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Uppsatsens syfte var att presentera och analysera exempel på hur två elever utövade inflytande över 

en kollaborativberättelse de skrev i ett klassrum modellerat efter Tragetons modell att skriva sig till 

läsning. Vidare var syftet att synliggöra de lärdomar som kan dras från att i denna studie med en 

samtalsanalytisk metod analysera interaktioner i samspelet runt skriv- och läsinlärningen i skolan. 

Materialet som presenteras i denna uppsats samlades in med två filmkameror och en diktafon som 

fokuserade på ett par elever som arbetade med att skriva en berättelse tillsammans. Segment av det 

insamlade materialet presenterades sedan i form av transkriptioner som låg till grund för analysen. 

Resultaten synliggör ett antal olika interaktioner där deltagarna utövar inflytande över materialet 

och i begränsad utsträckning hur texten växer fram i förhållande till dessa interaktioner. Uppsatsen 

visar också på ett antal lärdomar som kan dras med hänsyn till insamling av och presentation av 

detta material vid analys av skriv- och läsinlärningen i skolan. 
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1 Inledning 

Elevers förmåga att läsa och skriva är något som i skolans värld är centralt. Detta framgår inte minst 

i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011). I läroplanen framgår det bland annat att skolan ska 

se till att varje elev lär sig använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 

Läs- och skrivförmåga hos eleverna är dock inte en förmåga som i skolan ska begränsas till 

svenskundervisningen utan den ska inkluderas i det centrala innehållet i bland annat ämnet geografi 

(Skolverket, 2011). Med den centrala positionen i läroplanen och den vikt dessa grundläggande 

förmågor har för elevers framtida möjligheter att fungera som medborgare i samhället är detta ett 

område som är intressant att undersöka. 

 

Vidare finns det i den aktuella läroplanen (Skolverket, 2011) bestämmelser om att elever ska lära 

sig använda kommunikations- och informationsteknik
1
. De ska enligt Skolverket inte enbart lära sig 

att använda tekniska lösningar av denna typ för utbyte av information utan ska bland annat också 

lära sig skriva på datorer. Elevernas användning av informationsteknik är inte begränsad till ett 

enskilt ämne utan är ämnesöverskridande och finns i kursplanerna för bland annat bild, musik och 

svenska. IKT  i skolan har också på många sätt kritiserats av forskare för att vara en dyr komponent 

som inte tillför mycket till undervisningen eller används på fel sätt i skolan för att vara till nytta. 

Samtidigt som denna kritik finns så innehåller mer eller mindre varje reklamblad om 

utbildningsmaterial idag digitala lärplattformar som utlovar mycket. 

 

En aktuell modell i skolor runt om i Sverige som knyter ihop den ytterst centrala aspekten läs- och 

skrivinlärning med IKT i skolan är Arne Tragetons (2005) att skriva sig till läsning.
2
 En aspekt av 

Tragetons modell är att eleverna till stor del skapar sitt egna undervisningsmaterial när de skriver 

sina texter och att det är detta som står i centrum snarare än färdiga läseböcker. En annan central 

aspekt är att man vänder på begreppet läs- och skrivinlärning så att skrivinlärningen kommer i 

första rummet. Med hjälp av denna modell ska eleverna lära sig skriva och läsa snabbare än barn 

gör med de klassiska modellerna för läs- och skrivinlärning. Detta beror bland annat på att deras 

berättarlust får större utrymme när de till en början slipper brottas med begränsningar i 

                                                 
1
 Informations- och kommunikationsteknik kommer hädan efter förkortas IKT. 

2
 Då termen WTR eller ASL används i denna uppsats hänvisar det till Tragetons modell och skall inte blandas ihop med 

de tidigare Writing To Read modellerna. Namnet på modellen kursiveras här och  i fortsättningen för att det skall vara 

tydligt att det är Tragetons modell för läs och skrivinlärning som menas. 
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finmotoriken. Detta fokus på skrivinlärningen kopplas också till användandet av datorer som 

skrivmaskiner vilket gör det lättare för barn att komma igång med skrivandet.  

 

Modellen har fått kritik av vissa på grund av bristande forskning men samtidigt lovordas av andra. 

Då denna modell innefattar både det centrala fältet om läs- och skrivinlärning och det 

kontroversiella fältet IKT i skolan och det saknas forskning om den så är det av intresse att bedriva 

forskning om Tragetons modell. Denna uppsats kommer studera konkreta situationer som uppstår i 

ett klassrum som arbetar utifrån denna modell. Syftet är inte att bedöma om Tragetons modell för 

skriv- och läsinlärning är bra eller dålig utan jag strävar snarare efter att analysera en typ av 

interaktioner som uppstår mellan elever i ett klassrum som arbetar efter modellen. 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera interaktioner mellan två elever som fått i uppdrag att tillsammans 

skriva en berättelse i ett klassrum modellerat efter Tragetons (2005) att skriva sig till läsning. De 

interaktioner som uppsatsen har för avsikt att studera är sådana där eleverna försöker utöva 

inflytande över vad som ska stå i deras gemensamma berättelse. Uppsatsen har också för avsikt att 

synliggöra de lärdomar som dragits genom arbetet med det insamlade materialet inför framtida 

undersökningar. 

 

Jag  kommer inte att analysera och diskutera alla förekomster av dessa interaktioner i det insamlade 

materialet utan har för avsikt att analysera och diskutera ett fåtal sådana interaktioner. Således är det 

inte heller uppsatsens syfte att kunna säga något allmänt generaliserat om hur denna typ av 

interaktioner ser ut i skapandet av kollaborativa texter. Uppsatsens avsikt är att studera en 

komponent av interaktionerna mellan två elever i ett klassrum modellerat efter Tragetons modell för 

skriv- och läsinlärning. 
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2 Bakgrund 

Nedan kommer forskningsbakgrunden presenteras. Denna bakgrund innefattar relevant tidigare 

forskning samt styrdokument. 

 

2.1 IKT och att skriva sig till läsning 

Trageton (2005) skriver att det i Norge och Sverige har spenderats miljarder på att öka 

användningen av IKT i skolan. Vidare skriver han att den pedagogiska användningen av IKT har 

blivit av större intresse och att den största nyttoeffekten som IKT kan få i skolan är att använda 

datorer som skrivmaskiner. Övergången till att använda datorer som skrivmaskiner i skolan beskrivs 

som naturlig och jämförs med övergången från griffeltavla till stålstiftpenna tidigare i skolans 

historia. Trageton menar att skrivning är lättare än läsning för elever och att datorer gör skrivning 

lättare för elever i unga åldrar då det är lättare att skriva med en dator än för hand. Att skriva sig till 

läsning är ett omvänt sätt att se på läs- och skrivinlärning, där skrivinlärningen kommer först. En av 

tankarna bakom detta upplägg i undervisningen är att eleverna blir sina egna kunskapsproducenter 

och att de genom parskrivning samtidigt utvecklar sin muntliga kompetens i dialog med sin partner. 

 

Trageton (2005) kategoriserar användningen av IKT, eller snarare de olika typer av programvara 

som finns tillgänglig, i två kategorier. Den första kategorien är program som han kallar för 

drillövningar och rutinprogram. I denna kategori faller alla stängda program där eleven till exempel 

får svara på glosor eller fylla i ord som saknas i en miljö som på många sätt kan kopplas till 

behaviorismen. Den andra typen av program Trageton tar upp är öppen programvara. Här faller till 

exempel mjukvara som tillåter eleven att använda datorn som skrivmaskin. Han skriver vidare att 

eleverna i den första kategorin är konsumenter och i den andra blir producenter. Den andra typen av 

programvara är den Tragetons modell fokuserar på och är program där eleverna tvingas skapa något 

själva och inte till exempel fyller i ord som saknas i en text. 

 

Användandet av datorer som skrivmaskiner som ett verktyg för att utveckla unga elevers läs- och 

skrivförmåga ger vissa fördelar enligt bland annat Trageton (2005) och Grönlund & Genlott (2013). 

Tragetons modell för att skriva sig till läsning eller varianter av denna visar bland annat att elever 

skriver mer och bättre text än i fall där klassisk läs- och skrivinlärning används.  
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2.1.1 Informations- och kommunikationsteknik 

Statens institut för kommunikationsanalys
3
 definierar begreppet IKT som följer: 

Begreppen informations- och kommunikationsteknik (IKT) och informationsteknik (IT) används ofta 

synonymt. Båda är samlingsbegrepp för ”teknik för insamling, lagring, bearbetning, återfinnande samt 

kommunikation av data, text bild och tal”. Här används samlingsbegreppet IKT då det uttryckligen 

inkluderar kommunikationskomponenten.       (SITA, 2004, s 8) 

 

SITA (2004, s 3, 79–92) menar att utvecklingen inom området IKT är något som påverkar alla delar 

av samhället. Vidare skriver de att det är en förutsättning för ett informationssamhälle att 

befolkningen har kompetens att hantera IKT-redskap. Det framgår också att Sverige ligger bra till 

när det kommer till tillgång till datorer både för lärare och elever i världen. 

 

2.2 Samvaron vid datorn 

Ljung-Djärf (2004, s 118–122) definierar tre olika positioner i samband med att barn samlas runt 

datorer. Dessa positioner beskrivs som kontinuerligt föränderliga i relation till det sociala samspelet. 

Positionerna författaren har definierat benämns ägaren, deltagaren och åskådaren.  

 

Ägaren beskrivs som barnet som har kontroll över datorn genom olika användargränssnitt
4
 (Ljung-

Djärf 2004). Ägarpositionen kan erhållas av ett barn genom att föregående ägare överlåter 

positionen eller genom att en deltagare eller åskådare tar över den. Ägarskiftet kan ses i de tre 

positionerna genom att en elev sätter sig framför eller tar över användargränssnitten men kräver 

enligt Ljung-Djärf i de flesta fall någon form av verbal markering. Deltagaren är det eller de barn 

som befinner sig i anslutning till datorn, i de flesta fall på en stol bredvid ägaren (Ljung-Djärf 

2004). Författaren skriver att deltagarpositionen åtskiljs från åskådaren genom hur ägaren reagerar 

på dennes stöd, förslag och hjälp. En deltagare kan till exempel bjudas in av ägaren att komma med 

hjälp eller förslag för att lösa ett problem eller så kan ägaren tillfälligt överlåta kontrollen över 

användargränssnitten till en deltagare. En deltagare kan också komma med egna förslag utan att 

först bli inbjuden. Hur interaktionen ser ut mellan ägaren och andra elever är det som definierar 

skillnaden mellan en åskådare och en deltagare. Där en deltagare efter en inbjudan kommer med 

                                                 
3
  Skrivs som SIKA. 

4
  Användargränssnitt är den länk som finns mellan användaren och  mjukvaran. I sammanhanget är begreppet 

begränsat till mus och tangentbord. 
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förslag kan en åskådare ta avstånd och helt enkelt observera. På samma sätt möts en åskådares 

förslag, hjälp eller stöd av att ägaren ignorerar dessa eller explicit tar avstånd från dessa. 

Enligt Alexandersson (2002) är datoranvändning i skolan en möjlighet till samarbete och 

gemenskap mellan elever. Det är i detta samarbete som kunskapen ska konstrueras. Han kom fram 

till att när elever arbetar i grupp framför datorer så uppmärksammade de och påverkade varandras 

handlande framför datorn. I detta samarbete finns ofta en obalans i maktförhållandet då en elev har 

kontroll över användargränssnitten. Alexandersson menar att elever är sociala varelser och genom 

att arbeta tillsammans framför en dator så skapar de någonting gemensamt. I detta samspel får 

eleverna möjlighet att utveckla sin identitet och skapa gemensamma erfarenheter med varandra. 

 

Vidare skriver Alexandersson (2002) att vi genom tal och ickeverbal kommunikation genomför 

handlingar. Hen ger handlingarna: fråga, svara, uppmana, bekräfta, förklara och förtydliga som 

exempel. Dessa handlingar menar han måste därför tolkas situationellt. Således behöver man 

kunskaper om konventioner, sakförhållanden och man måste kunna göra antaganden om aktörens 

utgångspunkt och avsikt för att kunna dra slutsatser av deras handlingar. 

 

Ljung-Djärf (2004) skriver att tidigare forskning om användandet av datorer visar på en bild av 

datorn som en samlingsplats där samarbete, kommunikation och interaktion ständigt äger rum. I 

denna samlingsplats är barnen delaktiga i turtaganden och i att undervisa varandra. I interaktionerna 

runt datorn är det vanligare att eleverna kommunicerar och samarbetar med varandra än vid andra 

aktiviteter. De ovan nämnda positionerna som Ljung-Djärf (2004) identifierat används för att 

problematisera samvaron vid samlingsplatsen. Genom att använda dessa positioner för att 

problematisera interaktioner framför datorn skriver författaren att det inte är självklart att barn 

samarbetar bara för att de är flera framför en dator. Datorns användargränssnitt tvingar fram de 

olika positionerna där de barn som inte är ägaren kan få delta men att det framförallt sker på ägarens 

villkor. Slutsatsen om att deltagande sker på ägarens vilkor grundas dock i situationer där samma 

förväntningar på och uttalade instruktioner om samarbete inte funnits i samma utsträckning som i 

tidigare studier. Programvaran som eleverna använde sig av i studien är av så kallad lek och lär- 

och/eller drillkaraktär. 
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2.2.1 Samspel och motspel i mötet vid datorn 

Helleve (2003) skriver att möten mellan elever framför datorer faller inom två kategorier. Dessa 

kategorier är samspel och motspel. Möten som faller inom den förstnämnda kategorin präglas av 

elevernas vilja att samarbeta och uppnå en gemensam försåelse. Den sistnämnda kategorin präglas 

av motsatta förhållanden för eleverna. Om elevernas möten leder till samarbetsstrategier eller 

skapandet av individuella lösningar beror på vilken av dessa två kategorier som mötet mellan 

eleverna faller inom. Hon skriver vidare att datorn som verktyg i skolan förstärker de positiva och 

negativa interaktionerna. Vidare menar hon att det var vanligare att elever valde att arbeta 

tillsammans i årskurs två än i årskurs ett. Hon har också obseverat att hjälp från vuxna är en viktig 

komponent för att eleverna i årskurs ett ska utveckla sin samarbetsförmåga i skriv- och 

läsundervisningen. 

 

I Helleves (2003) första kategori kan eleverna samarbeta genom att de till exempel kommer med 

förslag på hur en text ska fortsätta. Det kan också vara så att en elev är mycket kunnigare än den 

andra eleven och således i stor utsträckning lär den andre eleven under arbetets gång. Ett annat 

exempel är ett möte där eleverna är oense och diskuterar vad som ska göras men ändå samarbetar 

med en positiv attityd och genom sina diskussioner kommer fram till lösningar. I den andra 

kategorin finns en avsaknad av det som karakteriserar den första kategorin. Dessa möten kan 

inledas på ett mycket liknande sätt som det tredje exemplet från kategori ett men leder då 

ingenstans. I denna kategori av möten finns en avsaknad av samverkan mellan eleverna vilket kan 

leda till att en eller båda eleverna söker individuella lösningar och/eller att en eller båda eleverna 

slutar arbeta. Helleve använder dessa kategorier för att identifiera om interaktioner mellan eleverna 

är positiva eller negativa. Hon visar också på situationer där datorn inte alls är till fördel för 

elevernas undervisning då deras möte präglas av motspel mellan eleverna. Dessa värderingar av 

värdet av de olika kategorierna är starkt knutna till Tragetons idé om att barn i skolan ska vara 

producenter och inte konsumenter i bruket av programvaran. 
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3 Metod 

Nedan kommer metoden presenteras. Detta innefattar valet av en samtalsanalytisk metod, 

materialet, urvalet, tillvägagångssättet, etiska hänsynstaganden och trovärdighet. 

 

3.1 Material och urval 

Materialet som jag använt vid denna undersökning är video- och ljudinspelningar av tre 

lektionstillfällen där två elever arbetar tillsammans framför en dator för att skriva en berättelse. 

Materialet omfattar tre separata inspelningar per lektion som alla fokuserat på de två elever som 

uppsatsen behandlar. För att framställa dessa inspelningar har två filmkameror använts som upptagit 

både ljud och bild och en diktafon som enbart upptagit ljud. Den ena filmkameran har filmat 

eleverna framifrån och den andra har filmat datorskärmen över elevernas axlar. Eleverna i fråga 

arbetar enligt Tragetons (2005) modell att skriva sig till läsning. 

 

Eleverna är sju år gamla och sitter något avskilt i ett hörn i klassrummet. De arbetar med en bärbar 

dator i skrivprogrammet Pages. Kameran som filmar eleverna bakifrån är placerad på ett sätt som 

gör att datorskärmen i vissa fall blockeras då eleverna lutar sig närmare varandra. Ingen 

ljudupptagning har skett med hjälp av myggor utan med en diktafon och med de inbyggda 

mikrofonerna i kamerorna. I sammanhanget kan det också vara värt att nämna att det fanns vissa 

problem med ljudkvalitén på dessa filer. På grund av bland annat bakgrundsljud, som andra elevers 

interaktioner och lärarens interaktion med andra elever, är det i vissa situationer omöjligt att höra 

vad eleverna säger. Detta är problematiskt då ingen ljudupptagning användes som på ett 

tillfredställande sätt kunde utestänga bakgrundsljudet och enbart fokusera på deltagarnas samtal.  

 

Urvalet av deltagarna i undersökningen var ett bekvämlighetsurval. Deltagarna valdes ut i samråd 

mellan klassföreståndaren och Håkan Landqvist som samlade in materialet. Skolan som 

undersökningen genomfördes på och deltagarna gick i valdes ut på grund av att den arbetade med 

Tragetons modell. Urvalet i det insamlade materialet kommer att diskuteras i större detalj i nästa 

kapitel men hör i stor utsräckning ihop med ljudkvalitén. Segment som valdes ut och presenteras i 

kapitel 4 berodde i stor utsträckning på att ljudkvalitén var bra nog för att faktiskt transkribera dessa 

och att segmenten innehöll data relevant för uppsatsens syfte. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

Upprättandet av informationsbrevet, kontakten med skolan och insamlingen av materialet som legat 

till grund för denna undersökning genomfördes av Håkan Landqvist. Han informerade en vardera av 

deltagarnas föräldrar/vårdnadshavare skriftligt om insamlingen av material som han ville göra
5
, och 

efter att han erhållit deras skriftliga godkännande för deltagarnas medverkan spelade han in 

deltagarna under fyra lektioner.  

 

Jag och min handledare upprättade ett dokument där jag åtog mig samma etiska åtaganden som 

materialet samlats in under
6
. Det är först efter detta som jag börjat arbeta med materialet. Efter att 

detta dokument var underskrivet erhöll jag en kopia av inspelningarna tillsammans med råd av min 

handledare för hur jag skulle gå tillväga för att påbörja mina transkriptioner av materialet. I enlighet 

med dessa råd påbörjade jag omgående min bearbetning av hela det insamlade materialet. Jag 

inledde denna process med att titta igenom materialet och skapa mig en grov uppfattning om vad 

materialet innehöll och vad deltagarna gjorde.  

 

Då jag hade tittat igenom materialet så påbörjade jag en grovtranskription
7
 i mjukvaran ELAN

8
. 

Sedan transkriberade jag vissa av dessa grovtranskriptioner i större detalj för att tydligare kunna 

visa vad som innefattades i de enskilda delarna i materialet
9
. För att förbättra precisionen vid 

presentationen av materialet har upp till fyra olika ljudkällor använts för att transkribera delar av 

materialet. Dessa ljudkällor är från de två kamerorna och diktafonen och en filtrerad version av 

diktafonens ljud. Programmet som användes för att filtrera ljudet var WavePad Sound Editor som 

tog bort höga toppar i ljudet och reducerade bakgrundsbruset. Denna ljudfil behövde inte användas 

vid all transkription men vid alla tillfällen där den filtrerade filen användes så nyttjade jag minst en 

till ljudkälla för att se till att filtret inte tagit bort något av relevans för undersökningen.  

 

3.2.1 ELAN 

ELAN är ett program som utvecklats och underhålls av Max Planck Institute för Psycholinguistics 

enhet The Language Archive som ligger i Nijmegen i Nederländerna. Programmet är gratis att 

                                                 
5
 Utförligare beskrivning om denna information återfinns i avsnitt 3.1.1 Forskningsetiska hänsynstaganden. 

6
  Se bilaga 2 i avsnitt 7 

7
 Med grovtranskription avses i denna uppsats att delar av materialet som transkriberade snabbt och utan stor precision. 

8
 Se avsnitt 3.2.1 för en presentation av denna mjukvara. 

9
 Jag vill i sammanhanget tacka deltagarna vid praxisseminariet vid UKK, där jag höll en datasession med materialet 

och erhöll många nyttiga kommentarer. 
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hämta
10

 och använda. Programmet ger användaren möjligheten att i ett och samma program 

synkronisera och spela upp flera mediafiler parallellt. I samma program kan användaren också 

transkribera vad som händer i mediafilerna i olika nivåer vilket gör det lätt att med stor precision till 

exempel bedöma längd på pauser och överlappande tal. 

 

3.3 Etiska hänsynstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) har givit ut ett dokument som heter Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Detta dokument innehåller de etiska principer som 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska följa och de fyra huvudkrav som finns för skyddet 

av individer. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s 6). Min undersökning uppfyller alla forskningsetiska 

krav som Vetenskapsrådet ställer på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Nedan följer en 

mer detaljerad beskrivning av vad varje krav innebär och hur kraven uppfylls i denna undersökning. 

 

3.3.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, s 7) att forskaren har en skyldighet att 

informera deltagarna i en undersökning om deras roll i undersökningen och på vilka villkor de 

deltar. Ett av dessa villkor är att deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande om de 

önskar. Vetenskapsrådet skriver att det i denna information ska framgå alla de inslag i 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deltagarens villighet att medverka. I denna 

information ska det också framgå vad syftet med undersökningen är samt vilka risker det kan 

innebära för deltagarna. Det ska också framgå var och hur undersökningens resultat kommer 

offentliggöras. 

 

Informationskravet uppfylls då Håkan Landqvist skriftligen informerat om och fått tillstånd att 

genomföra undersökningen.
11

 Vidare framgick det att medverkan när som helst och utan anledning 

                                                 
10

 Enhetens hemsida där programmet finns är http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ 

 
11

 Se bilaga två i kapitel 7.2 för en anonymiserad version av informationsbrevet. 
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kunde avbrytas och att eventuellt insamlat material då inte skulle användas utan istället förstöras. 

Det framgår också att deltagarna själva får välja i vilken utsträckning materialet får användas.  

 

3.3.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, s 9–10) att deltagarna själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan i en undersökning. Detta innebär att forskaren ska införskaffa 

undersökningsdeltagarnas samtycke. I vissa fall ska samtycke också införskaffas av vårdnadshavare 

eller förälder, detta gäller om deltagarna är under 15 år. Denna regel för samtycke gäller i de fall där 

individer deltar i undersökningar aktivt. Vetenskapsrådet råder till särskild försiktighet i fall där 

omyndiga personer är deltagare i undersökningen. De skriver också att deltagarna i en undersökning 

har rätt att bestämma i vilken omfattning och i vilken utsträckning de kommer delta i 

undersökningen och ska när som helst kunna avbryta sitt deltagande utan negativa konsekvenser. 

Således får inte deltagares beslut om medverkan påverkas genom otillbörliga påtryckningar eller 

annan påverkan. Därför bör det heller inte finnas ett beroendeförhållande mellan deltagare och 

forskare. 

 

Samtyckeskravet uppfylls då deltagarna själva fick bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Samtycke införskaffades skriftligt av en vardera av deltagarnas 

förälder/vårdnadshavare. Samtliga gav sin tillåtelse att det insamlade materialet skulle få användas 

av studenter som skriver examensarbeten samt spelas upp vid seminarier, datasessioner, konferenser 

och i samband med undervisning. Deltagarna själva gav också sitt samtycke. 

 

3.3.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagare i en undersökning ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och att alla personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt 

(Vetenskapsrådet, 2002, s 12–13). Detta innebär att all personal som hanterar etiskt känsliga 

uppgifter om indentifierbara personer ska underteckna ett avtal om tystnadsplikt med hänsyn till 

sådana uppgifter. Principen är att sådant som berörda individer kan uppleva som obehagligt eller 

kränkande innefattas i konfidentialitetskravet. Vidare innebär detta att alla uppgifter om 
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identifierbara individer ska behandlas på ett sådant sätt att utomstående inte har praktisk möjlighet 

att komma åt uppgifterna. 

 

Konfidentialitetskravet uppfylls då den insamlade datan begränsats i spridning i enlighet med den 

information om sekretess som skickades ut. Håkan Landqvist informerade föräldrarna om att 

inspelningarna förvarades säkert av Mälardalen högskola och enbart skulle komma att hanteras av 

studenter och anställda på högskolan, där studenter endast får förfoga över materialet under tiden då 

uppsatsarbete som inkluderar analys av materialet fortgår. Vidare framgick det att all identifierande 

information om deltagarna kommer bytas ut när materialet presenteras i tryckt form. Inte heller 

identifierbara ansiktsbilder kommer presenteras i tryckt form. Det framgick också att 

personuppgifter om deltagarna (såsom namn och adress)  inte kommer sparas. För att få tillgång till 

detta material för analys har jag tillsammans med min handledare upprättat ett dokument som även 

binder mig till att följa dessa krav på konfidentialitet. 

 

3.3.4 Nyttjandekravet 

Nytjandekravet innebär att uppgifter om deltagarna endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s 14). Detta innebär att insamlade uppgifter inte får användas för några 

icke-vetenskapliga syften som till exempel kommersiellt bruk. Vidare skriver Vetenskapsrådet att 

detta betyder att insamlat material enbart lånas ut eller doneras till andra forskare i de fall där de 

åtar sig samma förpliktelser mot deltagarna som forskaren som samlade in materialet gjorde. 

Insamlade uppgifter får inte heller användas för beslut eller åtgärder mot deltagaren, dock har 

deltagaren rätt att åberopa de insamlade uppgifterna om denne själv begär beslut eller åtgärder. 

 

Nytjandekravet uppfylls då allt bruk av materialet har varit för vetenskapliga ändamål. Vidare 

inskränker informationsbrevet detta krav bortom kraven från Vetenskapsrådet (2002) då materialet 

inte heller får lånas ut eller doneras till forskare utanför Mälardalens högskola. 
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3.4 Samtalsanalytisk metod 

Hutchby och Wooffitt (2008, s 11–12) definierar samtalsanalysen som studien av inspelade, 

organiska verbalainteraktioner. Enligt Melander och Sahlström (2010, s 13–14) och Hutchby och 

Wooffitt (2008, s 11–13) fokuserar samtalsanalysen på vad man åstadkommer genom interaktionen. 

Samtalsanalysen analyserar de olika sätten som människor utför särskilda handlingar i särskilda 

kontexter och hur dessa handlingar är socialt organiserade. Melander och Sahlström (2008, s 11–13) 

summerar detta som att samtalsanalysen ser på hur aktiviteter ser ut i interaktion och inte ser på 

dessa aktiviteter som uttryck för bakomliggande faktorer. Vidare skriver Hutchby och Wooffitt 

(2008, s 12–13) att samtalsanalysen enbart har ett marginellt intresse av språket i sig utan att 

intresset ligger på det sociala samspelet som nämns ovan. 

 

3.4.1 Samtalsanalys 

Två verk som var viktiga vid metodvalet i denna undersökning är Schegloffs Confirming Allusions: 

Toward an Empirical Account of Action och Goodwins (2000) Action and Embodiment within 

Situated Interaction (Melander och Sahlström, 2008, s 27–29). 

 

Schegloff (1996, s 164–165) skriver att man ofta inom socialvetenskaperna talar om handlingar som 

centrala komponenter i den sociala samvaron men att studierna av faktiska och specifika handlingar 

oftast saknats. Han skriver vidare att handlingar inom de sociala vetenskaperna har behandlats på 

motsägelsefulla sätt utan att i sig själva bli studerade. För det första har de behandlats som 

sekundära för de underliggande faktorerna vilka de ger uttryck för. Han menar att en persons 

handlingar inte ansetts vara det som är av intresse utan vad handlingarna har berott på. Det andra 

synsättet på handlingar i socialvetenskaper beskriver han ordagrant: ”Paradoxically, the main 

alternative has been to presume actions central, only then to look elsewhere for the ’unofficial’—

and therefore more ’real’—agenda[...]” (Schegloff (1996, s 165). 

 

Schegloff (1996, s 166) skriver vidare att detta i viss utsträckning berodde på att forskare under 

denna tid inte till fullo utnyttjade möjligheter till inspelning och senare uppspelning av material för 

att i detalj kunna studera handlingar. Vidare förklarar han (s 166–168) att det finns ett behov av att 

studera genuina handlingar och interaktioner. Detta är viktigt menar han då det endast är i dessa 

genuina situationer, inte i teoretiska eller simulerade situationer, som vi kan observera hur till 

exempel en person använder sig av språket. Genom dessa studier av genuina sociala situationer 
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menar han att vi kan utöka möjligheten att känna igen och identifiera vad som händer i dessa 

situationer. Schegloff beskriver samtalsanalysen som ett systematiskt och kumulativt redskap som 

används inom samhällsvetenskapen. 

 

Schegloff (1996, s 166) skriver vidare att samtalsanalysen med hjälp av utrustning för att spela in 

samtal kan bli det samhällsvetenskapliga fältets mikroskop. Han (s 166–167, 174) framför åsikten 

att vi behöver ställa frågor om vad talare kan göra och gör med språket och andra medel i 

interaktioner. Vidare skriver han att det är den aktuella artikelns primära mål att lyckas beskriva 

handlingar som tidigare inte beskrivits och att skapa en databas över mänskligt handlande i 

interaktioner. Schegloff beskriver en tidigare outforskad handling i sin artikel nämligen handlingen 

att bekräfta alluderingar. Han skriver vidare att denna tidigare okända handling som han beskrivit i 

artikeln var en handling som han innan inte hade en aning om existerade (Schegloff, 1996, s 210) 

Beskrivningarna av handlingarna och den upprättade databasen kan sedan användas i redan 

existerande och framtida undersökningar (Schegloff, 1996, s 167). 

 

Goodwin (2000, s 1489–1492) skriver att socialt samspel mellan människor inte enbart framträder i 

deras handlingar utan också i kontexten som dessa handlingar utförs och tolkas i. För att utföra en 

social handling är det inte nog att en individ utför en handling utan det krävs också en mottagare 

som kan känna igen vad handlingen är och betyder. Det sociala samspelet uppstår när den 

mottagande parten i interaktion inte svarar med sin egen självständiga handling utan med en 

handling som är kopplad till den föregående handlingen. Goodwin använder termen 

förkroppsligande för att beskriva talet som mer än turer och turkonstruktioner. Goodwin presenterar 

förkroppsligandet av handlingar som att man snarare kan se kroppsliga och språkliga handlingar i 

ett sammanhang med situationen snarare än handlingar som individuella, framförallt språkliga, 

uttryck.  

 

Goodwin (2000, s 1517) skapar i sin undersökning en grund som han kan analysera semiotiska 

interaktioner
12

 utifrån. Han gör detta genom att blanda de olika semiotiska fälten. Analysen han 

utför med hjälp av detta semiotiska synsätt tar alltså hänsyn till mer än de olika individuella 

teckensystemen och analyserar situationen utifrån helheten. Med detta sagt består ändå författarens 

                                                 
12

  Semiotiskt avser en kombination av olika teckensystem. Alltså inte bara att tala, peka eller denotationer utan 

också konnotationer etc (Goodwin 2000, s 1490–1492). Semiotiska interaktioner är alltså interaktioner där hänsyn tas 

till dessa olika typer av teckensystem. Med andra ord är det inte bara talet eller kropsliga uttryck som tas hänsyn till 

utan också hur dessa till exempel tolkas av mottagaren. 
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data (eller kanske i alla fall de data han grundar sin analys i) primärt av hur deltagarna 

kommunicerar med varandra med hjälp av språk. 

 

3.4.2 Naturligt förekommande interaktioner 

Lindström (2000, s 184–185) definierar naturligt förekommande interaktioner som möten vilka 

skulle äga rum oavsett om de spelades in eller inte. Hon menar dock att naturligt förekommande 

interaktioner ändå påverkas av inspelningen i någon utsträckning. Hon skriver vidare att om så inte 

var fallet så skulle interaktionerna inte kunna spelas in då det skulle bryta mot de etiska regler som 

finns. Författaren skriver att det är oundvikligt att deltagarna i inspelningar på något sätt beter sig 

annorlunda på grund av att situationen spelas in. Exempel som Lindström ger på detta är bland 

annat att deltagarna ler mot kameran eller kommenterar till exempel forskaren eller utrustningen. 

Detta skriver hon är särskilt vanligt vid videoinspelningar av interaktioner.  

 

Lindström (2000, s 185–186) skriver vidare att deltagare prioriterar sina egna projekt framför 

forskaren som spelar in interaktioner och dennes utrustning. Bergmann (1990, s 218–220) nämner 

att det kan anses vara suspekt om deltagarna inte alls visar några tecken på att dennes interaktioner 

spelas in. Om dessa tecken helt saknas menar han att det kan vara en stark indikation på att samtalet 

inte är naturligt förekommande. Vidare skriver Bergmann att man som forskare kan bli frestad att 

instruera deltagarna att till exempel helt ignorera inspelningsutrustningen men att detta kan leda till 

interaktioner som är ännu mer onaturliga. 

 

Lindström (2000, s 186) skriver dock att deltagare i hennes inspelningar inte har något större 

intresse av att rikta uppmärksamheten mot forskaren eller utrustningen annat än under kortare 

stunder. Hon skriver vidare att de som blir inspelade blir vana vid forskaren och utrustningen vilket 

leder till att upprepade sessioner med samma individer närmare kan representera deras sociala 

verklighet. 
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3.4.3 Multimodal transkription 

Lorenza Mondada beskriver i en artikel (2008) hur multimodal transkription tillför ytterligare djup
13

 

i transkriptioner av institutionella telefonsamtal. Hon använder sig av en multimodal transkription 

för att presentera datan som samlats in från institutionella telefonsamtal och skapar på det sättet en 

mer nyanserad bild av vad som händer i samtalet. Artikeln visar att mer av intresse än den verbala 

kommunikationen sker i dessa samtal och lyckas på så sätt bland annat beskriva telefonoperatörens 

handlingar mellan samtalen, något som inte skulle varit möjligt med enbart transkriptioner av 

verbala ytranden eller inspelningar i form av enbart ljudupptagningar.  

 

Ett exempel på detta är hur Mondada (2008) kan peka på att telefonoperatörens handlingar mellan 

samtalen påverkas av ett ytterligare inkommande samtal genom att de till exempel arbetar snabbare 

så de kan ta emot nästa samtal. Ett annat exempel är att hon under samtalets gång konkret kan se 

vad telefonoperatören utför för arbete under tiden personen som ringer in ombeds att vänta. 

Mondada tillför denna ytterligare nyans till sina transkriptioner genom en transkriptionsnyckel som 

låter henne förankra och presentera handlingar i samband med deltagarnas tal. Den 

transkriptionsnyckel som använts i denna uppsats är löst grundad
14

 i denna och finns bifogad som 

bilaga 1. 

                                                 
13

 I sammanhanget innebär detta att mer data finns tillgänglig för att skapa ett mer nyanserat underlag för analys.  

 
14

 Med detta menar jag att vissa idéer om vilka tecken som kunde vara användbara i presentationen är tagna ifrån denna 

artikel. I slutänden skiljer sig de tecken jag använder i mycket stor utsträckning från systemet i denna artikel. 
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat presenteras. Denna presentation består av fyra olika 

exempel på hur elevernas interaktion med varandra korrelerar med berättelsens framväxt på 

datorskärmen samt en sammanfattning av dessa exempel. Transkriptionsnycklen har bifogats som 

bilaga 1. Det är meningen att resonemangen om vad som händer i interaktionerna ska vara lätta att 

följa och det är därför transkriptionerna presenteras i mindre delar. 

 

4.1 Exempel 1 

Det transkriberade segmentet
15

 som följer nedan är ett exempel på hur eleverna försöker utöva 

inflytande över vad som ska göras. Segmentet är totalt 1 minut och 34 sekunder långt men har 

delats upp i mindre delar för att det lättare ska kunna beskrivas vad som äger rum i varje mindre del. 

En sammanhängande version av segmentet återfinns som bilaga 3.1. 

 

1  EVA: S:tudsa de upp[ (1.7)  s:t s:t  ] 

2  ADAM:               [skriver “studs]ade”((fortgår under 12 s)) 

 

I denna del av segmentet säger Eva på rad 1 studsa de upp. Adam skriver sedan studsade. Samtidigt 

som Adam börjar skriva detta ord ljudar Eva den första delen i ordet. Interaktionen ovan visar att 

Adam uppfattar att Eva vill att hennes förslag skall stå med i texten. Interaktionen ovan visar också 

att Eva i det här fallet lyckades utöva inflytande över vad som skulle finnas med i berättelsen. 

 

3  EVA: de:-et (  st[udsade  )] 

4  BENGT:           [nej ni behöver] inte [skriva det som] jag har 

5  EVA:                                 [tar ifrån Adam datorn] 

6  BENGT: gjort alltså [utan ni fortsätter jue där (va)] 

7  EVA:              [(nemen) de står r:ätt] (1.0) studsade (1.7)  de det  , 

                                                 
15 Termen segment avser i presentationen av exemplen den del av materialet som totalt innefattas i 

varje enskilt exempel. För att en kontextnära analys skall kunna genomföras presenteras exemplen 

nedan i mindre delar. Sammanhängande transkriptioner av segmenten som används i varje exempel 

har bifogats som bilagor 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4. 
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Här ljudar Eva tydligt för Adam att det ska vara ”det studsade”. Hon tar sedan ifrån Adam datorn 

och kontrollerar vad som står. Hon konstaterar sedan på rad 7 att det står rätt när hon säger ”nemen 

det står rätt” och läser och ljudar det som står i meningen Adam just skrev. Under tiden denna 

interaktion fortgår pratar läraren och instruerar en annan elev om det han säger på rad 4 och 6. Eva 

får i denna interaktion ingen direkt respons av Adam då hon understryker att det ska stå ”det” i 

texten. Hon tar därför  ifrån Adam datorn och konstaterar kort därefter att det som hon föreslår 

redan finns med i texten. 

 

8  EVA: {sätter händerna i position för att skriva} 

9  BENGT: JA exakt {ni (ska) skriva (i) lådan} 

10  ADAM:          {tar tillbaka datorn-----*} 

11  EVA: (                    ) det {upp  (1.0)  en }(1.7)en ==  

12  ADAM:                            {skriver ”det”--} 

13  EVA= kamera 

14  Adam: (ne) 

 

I förra delen av segmentet tog Eva ifrån Adam datorn och Adam tar här tillbaka den samtidigt som 

hon sätter händerna i position för att skriva. Eva läser sedan ohörbart från datorskärmen och säger 

sedan ”det upp en en kamera”. Adam skriver ”det” samtidigt som Eva säger ”upp en”. Efter Eva 

föreslagit att det är en kamera som ska studsa upp svarar han ”ne”. Eva föreslår här alltså att en 

kamera ska vara föremålet i sammanhanget men Adam säger nej till det förslaget. 

 

15  BENGT: JA ((som svar på en ohörbar fråga)) ni ka-kan jue komma på en e:gen 

tit:el till de [hela] (alltså) ett ==  

16  EVA:                [e:n] 

17  BENGT= namn till hela berättelsen  

18  EVA: EN 

19  BENGT: de tycker ja. 

20  EVA: EN (LAMPA) 

21   (1.0) 

22  ADAM: vänta [(  skulle  )  ]  (    ) 

23         [Skapar ett] stort utrymme för en rubrik högst upp i 

dokumentet som han sedan minskar ned 

 

Eva kommer här med ett nytt förslag när hon säger ”en en lampa”. Adam svarar på det genom att 

säga att hon ska vänta. Han säger ”skulle” lågt under tiden han börjar skapa ett stor utrymme för en 

rubrik. Bengt säger på rad 15 att eleverna kan komma på ett eget namn till berättelsen. Det som 



  

21 

 

Bengt säger är det Adam arbetar med i texten och Adam ber därför Eva att vänta när hon föreslår en 

lampa som föremålet i berättelsen. 

 

24  EVA: Kanske, (3.5) 

25   pekar på pennhållaren på {bordet} 

26                            {Pennor}  

27  ADAM: ne 

28  EVA: {Näe}       (0.5)   PENNOR 

29  ADAM: {raderar utrymmet} 

30   (2.5) 

31  ADAM: gör ett radavbrott i texten efter ”ur” 

32   (0.5) 

33  EVA: å dom blev jätterädda 

34   (3.0) 

35  ADAM: (  ne:j  ) 

36   (0.9) 

 

Eva kommer här med ett till förslag på vad det är för föremål som ska vara med i texten. Det 

framstår som att hon blir inspirerad av pennhållaren på bordet framför dem då hon pekar på denna. 

Adam säger nej till detta förslag och Eva säger kort därefter även hon nej. Samtidigt som Eva säger 

nej så raderar Adam utrymmet som han har skapat för rubriken. Efter det föreslår Eva pennor igen, 

denna gång högre och tydligare. Hon fortsätter sedan med att föreslå att det ska stå ”och dom blev 

jätte rädda” efter pennor. Efter en paus på tre sekunder svarar Adam nej även till detta förslag.  

 

37  EVA: Läser {från datorskärmen--------------------} 

38        {ur lådan (1.0) studsade (2.0) de (1.5)} upp  

39   (0.6) 

40  ADAM: [  u:  ] 

41  EVA:  [u]pp 

42   (1.0) 

43  ADAM:  den ska ha en titel på den också   

44   (0.5) 

45  EVA: (  tit[el)  ] 

 

Eva läser här högt texten som redan står på skärmen. Adam börjar sedan ljuda ”u” men blir 

avbruten av Eva som säger ”upp”. Efter en kort paus säger Adam lågt att berättelsen ska ha en titel 

sedan upprepar Eva ordet ”titel”. Adam föreslår eller bestämmer här att texten ska ha en titel. 
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46  ADAM: ställer markören ovanför den redan skrivna texten på skärmen (6.0) 

håller inne en tanget på tangentbordet och producerar på så sätt en 

massa bokstäver 

47   (0.1) 

48  EVA: VA GÖR [DU?] 

49  ADAM:        [raderar bokstäverna han producerade] 

50   (1.0) 

 

Adam fortsätter här med arbetet att skapa en titel. Han skapar en massa bokstäver högst upp i 

dokumentet genom att hålla inne en tangent på tangentbordet. Eva reagerar på detta genom att högt 

säga ”va gör du?. Adam raderar alla bokstäverna han producerat samtidigt som Eva säger ordet 

”du” på rad 48. Det är här oklart om Adam raderar bokstäverna för att Eva säger det eller om 

handlingarna råkar sammanfalla. 

 

51  EVA: men man gö så[ hä:r] 

52                 [knuffar bort adams händer] och                         

[tar över tangentbordet] 

53          [Nu ska] jag visa var de där? 

 

Eva säger ”men man gö så här” till Adam och knuffar bort hans händer från tangentbordet och tar 

över. Eva säger vidare att hon ska visa hur man gör och frågar Adam om hon står på rätt ställe i 

texten. Eva bestämmer här vad som ska göras som nästa del i deras berättelse genom att fysiskt ta 

kontroll över datorn.  

 

4.1.1 Sammanfattning 

Ovan presenterades ett segment som totalt omfattande 1 minut och 34 sekunder i åtta mindre delar. 

Varje del innefattar minst en sekvens där deltagarna har försökt utöva inflytande över vad som ska 

göras. Eva försöker i majoriteten av dessa delar utöva inflytande över vad som ska göras genom att 

berätta för Adam vad hon tycker bör skrivas i texten. Vid två separata tillfällen tar hon dock över 

datorn från Adam. Vid det första tillfället detta händer kontrollerar hon vad Adam har skrivit men 

sätter efter denna kontroll händerna i position för att skriva. Vid det andra tillfället har hon tidigare 

(r. 48) uttryckt missnöje över vad Adam gör och säger att hon ska visa hur man gör. Adam är den 

deltagare som har datorn under majoriteten av tiden och den som bestämmer vad som ska göras. 

Vid ett flertal tillfällen säger han nej till Evas förslag eller ber henne vänta eftersom han arbetar 

med något annat.  
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Det framgår tydligt att Adam arbetar med något annat med början på rad 22 där han först ber Eva 

vänta och sedan inleder arbetet med att skapa en rubrik. Eva fortsätter dock trots detta arbete med 

att föreslå fortsättningar på berättelsen fram tills rad 43 där Adam explicit säger att berättelsen ska 

ha en rubrik. Efter rad 43 engagerar sig även Eva i detta arbete istället för att föreslå fortsättningar 

på berättelsen. 

 

4.2 Exempel 2  

Det transkriberade segmentet som följer nedan är ett till exempel på hur eleverna försöker utöva 

inflytande över vad som ska göras. Segmentet är totalt 1 minut och 10 sekunder långt men har 

delats upp i mindre delar för att det lättare ska kunna beskrivas vad som äger rum i varje mindre del. 

En sammanhängande version av segmentet återfinns som bilaga 3.2. Detta segment följer ett utbyte 

mellan eleverna där de diskuterar om de är klara med texten. Denna del var dock omöjlig att 

transkribera med precision då ljudet var för dåligt. 

 

54  ADAM: do:m, 

55   (3.9) 

56  EVA: {D: o: m:,} ((stavar åt Adam)) 

57  ADAM: {Skriver do}m 

58   (1.8) 

59         

60   (0.2) 

61  EVA: Eva pekar i {texten på skärmen} 

62               {men de måste va ett}s:-  me:llanslag (där).  

63  ADAM: Ställer sig med pekaren i texten där Eva pekade och gör ett 

mellanslag 

64   (3.9) 

 

Här är deltagarna överens om att de ska skriva ”dom” i texten. Detta framgår av raderna 54–59. 

Adam säger först ”dom” och Eva stavar sedan ordet högt för honom. Då Eva stavar ordet ”dom” på 

rad 56 visar det dels att hon håller med om att det är vad som ska skrivas och ser dels till att det 

stavas som hon vill. Efter att Adam har skrivit ordet säger han det lågt för sig själv. Eva påpekar 

sedan på rad 61–62 att hon vill att det ska finnas ett mellanslag i texten. Hon påpekar detta genom 

att peka på platsen i texten och säga det till Adam. Det framgår sedan på rad 63 att Eva får sin vilja 

igenom då Adam gör ett mellanslag i texten där hon pekade. 
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65  ADAM: Reser sig upp och går ifrån bordet 

66   (9.9) 

67  ADAM: Kommer tillbaka och sätter sig ner 

68  BENGT: {Kommer fram till bordet och tar datorn} 

69          { Nu ska vi se } 

70   (1.6) 

71  BENGT: JA ((Läser texten deltagarna skrivit mycket lågt för sig själv, 

detta fortgår under 7.0 sekunder)) 

72  BENGT: Asså nånting till (     ) (studsar upp ur soffan här) 

73  EVA: EN (0.7)(               ) 

74  BENGT: s-så att ni tänker att ni avslutar på de här cliffhanger sättet. 

(1.0) just vad händer då, eller (vid) soffan 

75  EVA: A: ne: 

76   (0.7) 

 

Adam reser sig ovan upp och hämtar Bengt (r. 65–67). Bengt kommer fram till bordet (r. 72) och 

börjar läsa texten de har skrivit på raderna 68-71. Han säger sedan att eleverna ska skriva någonting 

till, något som studsar upp ur soffan. Efter att Bengt sagt detta föreslår Eva en fortsättning (r. 73) 

men får ingen respons på sitt förslag utan Bengt fortsätter prata. Eva säger sedan ”a ne” vilket i 

sammanhanget är svårt att tolka. Detta kan innebära att hon säger nej till en del av eller hela Bengts 

förslag eller att hon kommenterar det hon själv sagt på rad 73 eller en tanke hon haft. Vad som 

faktiskt ligger till grund för Evas verbala kommentar (r. 75) är således oklart och de alternativ på 

förklaringar jag angav ovan är i högsta grad spekulativa. 

 

77  Bengt: [Meningen] efter sluta med nåt==  

78  EVA: [ hmm ]                                  

79  BENGT= [spännande] [så att-] 

80  EVA:    [.hh]    [de studsar upp] en till? 

81   (0.5) 

82  ADAM: Ne:j ja skydd-myggan [(de brinner-)] 

83  EVA:                       [+de blir LAS]ER+ 

 

Eva fortsätter här på rad 78 och 80 med att komma med förslag och avbryter Bengt. Adam säger nej 

till den idén och kommer med sitt eget förslag. Samtidigt som Adam kommer med sitt förslag säger 

Eva att hon tycker att det ska stå ”de blir laser” högre än Adam. Båda eleverna är här ivriga att 

komma med förslag på vad som ska vara avslutningen på texten då Eva avbryter Bengt för att 

komma med sitt första förslag efter vilket Adam kommer med sitt eget förslag och Eva avbryter 

honom också. 
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84  BENGT: Asså avsluta på ett spännande sätt nu. 

85  EVA: {Å-så-då plingar de på-} 

86  BENGT: {Går ifrån bordet} 

87  ADAM:                     {Skakar på huvudet} {rör hennes arm} 

88                                                 {Ne:} 

 

Bengt avslutar sin instruktion på rad 84 och går sedan ifrån bordet samtidigt som Eva kommer med 

ytterligare ett förslag. Adam sätter stopp för detta förslag genom att skaka på huvudet, röra vid 

hennes arm och säga ”ne”. 

 

4.2.1 Sammanfattning 

Ovan presenterades ett segment som omfattar 1 minut och 10 sekunder i fyra delar. Eleverna 

kommer först överens om att de är klara med berättelsen för dagen efter att de finjusterat lite. De 

elevförslag som finns i första delen av exemplet godtas utan några argument egentligen och består 

av att Adam säger att de ska skriva ”dom” och att Eva hjälper honom genom att stava ordet högt. 

Eva föreslår sedan att det ska vara ett mellanslag i texten och Adam gör detta direkt efter att hon 

visat var. I den andra delen av exemplet, på rad 73, kommer Eva med ett förslag rörande vad det är 

som ska skrivas efter det att Bengt instruerat dem att skriva något mer. Detta förslag får ingen direkt 

respons från varken Bengt eller Adam utan Bengt fortsätter istället prata. I den tredje delen av 

exemplet kommer Eva med två förslag rörande vad som ska skrivas och Adam med ett. Ingen av 

dem får någon direkt respons på sina förslag men verkar ivriga med att få fram dem, framförallt Eva 

då hon avbryter både Adam och Bengt på rad 80 och 83 när hon lägger fram sina två förslag. I den 

fjärde delen kommer Eva med ytterligare förslag men blir denna gång avbruten av Adam som 

genom att skaka på huvudet säger nej och rör vid hennes arm och således tydligt visar att han inte 

håller med. 

Deltagarna är i dessa exempel överens om vad det är de arbetar med i texten och är också till en 

början överens om vad det är som ska göras. Efter det att de får instruktion om att skriva något mer 

kommer båda med förslag rörande hur berättelsen ska fortsätta. Majoriteten av dessa förslag 

kommer från Eva och hon framstår också som ivrigare med att få fram sina förslag än Adam då hon 

mer än en gång avbryter den som pratar när hon kommer med sina förslag. Inga av förslagen som 

eleverna kommer med efter Bengt kommit till bordet godtags dock av den andra deltagaren. Trots 

detta är det bara ett av dessa förslag som uttryckligen nekas av den andra deltagaren. 
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4.3 Exempel 3 

Det transkriberade segmentet som följer nedan är ännu ett exempel på hur eleverna försöker utöva 

inflytande över vad som ska göras. Segmentet är totalt 2 minuter och 37 sekunder långt och har 

delats upp i mindre delar för att det lättare ska kunna beskrivas vad som äger rum i varje mindre del. 

En sammanhängande version av segmentet återfinns som bilaga 3.3. 

 

89  BENGT: ((läser det han har skrivit på deltagarnas berättelse till denna 

lektion)) Myggan flög mot mamma(n) som ramlade omkull, (0.5) den 

siktade med gadden mot hennes hals, (2.0) ok? där har ni. 

90   går bort från deltagarnas bord       

91  ADAM:  va ska ja skriva då?   

92  EVA: ähm, 

93   (0.5) 

94  BÅDA: ((i ca 21.5 sekunder läser båda deltagarna här texten som Bengt 

tidigare läste högt för dem)) 

95  ADAM: (ja vet va som ska hända,) 

96   skriver ”men” 

97  EVA: m:[e:n] 

98  ADAM:   [men] 

99   skriver ”d{å}” 

100             {d}å:,   

101  EVA: då, 

 

Deltagarna får det nya stycket text uppläst för sig på rad 89 och när Bengt gått ifrån bordet frågar 

Adam på rad 91 vad det är han ska skriva. Eva svarar enbart med ”ähm” och efter deltagarna hjälpt 

varandra läsa texten som Bengt skrivit säger Adam att han vet vad det är som ska hända. Han 

skriver sedan orden ”men då”. Efter varje ord upprepar först Adam ordet han har skrivit högt och 

sedan upprepar även Eva ordet. Adam har här inflytande över vad som ska skrivas då han explicit 

sagt att han vet vad det är som komma ska samt att Eva inte ger något uttryck för att hon inte håller 

med om det han gör. Hon läser helt enkelt det som han skriver på skärmen. 

 

102  ADAM: skriver: ”{h}åpa== 

103            {hå,} 

104  EVA: pa, 

105  ADAM= de” 

106   hoppade. 

107   markerar ordet “håpade” på skärmen och högerklickar ((ordet är 

rödmarkerat på skärmen)) 
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108   oj. 

109  EVA: vare fel? 

110  ADAM:   (men) hur kollar man då?   

111   tittar runt i menyalternativen16 och letar efter rättstavning i 8.0 

sekunder sedan ger han upp 

112   (1.8) 

113    ho:ppade  

114   (1.0) 

115  EVA: ähm, 

116   (4.4) 

 

Adam skriver ordet ”håpade” på datorn och läser det som ”hoppade”. Även Eva läser en del av 

ordet under tiden Adam skriver det. Ingen av deltagarna är medveten om att ordet är felstavat, och 

Adam säger ”oj” när ordet markeras rött av ordbehandlaren, efter vilket Eva frågar om det var fel. 

Adam säger sedan ”men hur kollar man då” med tonhöjning i slutet och letar sedan runt i 

högerklicks-menyn efter hur ordet ska stavas.
17

 Efter att Adam ger upp sökandet efter andra 

stavningar upprepar han ordet lågt för sig själv. Eva förhåller sig här passiv igen till det som görs 

och kommer inte med några förslag på vad det är vad som ska göras. Adam har således kontroll 

över vad det är som ska göras. 

 

117  ADAM: (        ) (2.2) hoppade::, (3.0) ä: (han hoppade), (2.0) 

118   skriver {”pelle”} 

119  EVA:         {((ljudar i takt med att Adam skriver))} 

120  ADAM: skriver ”å” 

121  EVA:     , 

122  ADAM: raderar ”å”, skriver ”på” 

123  EVA:     , 

124  ADAM: skriver ”myggan” 

125  BÅDA: ((Eva och Adam ljudar undertiden Adam skriver)) 

126  NOTE
18: ((Håkan flyttar diktafonen närmare deltagarna)) 

127   (2.2) 

 

Adam säger här först något ohörbart, sedan ”hoppade”, ”ä han hoppade” och skriver sedan ”pelle” 

(r. 117–118). Eva gör inte mycket här utan ljudar bara det som Adam skriver. Adam skriver sedan 

”å”, varpå Eva säger ”å”. Adam raderar ”å” och skriver sedan ”på” och Eva säger ”på”. Adam 

skriver sedan ”myggan” och både han och Eva ljudar under tiden han skriver ordet. Som i 

                                                 
16  Menyn som här nämns är menyn som syn när deltagaren högerklickar på ett ord i ordbehandlaren. 
17

  I sammanhanget har jag gjort antagandet att han letar efter förslag på rättstavning. 
18

  Anledningen till att det står ”NOTE” här är att det inte är någon av deltagarna som gör detta.  
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föregående del av exemplet säger inte Eva någonting om vad hon tycker ska hända utan läser bara 

vad Adam skriver. 

 

128  ADAM:  eh  

129   (3.4) 

130  EVA: äh (1.8) my:gg:an, 

131  ADAM: myggan.  

132   skrollar upp I dokumentet och letar efter något, ställer sig i ordet 

“mygan” och lägger till ett ytterligare “g” ((detta tar ca 7.2 

sekunder)) 

133   ge:, 

134   letar vidare i texten efter fler felstavningar av ordet ”myggan” 

((han gör detta i 9.0 sekunder innan Eva talar igen)) 

135  EVA: ähm, 

136  ADAM: fortsätter leta en kort stund och skrollar sedan ner dit de är nu i 

berättelsen ((tar ca 5.5 sekunder)) 

 

Efter en stunds inaktivitet så säger Adam ”eh” och efter ytterligare en tid säger Eva ”äh myggan”. 

Adam säger sedan också ”myggan” och börjar därefter att skrolla upp i dokumentet och leta efter 

delar där han tidigare skrivit ”mygan”. Han hittar efter ett tag en sådan felstavning och rättar den, 

varpå han säger ”g”. Han fortsätter sedan leta efter fler platser i texten där ordet står felstavat
19

 men 

ger upp kort efter att Eva säger ”ähm”. Adam styr åter igen vad det är som ska göras i texten. Det 

framstår som att Eva utövar inflytande över vad det är som hon tycker ska göras då hon säger 

”ähm” på rad 135. Denna slutsats dras eftersom Adam kort efter detta ger upp sitt sökande efter fler 

felstavningar och återgår till platsen de jobbade med tidigare i texten. 

 

4.3.1 Sammanfattning 

I detta exempel utövar Eva i princip inget inflytande över arbetet. Det undantag som kan finnas är 

på rad 135 när Eva säger ”ähm” under tiden Adam letar efter felstavningar varpå han avbryter det 

sökandet och återgår dit de var tidigare i texten. Utöver det undantaget har Eva mycket lite 

inflytande. Adam ger i början av exemplet uttryck för att han vet vad som ska skrivas. Eva sitter 

mer eller mindre bredvid honom och ljudar/läser det som han skriver. Adam frågar på rad 110 efter 

hur man hittar en speciell funktion och inte heller där svarar Eva eller på något annat sätt hjälper 

Adam. Denna fråga kan dock inte antas vara en fråga riktad till Eva utan kan till exempel vara ett 

uttryck för frustration från Adams sida. 

                                                 
19

  Detta antagande görs då han gick upp och rättade en förekomst av ordet efter att han nyligen stavat ordet rätt. 
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4.4 Exempel 4 

Det transkriberade segment som följer nedan är ytterligare ett exempel på hur eleverna försöker 

utöva inflytande över vad som ska skrivas. Segmentet är totalt 2 minuter och 40 sekunder långt och 

har delats upp i mindre delar för att det lättare ska kunna beskrivas vad som äger rum i varje mindre 

del. En sammanhängande version av segmentet återfinns som bilaga 3.4. 

 

137  EVA: hm, hur ser man hur m::y:cke man har skrivit? 

138  ADAM: för muspekaren till ordräknaren20 på skärmen 

139  EVA: oj. (1.6) har vi skrivit så mycke? / i vå{rt,} 

140  ADAM:                                          {nic}kar (1.2) 

141  EVA: å, då kan vi få ett nytt (0.2) ett nytt block.(1.6) 

142  ADAM: myggan för:de, där. 

143   pekar med fingret mot en ruta som visas längre ner på 

144   skärmen om man håller muspekaren över området, 

145   börjar leta efter området med muspekaren och hittar det 

146  EVA: där-är ett nytt block. (1.8) (så där.) 

147   (4.0) 

148  ADAM: m:-myggan fö:r:de 

149   efter att Adam läst den biten av texten för han upp 

150   muspekaren dit och rutan försvinner igen (0.6) 

 

Eva pratar med Adam i början om hur mycket de har skrivit hittills i sin berättelse. Efter att Adam 

på rad 138 visat henne hur mycket de skrivit föreslår Eva på rad 141 att de ska påbörja ”ett nytt 

block”. Efter att Adam läst det de nyss skrev hittar han med muspekaren vad som kan antas är 

funktionen för att skapa ”ett nytt block” precis efter att han har sagt ”där” på rad 142. Eva håller 

med om att Adam har hittat det nya blocket då hon ger uttryck för det på rad 146. När Adam efter 

en stund fortsätter läsa det de nyss skrivit och flyttar upp muspekaren gör han inget med detta nya 

block. 

 

151  EVA: pelle, 

152  ADAM: skriver ”pell-----------------------{e}” 

153                   va ska han (å-)åka {till}? 

154   (1,8) 

155  EVA: pelle till::, 

156   (3.2) 

157  ADAM: skriver “till” 

                                                 
20  En funktion i Pages som visar hur många ord deltagarna har skrivit längst ner på skärmen. 
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Eva säger ”pelle” på rad 151 och Adam skriver ”pelle” på rad 152. Efter att Adam skrivit ”pell” och 

före och under tiden han skriver ”e” frågar han ”va ska han åka till”. Eva säger sedan ”pelle till” på 

rad 155, varpå Adam skriver ”till”. Adam skriver här ner de två ord som Eva föreslår och frågar 

även efter vad hon tycker ska stå (r. 153). 

 

158  EVA: äh (3.0) ti:ll         {u::s:c:h:} 

159                   {lägger sig över bordet} 

160  ADAM:  (annan) dimension.   

161  EVA: sätter sig upp 

162   va? 

163  ADAM: en annan dimension. 

164  EVA: A:. 

165  ADAM: (som) förr i tiden. (2.0) 

166   skriver “till en anan d" och ljudar det han skriver21 

167   går ifrån bordet 

168   (3.0) 

169  EVA: sätter sig på Adams plats framför datorn 

170   läser från skärmen i 10 sekunder och sätter sig sedan på 

171   sin plats 

172   (5.0) 

173   drar till sig datorn och fortsätter läsa 

174   efter 42 sekunder återvänder Adam och sätter sig 

175  ADAM: skriver ”imikon” och ljudar samtidigt 

 

Eva försöker på rad 158 komma fram till vad som ska skrivas men ger efter några sekunder upp och 

säger ”usch” samtidigt som hon uppgivet lägger sig över bordet. Adam kommer då med förslaget att 

Pelle ska åka till en annan dimension, något som han måste upprepa på rad 163. Det är oklart om 

Eva kommunicerar att hon hört honom eller ger sitt medhåll till Adams förslag (r.164). Adam 

förklarar vad han menar på rad 165 för Eva. Han börjar sedan skriva ned sitt förslag men går ifrån 

bordet när han kommer till ordet ”dimension”. Under den omfattande tiden han är borta läser Eva 

bland annat det de skrivit hittills. När Adam kommer tillbaka skriver han klart ordet och stavar det 

”dimikon”. 

 

4.4.1 Sammanfattning 

I den första delen av exemplet kommer eleverna tillsynes överens om att de ska börja på vad de 

kallar för ett nytt block. Efter denna överenskommelse genomför de dock inte detta och nämner det 

                                                 
21

 Denna del (r. 166) återges inte i detalj på grund av komplikationer i det inspelade materialet. 
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inte heller senare i exemplet. I den tredje delen av exemplet skrivs det som Eva säger. Adam frågar 

också vad nästa händelse ska vara. Eva verkar dock ha svårt att komma på någonting vilket hon ger 

uttryckt för på rad 158 och 159. Adam kommer då med ett eget förslag rörande var Pelle ska åka 

något som Eva säger ja till. Bortsett från den något svårförståeliga interaktionen i första delen av 

exemplet så används här alla förslagen som eleverna kommer med i texten. Evas förslag kan man se 

att deltagarna är överens om ska vara med i och med att Adam skriver ned dem. Det är däremot 

oklart om Eva säger ja till (r.164) till Adams förslag (r. 163)  eller om hon enbart visar att hon 

förstått vad Adam sa. 
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5 Diskussion 

Nedan följer en diskussion av uppsatsens resultat och metod samt förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

De resultat som redovisats ovan ger ett flertal exempel på hur deltagarna utövar inflytande över vad 

som ska göras. Sammantaget exemplifierar de fyra transkriberade segmenten olika typer av 

interaktioner där eleverna har olika mycket att säga till om. I exempel 3 har Eva mycket lite 

inflytande över vad det är som görs och Adam tar i princip alla beslut om vad som ska göras själv 

då Eva sitter tyst. Exempel 1 står i stor kontras mot exempel 3. I Exempel 1 utövar Eva inflytande 

över texten genom att komma med konkreta förslag på vad som ska skrivas. I början av exemplet 

får hon gehör för sina förslag men när hon fortsätter komma med förslag rörande vad som ska 

skrivas visar det sig att Adam arbetar med en annan del av texten. I exempel 4 ber Adam explicit 

om förslag på vad det är som ska skrivas men då Eva inte kommer på något kommer han med sitt 

eget förslag. I kontrast mot de andra exemplen så står exmpel 2 ut då båda eleverna kommer med 

föslag i tät följd. Ingen av eleverna ger dock uttryck för att de håller med om den andres förslag och 

Adam säger explicit nej till ett av Evas förslag. 

 

En skillnad som finns mellan Evas och Adams utövande av inflytande över texten är att Eva måste 

säga vad hon tycker ska skrivas för att det ska skrivas. Adam kan däremot skriva utan att fråga om 

lov från Eva vilket vi kan se på raderna 95–106. Adam kan också fråga Eva innan han skriver om 

han vill, vilket han gör bland annat på rad 160, 163 samt 165. Som det framgår i syftet har dock 

denna undersökning inte för avsikt att försöka bedömma vem av dessa elever har störst inflytande 

utan har endast för avsikt att presentera ett antal interaktioner där deltagarna utövar inflytande över 

texten. Denna skillnad att Adam utövar ett inflytande över texten som på raderna 95–106 kan dock 

vara intressant då denna typ av inflytande begränsas till den elev som har kontroll över 

användargränssnitten. 

 

En slutsats som kan dras från resultaten av denna undersökning är att i de segment som valdes ut för 

undersökningen så det finns ett värde i att transkribera både verbala och ickeverbala handlingar. 

Slutsatsen dras då det i många av de fall där deltagarna utövar inflytande över arbetet spelar de 
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ickeverbala handlingarna stor roll. Detta exemplifieras på rad 99–101 där vi tydligt kan se att båda 

eleverna upprepar vad Adam har skrivit. 

 

Vi kan också se att eleverna aldrig lägger upp en långt gående plan när de utövar inflytande över 

arbetet i de transkriberade segmenten. Förslagen på vad som ska skrivas kommer som längst i form 

av en mening och vanligare i en del av en mening. Vi kan också se att de förslag som inte får 

genomslag hos båda deltagarna inte nekas med några förklaringar i de transkriberade segmenten. 

Förslag från båda deltagarna nekas desutom sällan explicit utan ignoreras snarare eller möts av ett 

annat förslag. Eleverna arbetar inom Tragetons (2005) modell för skriv- och läsinlärning. Då denna 

modell delvis består av att eleverna ska utöka sin muntliga kompetens så säger eleverna över lag 

inte mycket till varandra i de transkriberade segmenten. I samband med detta uttalande är det dock 

värt att nämna att denna undersöknings resultat inte kan säga mycket om mängden tal mellan elever 

då det inte finns några referenspunkter att göra en sådan jämförelse med. Trots detta framhålls just 

kommunikation mellan elever som en av IKT:s styrkor i skolan och därför fanns för mig en 

förväntning om livligare diskussioner mellan eleverna rörande innehållet. 

 

Resultaten visar också detaljerat på vilka olika sätt eleverna utövar inflytande över arbetet. 

Exempelvis kan vi på rad 1 se hur Eva hjälper Adam stava ordet ”studsade” genom att ljuda den 

första stavelsen i ordet åt honom. Vi kan på rad 20, 25, 28, 31 och 41 se exempel på hur Eva då hon 

inte får något gehör för sina förslag från Adam fortlöpande kommer med nya förslag. I samma 

exempel kan vi också på raderna 14, 22 ,27, 35 och 43 se hur Adam säger nej till hennes olika 

förslag och slutligen kommunicerar att han uppfattat det som att de skulle skriva en titel först. 

Denna interaktion mellan eleverna är den enda där de uppenbart arbetar med olika saker i texten. 

När Eva förstår att Adam arbetar med en titel och inte en fortsättning på texten som hon har gjort 

börjar hon omedelbart arbeta med det också. 

 

I exempel 2 använder Eva en liknande teknik som de ovan nämnda när hon på raderna 73, 80 , 83 

och 85 i tät följd kommer med fyra förslag på fortsättningar. Inget av dessa förslag får någon direkt 

respons från varken Adam eller Bengt utom det sista förslaget på rad 85 där Adam explicit säger 

nej. Denna uppsats har inte för avsikt att komma fram till några allmäntgeneraliserbara slutsatser 

om interaktionerna, men i det insamlade materialet kan slutsatsen dras att Evas inflytande över 

texten nästan uteslutande består av att komma med verbala förslag på vad Adam ska skriva. De 

enda två undantagen vi kan se är på raderna 51–53 där Eva säger att hon ska visa Adam hur man 
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gör en särskild sak och tar över datorn, och på raderna 141 och 146, där Eva föreslår att de ska 

skapa ett nytt block. I det först nämnda exemplet kan ett antagande göras att hon faktiskt gör något 

med användargränssnittet på datorn även om transkriptionen tar slut precis innan dess. I det andra 

exemplet ser det ut som att Adam tänker ta hänsyn till hennes förslag men gör faktiskt aldrig något 

med det och Eva tar inte heller upp det igen. 

 

Adam har en något större variation rörande de olika sätten han utövar inflytande över texten. Till en 

början finns skilladen att Eva aldrig i studiens resultat uttryckligen säger nej till något av Adams 

förslag. Det finns dock ett antal rader där Eva handlar på ett sätt som skulle kunna tolkas som 

missnöje över vad Adam gör, även om hon aldrig explicit säger nej eller att han ska sluta. Exempel 

på dessa handlingar återfinns bland annat på raderna 5, 48, 51 och 52, där Eva till exempel tar ifrån 

Adam datorn två gånger. Ett annat exempel där det kan tolkas som att Adams förslag inte används 

på grund av Eva kan ses på rad 82 och 83, där hon helt enkelt avbryter hans förslag. Det inflytande 

som Adam utövar över texten är i vissa fall sådant inflytande som endast kan utövas av den elev 

som har kontroll över användargränssnitten som exemplifieras på rad 95 och neråt. Här säger Adam 

nämligen att han vet vad som ska skrivas och skriver sedan utan att först kommunicera det till Eva. 

Detta är något som Eva inte kan göra utan att först ta ifrån Adam datorn. 

 

5.1.1 Interaktionerna och positionerna 

För att försöka analysera dessa olika interaktioner kan det vara av nytta att se på dessa utifrån 

Ljung-Djärfs (2004) tre olika positioner. I alla exemplen är det Adam som är ägaren med undantag 

för ett litet antal korta tillfällen där Eva tar kontroll över användargränssnitten. De enda två 

gångerna detta sker och de båda är i närheten av datorn är i exempel 1. I det ena fallet tar Eva 

kontroll över gränssnittet för att kontrollera att Adam har gjort rätt och i det andra ska hon visa hur 

man gör någonting. Evas position är mer varierad och det är måhända så att hennes deltagande eller 

inflytande över arbetet sker på Adams villkor. I samband med detta måste det dock tas hänsyn till 

att deltagarna i denna undersökning är elever i ett klassrum modellerat efter Tragetons (2005) 

modell för skriv- och läsinlärning. Detta innebär att förväntningarna och instruktionerna runt 

uppgiften deltagarna genomför lägger större vikt vid att eleverna samarbetar än situationerna Ljung-

Djärf (2004) undersökte. 

 

Den obalans i samvaron som Ljung-Djärf beskriver finns det inga tydliga tecken på i 

interaktionerna mellan Eva och Adam. De gånger Eva försöker få Adam att göra någonting särskilt 
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får hon sin vilja igenom med ett fåtal undantag, bland annat där Adam arbetar med rubriken i 

exempel 1 och i exempel 2 där Adam explicit säger nej till ett förslag. Eva tar desutom kontroll över 

användargränssnittet två gånger i exempel 1 när hon vill kontrollera en sak Adam skrivit och när 

han gör ”fel” och hon ska visa hur man gör. Dessa övertagningar sker dock precis som Ljung-Djärf 

säger i och med att Eva dels tar datorn och dels säger något för att markera att hon tar över och 

varför. 

 

5.1.2 Inflytande, samspel och motspel 

Det kan finnas visst värde i att diskutera studiens resultat utifrån Helleves (2003) kategorier. Värdet 

i detta består av att Helleve visar på samband mellan vilken kategori elevers interaktioner faller 

inom och om dessa interaktioner har en positiv eller negativ effekt på lärandesituationen. Det är inte 

helt lätt att definera Eva och Adams interaktioner som att vara antingen samspel eller motspel. 

 

Vi kan diskutera interaktionerna utifrån dessa två kategorier uppdelade efter de enskilda exemplen. 

I varje av dessa fyra exempel framgår det av resultaten att båda eleverna i någon utsträckning var 

delaktiga i textens framväxt och att deras deltagande varierar mellan de olika exemplen. Mängden 

inflytande Eva hade över textens framväxt i exempel 3 är till exempel väldigt liten i utsträckning 

och Adams inflytande var mycket stort då han själv bestämde över arbetet. Om vi generellt tittar på 

alla fyra exemplen kan vi dock tveklöst se att båda eleverna utövar inflytande i arbetet med 

berättelsen. Även i exempel 3 där Eva har mycket lite inflytande finns det inte något som indikerar 

att hon blir utestängd från arbetet av Adam. Han frågar henne explicit efter förslag på vad som ska 

skrivas (r. 91) och det är först efter en lång tystnad som han tar initiativet att börja skriva och när 

han gör detta framför Eva inte heller några invändningar. 

 

Trots att vi i ett av dessa fyra korta segment kan se att Eva i mycket lite utsträckning har inflytande 

över arbetet framför datorn är detta bara ett mycket kort segment omfattande mindre än 3 minuter 

där det totala insamlade materialet omfattar över 100 minuter. På samma sätt omfattar alla fyra 

transkriberade exempel mindre än 10 minuter av lektionstid. Således är det knappast så att denna 

uppsats kan säga något generellt om vilket kategori dessa elevers möte faller inom. Det denna studie 

kan säga är att i de presenterade resultaten finns det inga tecken på att dessa elevers interaktioner 

skulle kunna kategoriseras som motspel.   
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5.2 Metoddiskussion 

På grund av denna undersöknings natur har ordningsföljden i detta uppsatsarbete varit något 

ovanlig. Istället för det typiska tillvägagångssättet där det som är av intresse fastställer metoden som 

används för att uppfylla syftet har här undersökningsmetoden fastställt vad som är av intresse att 

undersöka. Om en studie till exempel vill undersöka vad en särskild person tycker om något väljer 

en forskare förmodligen att bygga sin studie runt intervjuer av denna person. Inom samtalsanalys är 

denna ordning inte något ovanligt och bland andra Schegloff (1996) anger detta som en av 

metodens styrkor. Denna styrka grundar sig bland annat i att en forskare inte behöver veta att något 

finns innan hon undersöker det. I ett relativt nytt fält som IKT och ett omvänt sätt att se på läs- och 

skrivinlärning förefaller det därför som en god idé att i detalj titta på vad det är som händer i 

interaktionerna mellan eleverna, framförallt då dessa interaktioner i princip antas vara bra för skriv- 

och läsutvecklingen. Då samspelet framför datorn är en central komponent i IKT och i skriv- och 

läsinlärningen faller det sig naturligt att studera dessa interaktioner med en samtalsanalytisk metod. 

Samtalsanlysen är ett verktyg avsett för att studera just samspelet, det vill säga hur människor 

handlar och under vilka omständigheter de utför dessa handlingar (Melander och Sahlström, 2010, 

Hutchby & Wooffitt, 2008, Schegloff, 1996, Goodwin, 2000). 

 

5.2.1 Reliabilitet, validitet och urval 

Materialet som legat till grund för resultaten i denna studie har varit så kallade naturligt 

förekommande interaktioner. Det arbete som eleverna utför i det insamlade materialet är av sådan 

art att det oavsett studien skulle utförts. I samband med diskussioner rörande material och 

insamlingen av materialet finns viss problematik med hänsyn till tillförlitlighet om materialet är 

naturligt eller inte (se Lindström, 2000 och Bergmann, 1990). Detta är en viktig fråga i denna studie 

då syftet är att studera interaktioner som förekommer i ett riktigt klassrum. Materialet som ligger till 

grund för denna studie har samlats in på ett sätt som försäkrar att datan är så naturlig som möjligt 

inom ramen för de forskningsetiska kraven (Vetenskapsrådet, 2002). Trots detta ser dessa 

interaktioner förmodligen annorlunda ut mot vad de skulle göra om deltagarna inte spelats in. Till 

exempel tittar eleverna in i kameran vid några tillfällen i materialet och de diskuterar i liten 

utsträckning inspelningsutrutsningen vid ett tillfälle. Dessa händelser har dock inte transkriberats då 

de inte är relevanta med hänsyn till studiens syfte. Trots dessa avvikelser från helt naturligt 

förekommande interaktioner så bör dessa små skillnader knappast påverka studiens reliabilitet eller 

validitet och utan att bryta mot de forskningsetiska reglerna är detta något man inte kan lösa utan 

istället får acceptera. 
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Då den samtalsanalytiska metoden ger möjlighet till en mycket datanära analys av det insamlade 

materialet på en mycket detaljerad nivå bör studiens reliabilitet vara hög. Med det sagt har metoden 

i denna uppsats varit helt kvalitativ och utan kvantitativa anspråk. Således är det självfallet svårt att 

bedöma om andra forskare skulle komma fram till precis samma resultat vid bearbetning av det 

insamlade materialet. Skillnader kan till exempel uppstå i det urval inom materialet som jag har 

genomfört, dels i transkriptionen av materialet och dels analysen av interaktionerna. 

 

Då studien inte gör några anspråk på att analysera alla delar i materialet där deltagarna utövar 

inflytande över berättelsen så behöver vi inte ta hänsyn till urvalen inom materialet. Dock kvarstår 

självfallet problematiken med transkription och analys av urvalet. Samtalsanalytiska transkriptioner 

är i mycket hög grad levande dokument fram tills dess att en mer eller mindre godtycklig punkt nås 

där författaren är nöjd med den eller har slut på tid att bearbeta den. Med det i åtanke och den 

uppsjö av olika transkriptionsnycklar och konventioner som används vid transkriptioner förefaller 

det vara en regel snarare än ett undantag att transkriptioner av samma material kommer skilja sig åt. 

Med det sagt innebär detta inte att samtalsanalytiska studier automatiskt har låg reliabilitet utan bara 

att presentationen av transkriptionerna skiljer sig åt. 

 

Transkriptioner skapar en grund på vilken forskaren kan skapa en materialnära analys av 

interaktioner. Således spelar det mycket liten roll för en studies reliabilitet och i förlängningen 

validitet om presentationen skiljer sig åt så länge presentationen kan användas för att i detalj visa på 

de interaktioner som är av relevans för undersökningen. I och med den samtalsanalytiska metoden 

kan det självfallet vara så att mindre variationer i tolkningar av transkriptionen kan uppstå även om 

dessa tolkningar görs grundade på samma transkription. Resultatpresentationen i denna uppsats har 

därför skett med starka anknytningar till transkriptionen så att läsaren med lätthet ska kunna se hur 

slutsatserna om vad det är som händer i interaktioner har dragits. I denna studie har de slutsatser 

som dragits från det transkriberade materialet grundat sig i Alexanderssons (2002) tankar om 

interaktioner som handlingar där vad deltagarna gör kan förstås i ett sammanhang som att ha ett 

mål. Slutsatserna har också dragits utifrån Ljung-Djärfs (2004) tankar om positioner när barn 

samlas runt datorer. 

 

Studiens mål har varit att presentera, analysera och diskutera interaktioner där de två deltagarna 

försöker utöva inflytande över arbetet i ett klassrum modellerat efter Tragetons modell att skriva sig 

till läsning. Målet har också varit att synliggöra de lärdomar som kan dras från denna undersökning 
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inför framtida forskning. Således har den samtalsanalytiska metoden inte enbart använts för att 

genomföra en mätning med hög precision utan den har även använts för att mäta studiens förmåga 

att uppfylla syftet. I och med detta kan slutsatsen dras att studien även håller hög validitet. 

 

5.2.2 Lärdomar 

Med tanke på att en pilotstudies funktion i stor utsträckning är att kontrollera om upplägget är 

fungerande och att dra lärdomar av detta inför framtida och större åtaganden faller det sig naturligt 

att diskutera detta i viss utsträckning. En stor del av de lärdomar som finns att dra från denna 

undersökning kommer från bearbetningen av det insamlade materialet. Under bearbetningen av 

materialet visade det sig att vissa ambitioner som fanns tidigt i planerandet av uppsatsskrivandet föll 

bort på grund av materialet. Framförallt föll en tidig ambition att i detalj studera hur ett längre 

stycke text växte fram i detalj. Detta mål visade sig vara omöjligt då ljudupptagningen av deltagarna 

bitvis innebar att det var svårt att höra vad de sa i detalj under många tillfällen. Detta är inget större 

problem med hänsyn till studiens nuvarande syfte men ett stort problem med hänsyn till ambitionen 

att i detalj visa på hur ett stycke text växte fram. Ett annat problem som uppstod i samband med 

denna ambition var svårigheter med att se vad som skrevs på skärmen i varje ögonblick samt att se 

hur till exempel deltagaren letade efter särskilda bokstäver på tangentbordet. 

 

Som jag skrev ovan är svårigheterna under bearbetningen av materialet och begränsningarna som 

kom av detta en av de största lärdomarna som kan dras och således också en av de största nyttorna 

med denna uppsats. I samband med detta faller det sig också naturligt att diskutera sätt som dessa 

svårigheter kan avhjälpas vid framtida materialinsamlingar. Problem med ljudkvalitén avhjälps 

förmodligen enklast genom att avskilja framtida deltagare mer från resten av klassen. Om 

deltagarna i studien kunde sitta i ett annat rum eller dylikt skulle mängden bakrundsljud reduceras 

avsevärt. Denna lösning är i sig dock knappast oproblematisk utan hänsyn måste bland annat tas till 

om detta är en logistisk möjlighet och om detta på något sätt kan kontaminera resultaten. Hänsyn 

måste till exempel tas till om en avskärmning kan leda till att elevernas samvaro förändras genom 

att de separeras från resten av klassen. Hypotetiska problem kan till exempel vara att de inte kan 

fråga sina klasskamrater om hjälp, har svårare att få hjälp från läraren eller om arbetet påverkas av 

att läraren är i samma rum. En annan lösning på problem rörande ljudkvalité och en lösning som 

inte kommer med samma logistiska problem är att använda sig av individuella mikrofoner 

monterade på elevernas kläder. 
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Problematiken med den visuella upptagningen av vad som händer på skärmen och hur deltagaren 

eller deltagarna rör händerna är måhända inte lika enkelt att lösa. Som det framgår i kapitel tre 

filmades deltagarna med två kameror, en framifrån och en bakifrån. Tanken var att kameran 

bakifrån skulle kunna fånga den skrivande deltagarens händer och vad som skrevs på skärmen. Vid 

bearbetningen visade det sig dock svårt att uttyda detta under varje ögonblick. Anledning till dessa 

svårigheter berodde på att deltagarna rörde på sig och att datorn flyttades under lektionerna. 

Eventuella lösningar på denna problematik som jag och min handledare har diskuterat är att 

använda mjukvara som i detalj skulle kunna fånga vad som händer på datorskärmen och att man då 

skulle kunna placera en kamera dedikerad för att fånga deltagarens handrödelser. En kamera som 

enbart behöver fånga en elevs handrörelser och inte skärmen på datorn skulle kunna placeras så att 

den tittade ner på tangentbordet ovanifrån i en vidare vinkel. 

 

5.3 Vidare forskning 

Då detta har varit en samtalsanalytisk studie inom fälten IKT och skriv- och läsinlärning kommer 

detta avsnitt fokusera på vidare forskning med denna metod inom fälten. IKT och skriv- och 

läsinlärning är aktuella fält inom forskningen och samtalsanalysen har mycket att tillföra 

forskningen inom dessa fält. Då den samtalsanalytiska metodens styrka ligger i att i detalj studera 

interaktioner mellan människor faller det sig naturligt att studera just hur elever interagerar med 

varandra framför datorer i eller utanför skriv- och läsundervisningen. Metoden kan användas för att 

till exempel katalogisera, förklara och problematisera det samspel som finns mellan elever som 

arbetar framför datorer. 

 

Samarbetet framhålls som en de största fördelarna med IKT i skolan. Trots detta har dessa 

interaktioner sällan studerats på en detaljnivå. Vilka komponenter finns i detta samarbete? Är det 

viktigt vem det är som har kontroll över användargränssnitten? Vem äger texten? Dessa och många 

fler är frågor vi kan ställa oss och besvara med hjälp av samtalsanalysen. Men nyttan av att använda 

en samtalsanalytisk metod är inte begränsad till att besvara frågor som vi kan ställa utan också att 

hitta nya frågor att ställa. Schegloff (1996) hittar genom sitt användande av samtalsanalysen en ny 

typ av handling som han innan undersökningen inte visste fanns där eller ens att den existerade. 



  

40 

 

Källförteckning 

Alexandersson, M. (2002). Fingrar som tänker och tankar som blänker: Om barns kommunikation 

vid datorn. I: Sälsjö, R., & Linderoth, J. (Red.) Utm@ningar och e-frestelser: it och skolans 

lärkultur. Stockholm: Prisma. 

Bergmann, J. (1990). On the local sensitivity of conversation. I: Marková, I. & Foppa, K. (Red.) 

(1990). The dynamics of dialogue. New York: Harvester Wheatsheaf. 

Duranti, A. (red.) (2009). Linguistic anthropology: a reader. (2. ed.) Malden, MA: Wiley-

Blackwell. 

Goodwin, C. (2000) Action and Embodiment within Situated Interaction. I: Journal of Pragmatics 

(32) 

Helleve, I. 2003: Samspel med data? Nordisk Pedagogik, 23(3), 161–170 

Hutchby, I. & Wooffitt, R. (2008). Conversation analysis. (2. ed.) Cambridge: Polity. 

Lindström, Anna (2000). Om konsten att spela in naturligt förekommande social interaktion.  

Erfarenheter från inspelningar i hemtjänsten. I: Gunilla Byrman, Magnus Levin & Hans Lindquist 

(utg.), Korpusar i forskning och undervisning. ASLA:s skriftserie 13. S. 182–191.  

Ljung-Djärf, A. (2004). Spelet vid datorn: Dynamiken vid barns samvaro runt datorn i förskolan. 

Pedagogisk Forskning i Sverige, 2, 115–128 

Melander, H. & Sahlström, F. (2010). Lärande i interaktion. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Mondada, L. (2008). Using Video for a Sequential and Multimodal Analysis of Social Interaction: 

Videotaping Institutional Telephone Calls. Forum: Qualitative Social Research, 9 (3). Hämtad från 

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/download/1161/2571 

Norrby, C. (2004). Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. (2., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  

Richards, K. & Seedhouse, P. (red.) (2005). Applying conversation analysis. New York: Palgrave 

Macmillan.  



  

41 

 

Schegloff, E. A. (1996) Confirming Allusions: Toward and Empirical Account of Action. The 

American Journal of Sociology (102) 

Statens institut för kommunikationsanalys (2004). Fakta om informations- och 

kommunikationsteknik i Sverige 2004. Stockholm: SIKA. 

ten Have, P. (1999). Doing conversation analysis: a practical guide. London: SAGE.  

Trageton, A. (2005). Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola. Stockholm: Liber. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer: inom humnistisk-samhällsvetenskaplig 

forksning, Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 



  

42 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Transkriptionsnyckel 

Denna transkriptionsnyckel grundar sig i en kombination av de transkriptionskonventioner som Gail 

Jefferson och Lorenza Mondada (2008, s.31–32) använder. Nyckeln har dock anpassats på så sätt 

att vissa tecken som inte funnits lagts till och sådana som inte förekommer tagits bort. Vissa tecken 

har även ändrat betydelse.  

((    )) Dubbel parentes: kommentar eller tolkning av ljud. 

(    ) Tom parentes: ohörbart avsnitt med tal. 

(ord) Osäker tolkning. 

(0.8) Pauslängd uttryckt i sekunder. 

[    ] Hakparenteser: uttrycker överlappning vid tal 

=  Latching. Repliken är direkt länkad till föregående eller efterföljande replik utan 

någon som helst tystnad. 

==  Dubbelt likhetstecken: markerar att repliken fortsätter. Tecknet används när en 

replik bryts rent grafiskt, av t.ex. överlappande tal. Där repliken fortsätter byts 

kolon efter talarbeteckningen mot likhetstecken. 

- Bindestreck + mellanslag: avbrott eller stammande tal. 

eh Tvekljud (ibland även öh eller annat).  

: Kolon: förlängning av ljudet. 

VV Dubbel vokal: tvåstavigt uttal. 

ord Betoning: ju fler tecken understrukna, desto mer betonat. 

ORD Versaler innebär emfatisk betoning. 

+ Märkbart högre ljudnivå än annat tal. 

  Märkbart lägre ljudnivå än annat tal. 

. Punkt: fallande intonation. 

, Komma: jämn intonation. 

? Stigande intonation, s.k. frågetonfall. 

-- Förlänger en handling för att lättare koppla dess omfång i relation till verbala  

 handlingar. Till exempel används dessa om ett överlapp mellan verbala och  

 ickeverbala handlingar skall presenteras i transkriptionerna men det är visuellt  

 opraktiskt (se rad 37–38 och 152–153). 
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{  }  Dessa tecken visar på överlappningar som innefattar ickeverbala handlingar, även 

 i fall där ickeverbala handlingar överlappar med verbala handlingar. 

((    ))  Dubbel parentes: kommentar till eller tolkning av handling. 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Nedan följer det informationsbrev som delades ut till en målsman för varje deltagare. Brevet har 

anonymiserats genom att alla namn på till exempel skolan har ersatts med Xxxxxxxxxx. 

 

Forskningspersonsinformation mikrostudien 

 

1. Bakgrund och syfte 

 

Xxxxxxxxxxxskolan arbetar med en modern och mycket aktuell modell för att lära elever att skriva 

och läsa, nämligen ”att skriva sig till läsning”. Modellen har fått många varma förespråkare men det 

har också höjts kritiska röster om att det inte skulle finnas tillräckligt mycket forskning om den. Det 

behövs alltså mer forskning kring modellen och hur den står sig jämfört med mer traditionella 

läsinlärningsmodeller. 

 

Xxxxxxxxxxskolan och Avdelningen för svenska och finska vid Mälardalens högskola (MDH) har 

därför inlett ett samarbete som bl.a. syftar till att studera den här modellen. Det samarbetet innebär 

bl.a. att högskolans studenter kan genomföra studier för sina examensarbeten vid 

Xxxxxxxxxxskolan och att skolan bjuds in till seminarier som ordnas vid Avdelningen för svenska 

och finska. I ett senare skede räknar MDH också med att samarbetet kommer att leda till större 

forskningsprojekt som får finansiering från forskningsfinansiärer som t.ex. Vetenskapsrådet m.fl. 

och där forskningen främst bedrivs av disputerade forskare och andra anställda vid avdelningen. 

Samarbetet med Xxxxxxxxxxskolan ingår i ”paraplyprojektet” TaLLySk (som står för tala, lyssna, 

läsa, skriva) som innefattar olika examensarbetsprojekt för avdelningens lärarstuderande men även 

annan forskning som bedrivs av avdelningens anställda. 

 

Som en första studie, en s.k. pilotstudie, önskar vi ansvariga för TaLLySk (se nedan för 

presentation) spela in (med video såväl som ljud) ca 3– 4 lektionstillfällen där barnen arbetar med 

att skriva sig till läsning. Syftet med detta är att analysera i detalj hur lärandet går till när barnen 

arbetar enligt den pedagogiska modellen ”att skriva sig till läsning”. Vi vill studera hur barnen 

pratar med varandra och hur det förhåller sig till hur de arbetar med datorn. Vi vill också studera 

hur den text de arbetar med på datorn växer fram som ett resultat av deras samspel.  
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Dessa inspelningar är tänkta att utgöra material för examensarbeten av lärarstudenter och också att 

vara ett pilotmaterial för ett blivande, större projekt som Håkan Landqvist kommer att ansvara för. 

Ansvarig för den inledande studien (som hädanefter kallas ISL – Interaktion i Skriva sig till läsning) 

är Håkan Landqvist. 

 

 

2. Förfrågan om deltagande 

Ditt barn ingår i den aktuella skolklass där vi har tänkt genomföra studien och jag, Håkan 

Landqvist, undrar därför om du som målsman tillåter att ditt barn spelas in (med video och audio) i 

en ordinarie klassrumssituation där eleverna ägnar sig åt att skriva sig till läsning.  

 

 

3. Hur går studien till? 

 

Ett elevpar kommer att spelas in med två videokameror och bandspelare under 3–4 olika lektioner 

med ungefär en veckas mellanrum. De spelas in i samband med den ordinarie undervisningen, när 

de samarbetar med att skriva en text på datorn. Inspelningarna kommer sedan att transkriberas (dvs. 

skrivas ner på papper) och analyseras av examensarbetande studenter vid Mälardalens högskola och 

under handledning av Håkan Landqvist. Analysresultaten kommer att publiceras som 

examensarbeten i databasen DiVA (www.diva-portal.org). Eventuellt kommer analysresultat även 

att publiceras i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Dessa artiklar kommer att kunna vara 

skrivna av såväl studenter som av Håkan Landqvist. 

 

4. Vilka är riskerna? 

Det finns inte någon risk med att delta i studien. Möjligen skulle de deltagande barnen kunna 

kännas igen av någon av de studenter eller forskare som ser materialet (se nedan, under Hantering 

av data och sekretess). Men materialet kommer endast att presenteras för en snäv krets av studenter 

och forskare, och den risken bedöms som liten. 

 

5. Finns det några fördelar? 

Det finns inga direkta fördelar för eleven, annat än att det möjligen är en intressant erfarenhet att 

delta i studien. 

 

6.  Hantering av data och sekretess 

http://www.diva-portal.org/
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Inspelningarna kommer att förvaras säkert av Mälardalens högskola och enbart hanteras av 

högskolans anställda och studenter. Uppsatsskrivande studenter kommer under den tid uppsats-

arbetet pågår kunna förfoga över inspelningarna för analysarbete, men när uppsatsarbetet är avklarat 

kommer inspelningarna att återbördas till högskolan. 

 

All identifierande information såsom namn, adresser och liknande kommer att bytas ut när 

materialet presenteras i tryckt form. Inga identifieringsbara ansiktsbilder kommer att presenteras i 

tryckt form. 

 

Inspelningarna kommer att kunna spelas upp vid vetenskapliga seminarier (på student- liksom även 

på forskarnivå) och på vetenskapliga konferenser. 

 

Inga personuppgifter (som t.ex. namn och adress) om barnen kommer att sparas. 

 

 7. Hur får jag information om studiens resultat? 

Information om publicerade studentuppsatser och artiklar kommer att meddelas skolans rektor. Det 

går också bra att höra efter med Håkan Landqvist, hakan.landqvist@mdh.se. 

 

 8. Frivillighet 

Allt deltagande i studien är frivilligt och man kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta sin 

medverkan. Det kan man även göra efter att inspelningarna har slutförts. Inspelningarna kommer då 

inte längre att kunna användas, utan förstörs. 

 

 Ansvariga 

För den här delstudien ansvarar Mälardalens högskola som huvudman. Ansvarig forskare är Håkan 

Landqvist.  

 

mailto:hakan.landqvist@mdh.se
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Samtyckesformulär 

Jag har fått information om studiens syfte och om hur de inspelade lektionerna kommer att hanteras 

och att de kommer att utgöra material för uppsatsskrivande studenter samt att de dessutom ingår i 

ett pilotprojekt för en disputerad forskare. Jag har fått information om att inspelningarna enbart 

kommer att användas i forskning och undervisning. Jag ger mitt samtycke till att mitt barn, 

__________________________ deltar i inspelningarna av 3–4 lektioner. Jag ger vidare mitt 

samtycke till att inspelningarna får: 

- analyseras av examensskrivande studenter   ja   nej 

- spelas upp vid seminarier/datasessioner   ja   nej 

- spelas upp vid konferenser     ja   nej 

- spelas upp i samband med undervisning   ja   nej 

 

X-stad, den 

 

 

 

 

_______________________________ _________________________________ 

vårdnadshavare    vårdnadshavare 
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Bilaga 3 Sammanhängande transkriptioner 

Nedan följer de sammanhängande versionerna av transkriptionerna som presenteras i uppsatsen. 

 

Bilaga 3.1 Transkription av exempel 1 

1 EVA: S:tudsa det upp[ (1.7)  s:t s:t  ] 

2 ADAM:               [skriver “studs]ade”((fortgår under 12s)) 

3 EVA: de:-et (  st[udsade  )] 

4 BENGT:           [nej ni behöver] inte [skriva det som] jag har 

5 EVA:                                 [tar ifrån Adam datorn] 

6 BENGT: gjort alltså [utan ni fortsätter jue där (va)] 

7 EVA:              [(nemen) det står r:ätt] (1.0) studsade (1.7)  de det   

8 EVA: sätter [händerna i position för att skriva] 

9 BENGT: JA exakt [ni (ska) skriva (i) lådan] 

10 ADAM:          [tar tillbaka datorn-----*] 

11 EVA: (                    ) det [upp  (1.0)  en ](1.7)en ==  

12 ADAM:                            [skriver ”det”--] 

13 EVA= kamera 

14 Adam: (ne) 

15 BENGT: JA ((som svar på en ohörbar fråga)) ni ka-kan jue komma på en e:gen 

tit:el till de [hela] (alltså) ett ==  

16 EVA:                [e:n] 

17 BENGT= namn till hela berättelsen  

18 EVA: EN 

19 BENGT: de tycker ja. 

20 EVA: EN (LAMPA) 

21  (1.0) 

22 ADAM: vänta [(skulle)  ]  (    ) 

23        [Skapar ett] stort utrymme för en rubrik högst upp i 

dokumentet som han sedan minskar ned 

24 EVA: Kanske, (3.5) 

25  pekar på pennhållaren på [bordet] 

26                           [Pennor]  

27 ADAM: ne 

28 EVA: [Näe]       (0.5)   PENNOR 

29 ADAM: [raderar utrymmet] 

30  (2.5) 

31 ADAM: gör ett radavbrott i texten efter ”ur” 

32  (0.5) 
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33 EVA: å dom blev jätte rädda 

34  (3.0) 

35 ADAM: (  ne:j  ) 

36  (0.9) 

37 EVA: Läse[r från dator skärmen--------------------] 

38       [ur lådan (1.0) studsade (2.0) det (1.5)] upp  

39  (0.6) 

40 ADAM: [  u:  ] 

41 EVA:  [u]pp 

42  (1.0) 

43 ADAM:  den ska ha en titel på den också   

44  (0.5) 

45 EVA:  tit[el)   

46 ADAM: ställer markören ovanför den redan skrivna texten på skärmen (6.0) 

håller inne en tanget på tangentbordet och producerar på så sätt en 

massa bokstäver 

47  (0.1) 

48 EVA: VA GÖR [DU?] 

49 ADAM:        [raderar bokstäverna han producerade] 

50  (1.0) 

51 EVA: men man gö så[ hä:r] 

52                [knuffar bort adams händer] och                       

[tar över tangentbordet] 

53         [Nu ska] jag visa var det där? 
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Bilaga 3.2 Transkription av exempel 2 

54 ADAM: do:m, 

55  (3.9) 

56 EVA: {D: o: m:,} ((stavar åt Adam)) 

57 ADAM: {Skriver do}m 

58  (1.8) 

59        

60  (0.2) 

61 EVA: Eva pekar i {texten på skärmen} 

62              {men de måste va ett}s:-  me:llanslag (där).  

63 ADAM: Ställer sig med pekaren i texten där Eva pekade och gör ett 

mellanslag 

64  (3.9) 

65 ADAM: Reser sig upp och går ifrån bordet 

66  (9.9) 

67 ADAM: Kommer tillbaka och sätter sig ner 

68 BENGT: {Kommer fram till bordet och tar datorn} 

69         { Nu ska vi se } 

70  (1.6) 

71 BENGT: JA ((Läser texten deltagarna skrivit mycket lågt för sig själv, 

detta fortgår under 7.0 sekunder)) 

72 BENGT: Asså nånting till (     ) (studsar upp ur soffan här) 

73 EVA: EN (0.7)(               ) 

74 BENGT: s-så att ni tänker att ni avslutar på de här cliffhanger sättet. 

(1.0) just vad händer då, eller (vid) soffan 

75 EVA: A: ne: 

76  (0.7) 

77 Bengt: [Meningen] efter sluta med något==  

78 EVA: [ hmm ]                                  

79 BENGT= [spännande] [så att-] 

80 EVA:    [.hh]    [det studsar upp] en till? 

81  (0.5) 

82 ADAM: Ne:j ja skydd-myggan [(det brinner-)] 

83 EVA:                       [+det blir LAS]ER+ 

84 BENGT: Asså avsluta på ett spännande sätt nu. 

85 EVA: {Å-så-då plingar de på-} 

86 BENGT: {Går ifrån bordet} 

87 ADAM:                     {Skakar på huvudet} {rör hennes arm} 

88                                                {Ne:} 
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Bilaga 3.3 Transkription av exempel 3 

89 BENGT: ((läser det han har skrivit på deltagarnas berättelse till denna 

lektion)) Myggan flög mot mamma(n) som ramlade omkull, / den siktade 

med gadden mot hennes hals, (2.0) ok? där har ni. 

90  går bort från deltagarnas bord       

91 ADAM:  va ska ja skriva då?   

92 EVA: ähm, 

93  (0.5) 

94 BÅDA: ((i ca 21.5 sekunder läser båda deltagarna här texten som Bengt 

tidigare läste högt för dem)) 

95 ADAM: (ja vet va som ska hända,) 

96  skriver ”men” 

97 EVA: m:[e:n] 

98 ADAM:   [men] 

99  skriver ”d{å}” 

100            {d}å:,   

101 EVA: då, 

102 ADAM: skriver: ”{h}åpa== 

103           {hå,} 

104 EVA: pa,            

105 ADAM= de” 

106  hoppade. 

107  markerar ordet “håpade” på skärmen och högerklickar ((ordet är 

rödmarkerat på skärmen)) 

108  oj. 

109 EVA: vare fel? 

110 ADAM:   (men) hur kollar man då?   

111  tittar runt i meny alternativen och letar efter rättstavning i 8.0 

sekunder sedan ger han upp 

112  (1.8) 

113   ho:ppade  

114  (1.0) 

115 EVA: ähm, 

116  (4.4) 

117 ADAM: (        ) (2.2) hoppade::, (3.0) ä: (han hoppade), (2.0) 

118  skriver {”pelle”} 

119 EVA:         {((ljudar I takt med att Adam skriver))} 

120 ADAM: skriver ”å” 

121 EVA:     , 

122 ADAM: raderar ”å”, skriver ”på” 

123 EVA:     , 
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124 ADAM: skriver ”myggan” 

125 BÅDA: ((Eva och Adam ljudar undertiden Adam skriver)) 

126 NOTE: ((Håkan flyttar diktafonen närmare deltagarna)) 

127  (2.2) 

128 ADAM:  eh  

129  (3.4) 

130 EVA: äh (1.8) my:gg:an, 

131 ADAM: myggan.  

132  skrollar upp I dokumentet och letar efter något, ställer sig i ordet 

“mygan” och lägger till ett ytterligare “g” ((detta tar ca 7.2 

sekunder)) 

133  g:, 

134  letar vidare i texten efter fler felstavningar av ordet ”myggan” 

((gan gör detta i 9.0 sekunder innan Eva talar igen)) 

135 EVA: ähm, 

136 ADAM: fortsätter leta en kortstund och skrollar sedan ner dit de är nu i 

berättelsen ((tar ca 5.5 sekunder)) 
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Bilaga 3.4 Transkription av exempel 4 

137 EVA: hm, hur ser man hur m::y:cke man har skrivit? 

138 ADAM: för muspekaren till ordräknaren22 på skärmen 

139 EVA: oj. (1.6) har vi skrivit så mycke? / i vå{rt,} 

140 ADAM:                                          {nic}kar (1.2) 

141 EVA: å, då kan vi få ett nytt (0.2) ett nytt block.(1.6) 

142 ADAM: myggan för:de, där. 

143  pekar med fingret mot en ruta som visas längre ner på 

144  skärmen om man håller muspekaren över området 

145  Börjar leta efter området med muspekaren och hittar det 

146 EVA: där-är ett nytt block. (1.8) (så där.) 

147  (4.0) 

148 ADAM: m:-myggan fö:r:de 

149  efter Adam läst den biten av texten för han upp 

150  muspekaren dit och rutan försvinner igen (0.6) 

151 EVA: pelle, 

152 ADAM: skriver ”pell-----------------------{e}” 

153                  va ska han (å)-åka {till}? 

154  (1,8) 

155 EVA: pelle till::, 

156  (3.2) 

157 ADAM: skriver “till” 

158 EVA: äh (3.0) ti:ll         {u::s:c:h:} 

159                  {lägger sig över bordet} 

160 ADAM:  (annan) dimension.   

161 EVA: sätter sig upp 

162  va? 

163 ADAM: en annan dimension. 

164 EVA: A:. 

165 ADAM: (som) förr I tiden. (2.0) 

166  skriver “till en anan d" och ljudar det han skriver 

167  går ifrån bordet 

168  (3.0) 

169 EVA: sätter sig på Adams plats framför datorn 

170  läser från skrämen i 10 sekunder och sätter sig sedan på 

171  sin plats 

172  (5.0) 

173  dra till sig datorn och fortsätter läsa 

174  efter 42 sekunder återvänder Adam och sätter sig 

                                                 
22

 En funktion i Pages som visar hur många ord deltagarna har skrivit längst ner på skärmen. 
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175 ADAM: skriver ”imikon” och ljudare samtidigt 

 


