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Elevers samtal om egna och andras berättelser: ett skrivprojekt med kollaborativa arbetsformer i 

grundskolans årskurs 2 

 

 

Lärare efterfrågar ett tydligare stöd i den konkreta undervisningssituationen när det handlar om 

feedback i skrivundervisning. För att feedback ska bli ett konstruktivt verktyg i elevens skrivutveckling 

har dialogen en central roll (Skolforskningsinstitutet, 2018). Kollaborativa arbetssätt blir allt vanligare 

i svensk skola. När elever arbetar kollaborativt kan lärandet utvidgas bortom elevens förväntade 

potential (Williams & Sheridan, 2006). Det finns dock bevis för att effektiviteten i kollaborativt 

lärande beror på kvaliteten i elevernas interaktion och läraren som guidar det kollaborativa lärandet 

(Kaendler, Wiedmann, Rummel  & Spada, 2015). Feedback och kollaborativa arbetssätt kan relateras 

till begreppet kamratrespons. Flera metastudier visar att kamratrespons är effektivt men studier 

behövs som fokuserar de specifika aspekter av kamratrespons som gör den effektiv (Hoogeveen & 

Gelderen, 2013).  

Som forskande och aktivt undervisande lärare i grundskolans lägre årskurser har jag upplevt ett 

behov av att komma nära elever som skriver medan de samtalar om textinnehållet i egna och andras 

texter vilket gör det till en aktionsforskande ansats. En sådan ansats kan ha som utgångspunkt att 

förbättra förståelsen för den komplexa och dilemma-fyllda verklighet som lärare behöver 

konfrontera i praktiken och möjliga lösningar av den (Elliot, 2016). Inom ramen för ett 

licentiatprojekt som kommundoktorand har jag därför genomfört en studie med syfte att undersöka 

elevsamtal som uppstår vid ett skrivprojekt med kollaborativa arbetssätt och som utförts i nära 

samverkan mellan två lärare i årskurs 2 i den svenska grundskolan och mig. En teori bakom studien är 

att ”lärande och socialisation är nära kopplade till deltagande i interaktion och kan förstås som 

förändringar i detta deltagande” (Melander & Sahlström, 2010, s. 11). I presentationen avser jag att 

presentera syfte, en preliminär frågeställning, metod och genomförande av studien och önskar få till 

stånd en dialog om forskningsfrågans relevans för skolans praktik.  
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