1).  
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Anledningen till att frågorna är förutbestämda är för att underlätta när jag senare jämför 

resultatet med observationerna och forskningen. Frågorna är en del av en så kallad 

intervjuguide som även används för att veta hur intervjuerna ska gå till. Intervjuguiden utgår 

samtidigt från det viktigaste i det ämne jag vill forska i (Dalen 2015, s. 35). När detta var klart 

sändes information till läraren på skolan och till elevernas föräldrar för samtycke inför 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes sedan i grupper på mellan två till tre elever eftersom 

en diskussion lättare äger rum när det är fler än en person. I intervjuerna fick informanterna 

först frågor som tog bort deras nervositet och gjorde dem avslappnade. Ett exempel på en 

fråga är ”Vad brukar ni göra på svensklektionerna?”. När informanterna slappnade av ställdes 

frågor som är centrala för ämnet som jag har valt ut (Dalen 2015, s. 35). Intervjuerna spelades 

in via mobil och skrevs sedan ned på ett dokument med målet att användas som jämförande 

material i arbetet. Syftet med intervjuerna är att ta reda på hur informanterna tänker om 

samarbete och respons när de skriver texter. Det var 10 av klassens 25 elever som deltog i 

intervjuerna. Antalet bestämdes i någon mån av att jag inte fått ett godkännande från alla 

föräldrar och av att en del av eleverna var frånvarande dagen då intervjuerna gjordes. Antalet 

elever kan anses vara lämpligt för en kvalitativ undersökning i ett självständigt arbete med 

tanke på förutsättningarna.  

3.2 Observation 

 

Runa Patel och Bo Davidsson skriver i Forskningsmetodikens grunder att observation är ett 

av ”våra främsta medel för att inhämta kunskap om vår omvärld”. Det är en metod som utförs 

medvetet genom vetenskapliga tekniker där observationerna är strukturerade och planerade. 

Det är ingenting som lämnas åt slumpen (Patel & Davidsson 2011, s. 91).  Ett problem med 

vetenskapliga undersökningar är att det kan ta lång tid beroende på vilken typ av observation 

det handlar om (Patel & Davidsson 2011, s. 92).  En ”ostrukturerad observation” utgår från 

syftet med undersökningen istället för ett observationsschema (Patel & Davidsson 2011, s. 

93). Observationerna i den här studien är ostrukturerad och utgick från syftet med studien, de 

varade under två svenska lektioner.  

 

Det är Kihlströms lista för observationer jag utgick från när jag beskrev hur platsen för 

observationerna såg ut (Kihlström 2007, s. 32-33). Jag ritade även en skiss över platsen (se 
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bilaga 2). Individernas namn skrevs ner i anteckningarna för att veta vem som agerar eller 

säger någonting. Namnen byttes sedan ut för att skydda individernas identitet (se etikkapitlet). 

Materialet som användes skrevs också ned i anteckningarna. En annan sak som skrevs ned var 

enstaka handlingar och aktiviteter som utfördes av informanterna. Dessa aktiviteter och 

handlingar har sedan tolkats och använts i det här arbetet (se resultat & analyskapitlet samt 

diskussionskapitlet). Tiden som användes vid observationen av varje bord skrevs också ned i 

anteckningarna. När tolkningen av observationerna gjordes skrevs informanternas möjliga 

mål ned. Detta gjordes efter observationerna för att inte påverka resultatet (Kihlström 2007, s. 

32-33). Vid första undersökningstillfället var det bord 1 och sedan bord 2 som observerades. 

Vid andra tillfället var det bord 4 och sedan bord 5 som observerades (se bilaga 2). Varje bord 

observerades i ca 15 min sammanlagt. Jag är sedan tidigare känd av informanterna och 

samtidigt kan noteras att ingen interaktion mellan mig och informanterna inträffade under 

undersökningstillfället. En så kallad ”icke deltagande observatör” som är känd sedan tidigare 

av informanterna. Det betyder att jag befinner mig ”utanför de aktuella händelserna” i 

undersökningen. Det gör i sin tur att interaktionen mellan mig och informanterna inte 

påverkar resultatet av undersökningen (Patel & Davidsson 2011, s. 100). Händelserna vid de 

två undersökningstillfällena antecknades och jämfördes sedan efteråt för att hitta mönster 

utifrån syftet med undersökningen. Syftet med observationerna i det här arbetet var att se 

informanternas interaktioner med varandra när de skriver texter.  

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

 

Patel & Davidsson skriver att validitet i en undersökning är när man undersöker det man avser 

att utforska. Att man håller sig till ämnet och syftet med intervjun eller observationen (Patel & 

Davidsson 2011, s. 103). Svaren i intervjuerna har validitet eftersom jag håller mig till de 

förutbestämda frågorna som i sin tur är utformade utifrån syftet och frågorna i den här 

studien. Observationerna har validitet eftersom jag beskriver hur informanternas interaktioner 

går till i den utvalda klassen och tolkar dem utifrån syftet och frågorna i den här studien.  

 

Tillförlitlighet är ett annat ord för reliabilitet och enligt Patel & Davidsson handlar det om att 

försöka se hur mycket slumpen har påverkat resultatet. Liten påverkan av slumpen visar på 

större reliabilitet (Patel & Davidsson 2011, s. 103). Ett sätt att skapa reliabilitet på är att till 
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exempel att ställa liknande frågor till informanterna för att se om de har liknande svar eller 

olika svar. Ett annat sätt är att ha två observatörer och att de sedan jämför sina resultat (Patel 

& Davidsson 2011, s. 104). 

 

Intervjuerna i den här studien är tillförlitliga eftersom liknande frågor gav liknande svar som 

resultat. Svaren som liknar varandra är omformulerade och i vissa fall mer utvecklade. En 

annan sak som gör intervjuerna mer tillförlitliga är att de spelades in och på så sätt försvinner 

risken att någonting förbises. En tredje sak är att handledaren fick läsa och kommentera på 

frågorna innan intervjuerna genomfördes som nämnts tidigare. Kihlström anser att berättandet 

skapar en tillförlitlighet. Det betyder att informanterna delar med sig av sina egna erfarenheter 

och inte bara nämner vad de tror är rätt svar (Kihlström 2007, s. 49). Under intervjuerna är det 

flera av informanterna som ger exempel på egna erfarenheter.  

 

Observationerna har reliabilitet eftersom de gjordes vid två olika tillfällen och kunde på så 

sätt jämföras för att se om det fanns ett mönster. Om det bara handlar om ett 

observationstillfälle är det svårt att veta om observationsobjektet bara utförde handlingen vid 

ett enstaka tillfälle eller om det finns ett mönster i handlingen. En annan sak som ökar 

reliabiliteten i undersökningarna är att intervjuerna och observationerna kompletterar 

varandra. Intervjuerna tar reda på vad informanterna tänker om ämnet i den här studien och 

observationerna tar reda på hur informanternas handlingar speglar deras tankar om ämnet.  

 

Resultatet av undersökningarna ger ingen bild av hur det ser ut i andra skolor utan bara hur 

det ser ut i klassen som gjorde dem och därför går det inte att generalisera resultatet på 

riksnivå. Det går däremot att titta på hur det ser ut i klassen som undersökningarna gjordes i. 

 

3.4 Etik 

 

I individskyddskravet finns det fyra huvudkrav som forskare måste förhålla sig till i en 

undersökning oavsett vilken metod som används. De är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och till sist nyttjandekravet (Björkdahl 2007, s. 26-27). Det är viktigt 

att göra etiska val i vetenskapliga undersökningar. I vetenskapsrådet står även de regler som 

finns under varje krav i individskyddskravet och reglerna agerar i sin tur som riktlinjer för hur 
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en undersökning ska gå till på ett etiskt korrekt sätt (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14). Forskaren 

informerar först informanterna om syftet med undersökningen. I informationen ingår vem det 

är som genomför undersökningen, vilken institutionsanknytning forskaren har, vad det är som 

kommer att undersökas, hur undersökningen kommer att gå till, vilka individer som har valts 

ut till undersökningen och varför med mera. Deltagarna ska även veta att undersökningen är 

frivillig och att de kan lämna den när de önskar (Vetenskapsrådet 2002, s. 7 & s. 9-10). Inför 

undersökningarna i den här studien skickades ett dokument med informationen som nämndes 

ovanför till vårdnadshavarna via mail. I det mail som skickades fanns även forskarens 

kontaktinformation i händelse av att vårdnadshavarna ville veta mer. Anledningen till att 

dokumentet skickades till vårdnadshavarna var för att informanterna är under 15 år gamla 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9).  

 

När informanterna får informationen måste de ta ställning till om de vill vara med i 

undersökningen. Om informanterna är under 15 år är det vårdnadshavarna som ger sitt 

samtycke som nämnts tidigare. Det måste alltid finnas ett samtycke i aktiva undersökningar 

som intervjuer och observationer medan skrivna källor inte behöver detta (Vetenskapsrådet 

2002, s. 9-10). De vårdnadshavare som gav sitt samtycke till undersökningarna i studien 

skickade tillbaka dokumentet med sin underskrift och informantens namn.  

 

Efter samtycket är det viktigt att deltagarna är skyddade av sekretessen. Forskaren byter ut 

informanternas personuppgifter som namn, ort eller skola i undersökningen för att skydda 

deltagarnas identitet. Om beskrivningarna i undersökningen är alltför detaljrik finns det ändå 

en risk att avslöjas. Ett skäl till sekretessens betydelse är att deltagarna inte ska utsättas för 

obehag eller kränkande behandling beroende på hur känslig undersökningens tema är. Ett 

annat skäl är att informanterna inte ska kunna identifieras eller uppsökas av andra människor. 

Det är därför viktigt att informationen som samlas in i undersökningen förvaras i säkerhet och 

utom räckhåll för obehöriga personer (Vetenskapsrådet 2002, s. 12-13). I den här studien 

byttes namnen på informanterna ut. Namn på skola och ort eller någon annan känslig 

information fanns inte med i undersökningen. Röstinspelningarna från intervjuerna raderades 

efter att undersökningens resultat hade skrivits ned. Annan information förvaras inlåst i ett 

skåp och kommer att makuleras samt brännas upp när studien är klar. Detta informerades även 

vårdnadshavarna om i det mail som skickades till dem. 
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I nyttjandekravet står det att informationen som samlas in i en undersökning bara får användas 

i ett forskningsändamål. Det betyder att informationen som har samlats in inte får användas 

för att tvångsinlägga en individ eller användas i olika media. Forskaren får även inte låna ut 

uppgifter till kollegor eller andra forskare (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Informationen i 

undersökningarna som gjordes användes bara till ämnet och syftet med den här studien. 
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4 Resultat & Analys 

 

I följande kapitel kommer jag att redovisa resultatet av mina intervjuer och observationer. Jag 

kommer även att analysera detta utifrån mina frågor och mitt syfte med studien.  

Intervjuerna gjordes i samma klass och med samma elever som i observationerna för att 

kunna jämföra elevernas tankar med deras handlingar. Det är 25 elever i klassen och nästan 

alla elever har varit tillsammans sedan de gick i årskurs 3. Två av eleverna kom till klassen 

när de började i årskurs 4. Tre fjärdedelar av eleverna är svenskfödda och en fjärdedel av 

eleverna är födda utanför Sverige. När undersökningarna utfördes arbetade klassen med att 

läsa olika fabler och att skriva egna fabler på dator. 

 

4.1 Intervjuernas resultat 

 

I intervjuernas resultatredovisning har jag valt att bara visa de elevsvar som är relevanta för 

ämnet och syftet med den här studien. Eleverna som intervjuades gick i klassen som jag 

senare genomförde mina observationer i som nämnts tidigare. 

Fråga: Vad betyder samarbete för er? 
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Två av fyra grupper som intervjuades kopplade samman samarbete med grupparbeten. För de 

andra två grupperna är samarbete någonting som hjälper dem att överkomma svårigheter. Det 

nämns däremot ingenting om att be en lärare om hjälp, vilket kan tyda på att de först försöker 

lösa problemet själva.  

Frågor: Har ni samarbetat någon gång när ni skriver berättelser? Kan ni berätta hur samarbetet 

gick till när ni skrev berättelserna? 
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Informanterna ger exempel på hur fördelningen av arbetsuppgifter går till i grupparbeten och 

nämner ingenting om samarbete utanför gruppen som de gjorde i första frågan. Det kan bero 

på hur frågan ställdes till informanterna.  

Frågor: Är samarbete viktigt? Varför är det viktigt? 
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Informanterna är överrens om att samarbete är viktigt när de skriver texter. En anledning 

informanterna ger är att de behöver erfarenheten när de ska ut och arbeta i samhället. En 

annan anledning informanterna ger är att om man inte klarar en uppgift själv så kan de ta hjälp 

av en annan individ.  

Fråga: Kan ni berätta vad feedback är? 
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Informanterna hade tre tolkningar på begreppet feedback. De tre tolkningarna är: en 

bedömning av en text, ett emotionellt stöd och till sist den tredje tolkningen att ge förslag på 

förbättringar av texten.  

Frågor: Använder ni er av feedback när ni skriver berättelser? Har ni någonsin bett om råd 

eller gett råd till någon annan när ni skriver berättelser? Kan ni berätta hur det gick till? 
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Ett exempel på hur respons har gått till i klassen är enligt informanterna att de får byta och 

läsa varandras texter. Informanterna får sedan skriva om vad som är bra med texten och vad 

som kan förbättras. Ett annat exempel är att informanterna får respons när de har fastnat i 

texten.  

Frågor: Är feedback viktigt när ni skriver berättelser? Varför är det viktigt? 
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Informanterna är överrens om att det är viktigt med feedback när de skriver texter. De anger 

även flera anledningar till detta. En anledning är att deras texter blir förbättrade och en annan 

anledning är att det inte går att veta vad som behöver förbättras utan feedback med mera. I 

exemplet ovanför går det även att se att informanterna är måna om att responsen inte ska såra 

individen som har skrivit texten det vill säga att respondenten ska ge positiv feedback på 

texten.  

 

4.1.1 Analys 

 

Det finns två tydliga perspektiv som informanterna har på samarbete och att skriva texter 

tillsammans. Det ena synsättet är att samarbete sker i grupper och i grupparbeten. Det andra 

synsättet är att samarbete sker när en elev fastnar i skrivprocessen eller när informanterna 

upptäcker ett problem när de skriver sina texter. Informanterna är tydliga med hur viktigt det 

är med hjälp när uppgiften är svår och den som tillfrågas är i första hand en vän eller en annan 

elev. Den främsta orsaken till samarbete enligt informanterna är att de klarar av uppgifter som 

är för svåra att göra själva som nämnts tidigare. Detta passar in på både det sociokulturella 

synsättet och Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen eftersom informanterna 

beskriver ett samarbete mellan elever och stödet som en mer erfaren elev kan ge en annan 

elev. Informanterna använder respons på två olika sätt när de skriver texter. Det ena sättet är 

att informanterna berättar om en text är ”bra” eller ”dålig”. Informanterna reflekterade även 

mycket över den känslomässiga responsen i texterna och är måna om att ingen ska såras när 

de ger respons på en text som nämnts tidigare. Detta kan i sin tur tolkas som att informanterna 

ser på respons som någonting socialt (se kapitlet responsgrupper). Det andra sättet respons 

används på är att informanterna läser varandras texter och berättar hur de kan förbättra dem.  

 

4.2 Observationernas resultat och analys 

 

Informanterna arbetade med att skriva fabler när observationerna genomfördes. Den första 

observationen utfördes när informanterna påbörjade sitt skrivande och klassen hade två lärare. 

Den andra observationen utfördes i slutskedet av arbetet med fabler och klassen hade en 

lärare.  

 



 

27 

 

I observationerna av elevernas interaktioner i den utvalda klassen kan tre bakomliggande 

faktorer för samarbete och respons urskiljas. Vad dessa faktorer har gemensamt är att de utgår 

från elevernas behov. Den första faktorn är elevernas behov av bekräftelse. Bekräftelse kan 

utifrån observationerna delas upp i två delar. En bekräftelse på att eleverna har gjort rätt som i 

exempel 1 nedanför och en bekräftelse på att eleverna har gjort bra ifrån sig som i exempel 2 

nedanför.  

  

    
 

I det första exemplet påbörjas ett samarbete mellan en lärare och en elev. Vid det här tillfället 

ställer eleven frågor och läraren ger respons varefter eleven ställer fler frågor. De samarbetar 

för att utveckla texten genom frågor och respons. I det andra exemplet söker eleven efter 

respons på sin egen text. Detta är någonting eleven inte får just i det här fallet eftersom de 

andra eleverna bara läser texten och arbetar sedan vidare med sina egna texter.”Det är okej” 

eller ”Bra” är de vanligaste svaren som informanterna ger varandra vid liknande situationer 

som i exempel 2.  

 

Den andra faktorn är elevernas behov av kunskap, att få veta hur någonting ska utföras eller 

hur man ska kunna utveckla sin text. För att uppfylla detta behov söker informanterna efter 

stöd från klasskamraterna eller läraren. Vid flera tillfällen går det att höra elever som vill veta 

hur ett ord ska stavas eller hur de ska fortsätta med sin text. Informanterna frågar i första hand 

en klasskompis när de vill veta någonting. Klasskamraternas respons är praktisk och vid några 

tillfällen även detaljrik. I exempel 3 nedanför visar Nina ett praktiskt exempel på hur man kan 

gå till väga. Detta är inte en engångsföreteelse utan kan ses vid flera tillfällen med olika elever 

vid båda observationstillfällena.  
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Den tredje faktorn är elevernas behov av att jämföra. Vid flera tillfällen under observationerna 

jämförde eleverna sina texter och tankar med varandra. Eleverna i exempel 4 nedanför visar 

hur ett samarbete kan gå till genom respons. Respons behöver inte utryckas högt utan det kan 

även utryckas skriftligt som även nämnts tidigare i kapitlet respons via IKT. I det här fallet 

uttrycker eleverna sina tankar och använder datorn för att visa hur texten kan förbättras. 

Eleverna sökte sedan efter bekräftelse på att vad de har tänkt och skrivit är rätt hos en lärare. 

  

 

Den här formen av samarbete och respons kan observeras vid några tillfällen i klassen. En 

vanlig form av jämförelse är när informanterna läser en annan individs text för att sedan titta 

på sin egen text. Genom att jämföra olika texter kan eleverna utveckla sin egen text. Texten 

informanterna läser blir då responsen de behöver för att utveckla sin egen text. I exempel 5 

och 6 som tas upp nedanför sker denna form av respons.  
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4.3 Slutsats 

 

Informanterna anser att samarbete sker i grupper eller när någonting är svårt när de skriver 

texter som nämnts tidigare. Informanterna anser även att det skapar inspiration, stöd och en 

förberedelse för framtiden när de samarbetar i skrivprocessen. I observationerna går det att se 

hur informanterna ger varandra respons. Ett sätt är att respondenten muntligt berättar och 

samtidigt visar genom handlingar hur texten kan förbättras. Ett annat sätt är att personen som 

ger responsen bara berättar hur texten kan förbättras muntligt. Ett tredje sätt är att läsa och 

jämföra sin egen text med en annans text. Den lästa texten ger nästan samma effekt som 

respons från en annan person. Det går även att se tre faktorer som sätter igång ett samarbete. 

De är behovet av bekräftelse, behovet av jämförelse och behovet av kunskap som nämnts 

tidigare. 
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5 Diskussion 

 

Utifrån resultatet av intervjuerna går det att se att större delen av informanterna anser att 

samarbete sker i grupper det vill säga i hur de fördelar sina uppgifter och planerar ett arbete. 

Informanterna är även överrens om att det är lättare att överkomma svårigheter om de 

samarbetar när de skriver texter. ”Att skriva tillsammans” är enligt dem att överkomma 

svårigheter i skrivprocessen med hjälp av varandra som nämnts tidigare. Liberg nämner att de 

bland annat använder sig av två metoder för att överkomma svårigheter. Den första metoden 

är att fråga någon annan och den andra metoden är att läsa andra individers texter som även 

nämnts tidigare i studien (Liberg 2010, s. 87-88). Informanterna skapar dessutom ett 

medvetande om sitt eget skrivande om de blir tagna på allvar när de för ett responssamtal 

(Liberg 2010, s. 87). Eleverna utbyter tankar och kunskaper med varandra samt lär sig av 

olika individer med andra erfarenheter (Williams 2006, s. 43). Ett samarbete skapas även när 

individerna skriver egna texter. Det är ett naturligt samarbete som uppstår när individen möter 

någon sorts svårighet i skrivprocessen och det är någonting som även resultatet i 

undersökningen visade. Samarbetet som uppstår hjälper informanterna att överkomma 

svårigheter och samtidigt utveckla deras kunskaper (LØkensgard 2001, s. 82). Samarbetet 

händer i detta fall genom att individen söker upp en annan individ som är kunnig inom det 

område som svårigheterna kommer från som nämnts tidigare. Lärande och samarbete som 

sker på detta sätt är någonting som Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen 

(Kroksmark 2011, s. 450-451). Om vi tittar på detta utifrån ett sociokulturellt synsätt är 

kommunikationen och samspelet i gruppen och mellan enskilda elever viktigt för skapandet 

av kunskap. Kommunikationen är både de samtal och handlingar individerna utför som 

nämnts tidigare (Williams 2006, s. 47). 

 

Samarbete är när två eller fler individer interagerar för att exempelvis förbättra sina texter. 

Interaktionen sker i sin tur genom ett tankeutbyte om texten det vill säga respons. ”… det här 

gjorde du bra…” eller ”… det här var inte lika bra…” är vanliga exempel på respons som 

informanterna gav i intervjuerna. Informanterna bedömer texten men berättar inte hur den kan 

förbättras. Respons eller feedback är enligt flera av informanterna någonting som görs för att 

bedöma om en text är bra eller dålig. Informanterna tar upp att detta görs muntligt mellan 

eleverna efter att de har läst varandras texter (se intervjuernas resultat). Att använda ordet 
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”bra” eller ”dålig” i en respons ger inte eleven någonting. Det är viktigare att ge respons som 

visar hur man kan gå vidare med sitt arbete (Dysthe 2011, s. 177). Det kan däremot tyda på att 

eleverna försöker att ge stöd till och uppmuntra varandra det vill säga att det finns ett socialt 

syfte bakom responsen ”bra” som nämnts tidigare (LØkensgard 2001, s. 159). En annan del av 

informanterna uttrycker sig annorlunda. ”Vad som är bättre och vad man ska tänka på och 

skriva en mening positivt och det som man behöver träna på.” är exempel från intervjun med 

informanterna, om hur respons ser ut enligt dem (se intervjuernas resultat). I observationerna 

var responsen inte bara muntlig utan det var en kombination av i situationen skriftlig och 

muntlig respons. Informanterna utbytte tankar om texten och visade genom handlingar hur 

texten kan förbättras. Med handlingar menas att personen som utför responsen samtalar, pekar 

och ändrar eller skriver i dokumentet på datorn. Det vart ett utbyte av information och tankar 

mellan informanterna till skillnad från den ensidiga bedömningen som nämnts tidigare (se 

observationernas resultat). IKT kan på så sätt användas för att öva på respons i sociala 

sammanhang (Dysthe 2011, s. 190).  

 

Observationernas resultat visar att elevernas behov uppmuntrar till samarbete. Detta behov 

kan i sin tur delas in i tre olika faktorer. Behovet av bekräftelse, behovet av kunskap och 

behovet av jämförelser som nämnts tidigare. Behovet av bekräftelse är till exempel när en 

elev frågar en lärare om ”de har gjort rätt” Behovet kan komma av en osäkerhet hos eleven 

om det funnits svårigheter under skrivprocessen eller för att de vill vara säkra på att de har 

gjort rätt (se observationens resultat). Liberg ger exempel på olika skrivtekniker som kan 

användas när detta behov uppstår. två exempel är att samtala om texten och läsa en annan text 

för inspiration (Liberg 2011, s. 87-88). En informant beskriver behovet av bekräftelse i 

intervjuerna ”Jag brukar fråga om inledningen, om den är bra för jag brukar vara osäker på 

den” (se intervjuernas resultat). Behovet av kunskap är i det här fallet när eleverna vill veta 

hur de ska göra någonting. Ett exempel på detta kan vara hur textens innehåll ska förbättras. 

Detta kan ske genom scaffolding det vill säga stöttning i skrivprocessen (Anderberg 2010, s. 

23). Det kan även ske genom ett utbyte av erfarenheter eftersom kunskap bland annat bygger 

på de erfarenheter en person har (Anderberg 2010, s. 28). I behovet av att jämföra söker 

individen efter olika sätt att utveckla sin text. Ett exempel som tas upp i studien är att en elev 

läser andra elevers texter för att kunna utveckla sin text (Liberg 2011, s. 88). Det går även att 

se hur informanterna läser och gör jämförelser i observationerna (se observationernas 
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resultat). Elever på samma nivå har lättare att förstå de samtal som förs om texten (Williams 

2006, s. 38). Det kan även innebära att muntliga jämförelser mellan elever underlättar när de 

ska förbättra sina texter. Utifrån dessa behov sker samarbetet i de handlingar som utförs och i 

utbytet av tankar mellan eleverna eller läraren och eleven.  

 

Sammanfattningsvis går det att komma fram till att även om informanterna har en bild av hur 

samarbete eller respons går till när de skriver texter kan praktiken se annorlunda ut. Orsaken 

till detta är att informanterna ofta inte tänker på att vad de gör är ett samarbete eller en 

respons på till exempel en text. Det är två specifika tankar informanterna har om samarbete i 

skrivprocessen. Den första är samarbete i grupp och den andra är samarbete när de behöver 

stöd. Det går även att komma fram till att flera av informanterna bara ser respons som en 

bedömning av texten. En mindre del av informanterna tänker på hur texten kan förbättras. 

Samarbetet och responsen i skrivprocessen är både muntlig och skriftlig. De samtal och den 

respons som utspelar sig mellan informanterna skapar ett samarbete i hur texten kan 

förbättras. Informanterna visar även vad de menar genom sina handlingar som nämnts 

tidigare. Ett exempel på detta är att kommentera eller ändra i texten på datorn samtidigt som 

informanterna berättar hur de tänker. Tre faktorer skapar samarbete och respons mellan 

informanterna enligt undersökningarna. Det var behovet av bekräftelse, kunskap och 

jämförelse som nämnts tidigare.  

 

I ett framtida arbete skulle jag vilja studera hur läraren använder sig av olika samarbetsformer 

och metoder för respons i klassen eftersom studien bland annat utgick från elevernas syn på 

samarbete och hur de använder sig av respons. En anledning till detta är att en annan 

synvinkel på arbetet skulle ge en djupare förståelse för ämnet. Tyvärr hittade jag bara ett fåtal 

böcker och lite forskning om samarbete och respons till den här studien. Det var även en av 

orsakerna till att jag ville studera ämnet lite närmre. 
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Bilaga 1 Frågor till intervjuerna 

 

Jag inleder med att barnen får berätta vad de brukar arbeta med på svenska lektionerna innan 

jag ställer mina frågor. Till exempel:  

 Vad brukar ni arbeta med på svenskalektionen?  

 Hur går det till berätta? 

Sedan kommer mina egna frågor som har med mitt arbete att göra: 

 Vad betyder samarbete för er? 

 Har ni samarbetet någon gång när ni skriver berättelser? 

 Stämmer det: Kan ni berätta hur samarbetet gick till när ni skrev berättelserna? 

 Om inte: Kan ni berätta hur ni går till väga när ni skriver berättelser? 

 Är samarbete viktigt?  

 Varför är det viktigt?  

 Varför inte? 

 Kan ni berätta vad feedback är? 

 Om de kan: Använder ni er av feedback när ni skriver berättelser?  

 Om det gör det: Hur går det till i så fall? 

 Om inte: Varför inte? 

 Om de inte kan: Har ni någonsin bett om råd eller gett råd till någon annan när ni 

skriver berättelser? 

 Om de har: Kan ni berätta hur det gick till? 

 Om inte: Hur gör ni om ni behöver hjälp? berätta! 

 Är feedback viktigt när ni skriver berättelser? 

 Varför är det viktigt? 

 Varför inte? 

Frågorna följs upp med följdfrågor som till exempel:  

 Hur kommer det sig att…? 

 Intressant berätta mera? 

 Vad menar du med…? 
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Bilaga 2 Observationsrum 

 

 

 


