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Detta examensarbete behandlar läs- och 

skrivmetoden ASL (Att Skriva sig till Läsning). 

Syftet med studien är att undersöka hur ASL 

kan tillämpas i årskurs ett och två. Detta syfte 

besvaras genom forskningsfrågorna: På vilka 

sätt arbetar lärare och elever med läs- och 

skrivmetoden ASL? Hur anser lärarna att 

elevernas lärande påverkas av dessa 

arbetssätt? Examensarbetet har utförts med 

ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk 

grund. Metoden var av kvalitativ karaktär och 

utfördes med en induktiv ansats genom 

intervjuer av lärare och observationer av 

elever. Resultatet visade att lärarna hade olika 

arbetssätt och olika hjälpmedel. Några använde 

sig av surfplattor och andra av bärbara datorer. 

Både enskilt arbete och pararbete förekom. 

Elevernas klassrum skiljde sig gällande 

möblering, tillgängliga verktyg och även 

lärarnas syn på hur deras arbetssätt påverkade 

deras elever varierade.  

 

This thesis discusses the reading and writing 

method WTR (Writing Through Reading). The aim 

of the study is to research how WTR can be utilized 

in first and second grade. This aim is answered by 

the research questions: In what way are the 

teachers and pupils practicing the reading and 

writing method WTR? In what way do the teachers 

believe the learning of the pupils is affected by 

these methods? The thesis has been conducted 

with a sociocultural perspective as a theoretical 

foundation. The method was a quality research 

executed with an inductive approach. This was 

accomplished through interviews with teachers 

and observations of pupils. The result of the thesis 

showed that the teachers practiced WTR differently 

and used varied devices. Some used tablets and 

others used laptops. The pupils practiced both 

individual work and in pairs. In addition, the results 

show variation in the classroom context and in the 

teachers’ attitude to how their teaching affected 

their pupils. 
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1. Inledning 
 

Läraryrket förändras ideligen då det är en stor del av samhällets grundstruktur och även 

samhället är i ständig förändring. Det som lärdes ut i skolorna för 100 år sedan är inte 

detsamma som lärs ut till eleverna idag och på samma sätt ändras även hur eleverna lär sig. 

De didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför är frågor som lärare ständigt ställer då de 

planerar sin undervisning (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). Detta för att undervisningen 

ska vila på vetenskaplig grund (Skolverket, 2011). Ett sätt för lärarna att ta hänsyn till den 

samhälleliga utvecklingen är att använda sig av digitala verktyg. IKT (Informations- och 

KommunikationsTeknik) är ett viktigt fenomen i dagens skola och då den digitala tekniken 

tar en allt större plats i samhället anpassas skolorna efter denna utveckling. Att låta 

eleverna skriva på dator har sedan 2011 blivit ett centralt innehåll i grundskolans årskurs 

1–3 (Skolverket, 2011) och nya metoder för undervisning tas därför fram och sätts i bruk. 

 

Läs- och skrivinlärningen är integrerade i skolans praktik och de kompletterar varandra 

(Fredriksson & Taube, 2012; Lundberg & Herrlin, 2005; Lundberg, 2008). Genom att 

skriva lär sig eleven samtidigt att läsa och vice versa. När det gäller unga elevers skrivande 

finns det olika metoder och teorier om hur det kan utvecklas. En av dessa metoder kallas 

ASL (Trageton, 2014) och står för Att Skriva sig till Läsning. Metoden innebär att eleven 

genom datorskrivning lär sig att skriva och läsa parallellt, med den betydande skillnaden 

att datorn underlättar den kognitiva belastningen som fordras vid handskrivning, enligt 

Trageton (2014). ASL är i nuläget väldigt aktuellt och det verkar som att bara de som 

genomgår kompetensutbildning för metoden riktigt vet hur arbetet kan gå till praktiskt. Att 

studera ASL är relevant då även lärare som inte praktiserar ASL kan ha nytta av kunskap 

rörande metoden. Denna metod är studiens utgångspunkt och kommer undersökas i 

praktiska situationer. 

 

Datorn har visat sig vara ett bra stöd i skrivutvecklingen och genom denna studie kommer 

konkreta exempel på hur den kan användas i undervisningen att redovisas. Genom att 

observera elever när de använder datorn i sin läs- och skrivinlärning kan arbetssätten 

granskas och utvärderas utifrån om de fungerar önskvärt och vilka potentiella nackdelar 

det kan finnas med dem. Intervjuer med lärare som aktivt arbetar med ASL tillför 

ytterligare information som kan ge en tydligare bild över deras praktiska arbete.  

 



 

2 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur läs- och skrivmetoden ASL kan tillämpas i 

årskurs 1 och 2. Detta syfte avser jag att uppfylla genom att besvara följande frågor: 

- På vilka sätt arbetar lärare och elever med läs- och skrivmetoden ASL? 

- Hur anser lärarna att elevernas lärande påverkas av dessa arbetssätt? 
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3. Bakgrund 
 

I detta avsnitt behandlas forskning som är relevant i relation till studiens syfte. Avsnittet 

börjar med en allmän redogörelse för styrdokumentens och forskningens utlåtanden om 

läs- och skrivundervisning. Sedan följer ett stycke som motiverar varför datorn kan 

användas som ett skrivverktyg i läs- och skrivundervisningen. Därefter förklaras metoden 

Att Skriva sig till Läsning (ASL). Efter det tas viktiga aspekter inom ASL-arbetet upp, 

såsom hur eleverna arbetar, i vilken miljö de arbetar och hur dokument i ASL-arbetet 

hanteras. Till sist följer ett stycke som redogör för studiens teoretiska grund, det 

sociokulturella perspektivet. 

 

3.1. Styrdokument 

I läroplanen, ämnet svenska (Skolverket, 2011) står det att elever ska ges förutsättningar 

att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva. Den ska även syfta till att eleverna utvecklar sin 

förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Några av 

kunskapskraven i slutet av årskurs 3 i ämnet svenska är att eleverna ska kunna skriva enkla 

texter med läslig handstil och på dator samt läsa bekanta och elevnära texter med flyt 

genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt (Skolverket, 2011).  

 

3.2. Datorns roll i läs- och skrivutveckling 

Läsning anses vara en grundläggande färdighet som har betydelse för hur eleven kommer 

att lyckas i andra skolämnen. En god läsfärdighet är av betydelse för elevernas fortsatta 

skolgång, men även för individens framgång i arbetslivet och möjlighet att engagera sig i 

samhället. Enligt Fredriksson och Taube (2012) är datorns användning i läs- och 

skrivundervisningen ett område som det behövs mer forskning om. Många lärare 

rapporterar att elever stimuleras av att skriva på datorn.  

 

Det finns forskning (Fredriksson & Taube, 2012) som pekar på att det finns ett positivt 

samband mellan förmågan att skriva för hand och kvaliteten på texten. När barn simultant 

lär sig läsa och skriva för hand bildas representationer av bokstäverna i hjärnan. Motoriken 

vid handskrift hjälper till att memorera bokstävernas form och bidrar därmed till visuell 

igenkänning (Fredriksson & Taube, 2012; Lundberg, 2008).  
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Lundberg (2008) betonar att handskrift och datorskrivande inte behöver utesluta varandra. 

Men det är viktigt att som lärare vara kritisk till nya metoder och variera sin undervisning. 

 

3.3. Varför datorn som skrivverktyg? 

Redan 1993 konstaterades (Liberg) att vi omges av skrifter från alla möjliga håll och 

kommunicerar inte bara med papper och penna utan även genom tangentbord, detta gäller 

även idag. Ett av de viktigaste sätten att använda datorn för barn mellan fem och sju år är 

enligt Healy (1999) som ett komplement till en välplanerad läs- och skrivundervisning. 

Liberg (1993) betonar att vid användningen av datorn slipper eleverna fokusera på att hålla 

i en penna och forma skrivtecken. Att det nu finns datorer på de flesta skolor gör det möjligt 

för eleverna att skriva texter utan att behöva kunna forma bokstäverna.  De får istället en 

möjlighet att skriva läsligt på datorn, något som leder till att eleverna ges möjlighet att lära 

sig läsa och skriva utifrån egna texter. Stora svårigheter kan uppstå med att skriva för hand 

och stavningen medför också att mindre koncentration kan ägnas åt det språkliga innehållet 

(Taube, 2011).  

 

Det finns många positiva aspekter vid användandet av datorn som skrivverktyg. Dunsmuir 

och Clifford (2003) framhåller att datorn bland annat erbjuder möjligheten att producera 

väl formulerade texter. Om skrivandet och stavningen är automatiserade förmågor kan 

uppmärksamheten istället läggas på det budskap som ska framföras menar Taube (2011) 

och datorn kan utgöra ett stöd vid den situationen. Dock krävs det att eleven kan stava i 

större eller mindre grad. Lannéer (1999) menar att datorstödet även underlättar den fysiska 

bördan att ändra och se fel i den maskinskrivna texten. Hon betonar vidare att det blir 

lättare att vara mer objektiv till en maskinskriven text än till sin egen handskrivna. En del 

elever skriver mer entusiastiskt och är mer villiga att redigera sin skrivna text när de skriver 

på dator menar Taube (2011). Eleverna har en positiv inställning till skrivandet och skriver 

därför längre texter med datorstöd än med traditionella metoder. Genom att texter 

dessutom är mer synliga på skärmar underlättar det även för läraren att granska elevernas 

skrivprocess. 
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Arbetet med att skriva på dator kan vara motiverande för elever med motoriska svårigheter 

eftersom deras texter framstår som lika fina som de texter deras kamrater utan motoriska 

problem skriver. Datorn fungerar som ett stöd i skrivandet för såväl elever med vanligt 

förekommande svårigheter som för de elever som har större problem. Takala (2013) 

framhåller att elever som har koncentrationssvårigheter med hjälp av datorn kan fokusera 

mycket bättre på att skriva än när de ska skriva för hand, vilket i sin tur leder till att deras 

läsförmåga stärks. Den bästa förutsättningen för att elever med skrivsvårigheter ska kunna 

utveckla sitt skrivande är att kombinera datoranvändning med handskrivning samt en 

strukturerad plan över processen (Berninger, Abbott, Augsburger & Garcia, 2009). Det är 

alltså viktigt att vi som lärare beaktar datorn som ett viktigt redskap för skrivande och ett 

hjälpmedel vid textbearbetning (Skolverket, 2011). 

 

Tekniken är dock inte alltid ett verktyg som går att räkna med. Många lärare har rapporterat 

(Grönlund, 2012) att det ofta är problem med tekniken, vilket sätter stopp för 

verksamheten. Nätverk och servar är kritiska för att arbetet ska gå som planerat.  

 

3.4. Att skriva sig till läsning 

I denna studie har två av referenserna som använts i arbetet tydligt hög relevans. Den ena 

referensen är Trageton (2014) som beskriver själva läs- och skrivmetoden ASL. Den andra 

är Lövgren (2009) som beskriver ett praktiskt arbete med ASL och ger konkreta exempel 

på hur undervisningen bör se ut.  

 

Att Skriva sig till Läsning (ASL) är en läs- och skrivmetod framtagen av den norska 

pedagogen och forskaren Arne Trageton (2014). Metoden går ut på att elever som går i 

grundskolans tidigare år använder ett tangentbord istället för en penna då de skriver. 

Trageton (2014) påpekar att arbetet med ASL helst bör börja redan i förskoleklassen och 

då utformas som en lek med bokstäver. Allteftersom eleven lär sig språket kommer arbetet 

vid datorn att utvecklas från slumpmässiga rader med bokstäver (bokstavsräckor) till 

färdiga texter. Eleverna skapar texter och berättelser långt innan de kan alla bokstäver och 

innan de kan ljuda ut ord. När eleverna skriver på datorn i ASL-undervisning lyssnar de på 

en talsyntes som ljudar ut de bokstäver eleverna skriver. Talsyntes kan vara en stor hjälp 

vid läs- och skrivsvårigheter menar Trageton (2014).  
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Dock kan en alltför stark bundenhet till ljudmässig analys av talade ord leda till 

skrivproblem enligt Lundberg och Herrlin (2005). Säger man till exempel ”en kant” och 

”en pall” så ger ljudanalysen ”eng kant” och ”em pall” vilket blir missvisande.  

 

Det finns inte mycket forskning på om eleverna bör skriva på bärbara datorer eller 

surfplattor men skolor har funnit att tangenterna på surfplattorna är för tryckkänsliga för 

6–7 åringar (Trageton, 2014). Ett extra tangentbord med fysiskt rörliga tangenter behöver 

kopplas in då det fungerar bättre för barn med mindre utvecklad motorik.  

 

Lövgren (2009) har dokumenterat arbetet med ASL från en årskurs ett hon ansvarade för 

år 2006. Hon beskriver hur hennes elever lär sig läsa och skriva genom att skriva texter på 

datorn. Hennes arbete utgår till större delen från Trageton (2014) och hans teorier. Något 

hon nämner är att när pennan är första skrivverktyget blir bokstavsformerna för vissa elever 

kantiga och trots kontinuerlig övning sker ingen större förändring. Det som förändras är 

dock elevens tilltro till sin egen förmåga, som försämras. Att träna på handskrift kan ofta 

kännas hopplöst för eleven och skapar ingen motivation om det finns svårigheter. Den 

bristande motoriska färdigheten kan även få eleven att tvivla på sin förmåga att skapa text. 

Enligt Trageton (2014) bör eleverna inte skriva för hand i ASL-arbetet förrän de går i 

årskurs två. Detta för att det visats ha positiva effekter även på elevernas handstil. Lövgren 

(2009) valde att vänta med att forma bokstäver tills eleverna började årskurs två. 

Bokstäverna är då bekanta och eleverna vet hur de ska användas. Eleverna tar lätt till sig 

instruktioner och har ett distanserat förhållande till hantverket att skriva med penna. En 

handstil som är lättläst och snygg stärker självkänslan. Inte förrän skribenten behärskar 

verktyget ordentligt känner den sig fri att använda det obehindrat.  

 

Många vuxna avstår från att skriva i offentliga sammanhang då de inte vill ses som 

representerade av sin handstil. Förr var välskrivning ett ämne som det ägnades mycket tid 

åt. Handstilen var viktigare än innehållet. I dagens skola ligger fokus på att skriva snabbt, 

lätt och läsligt. Innehållet är viktigare än handstilen. Den ska vara läslig men några 

särskilda krav på estetik finns inte. Traditionellt lärs formandet av bokstäverna in simultant 

med ljuden i årskurs ett. Mycket tid ägnas åt att utföra upprepade övningar med varje 

bokstav. Handstilsträningen bör istället vara kort och metoden vara av hög kvalitet.  
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Öga-handkoordinationen och den motoriska utvecklingsnivån är de faktorer som har störst 

inverkan på resultatet menar Lövgren (2009). Andra faktorer som spelar roll vid skrivandet 

för hand är: arbetsställning, hållning, armrörelser, penngrepp och arbetstempo. 

 

Att flytta fram arbetet med att forma bokstäverna till årskurs två innebär att eleverna får 

mer tid till att utveckla sin grov- och finmotorik så att de är väl förberedda att senare 

hantera pennan som verktyg. Då eleverna är äldre, har högre motoriska färdigheter och 

redan kan alla bokstäverna kommer de ta till sig handledningen bättre och ha bättre 

förutsättningar att utveckla en läslig handstil (Lövgren, 2009). Med datorn som verktyg i 

läsningen kommer inte bara elevens läs- och skrivförmåga att utvecklas, det är även en bra 

grogrund för att uppnå textkompetensen literacy.  

 

Literacyförmågan beskriven av Lövgren (2009) innebär att: 

 

 

Kompetenserna som literacy omfattar är alltså många och komplicerade och utgör en viktig 

del i elevernas läs- och skrivutveckling (Lövgren, 2009). Literacy är följaktligen ett vitt 

begrepp vars innebörd vidgats över tid. OECD:s definition av begreppet är följande:  

 

     Förmågan att använda tryckt eller handskriven text: 

- för att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 

- för att kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

- för att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar 

(Berg, 2011, s. 21) 

- ha ett rörligt intellekt 

- kunna använda symboler och tecken

- tillägna sig texter

- kunna lyfta fram det väsentliga

- associera och utveckla fantasi och

föreställningsförmåga

- kunna länka samma information till

meningsfulla händelsekedjor

- låta tanken röra sig fritt

- konstruera sin förståelse i mötet med 

andras perspektiv

- kunna byta perspektiv

- tänka i orsak och verkan

- läsa och skriva så att man både kan

utveckla sin personlighet och hävda

sig i arbets- och samhällsliv
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Flera kända forskare som Lanksher & Knobel, Street, Säljö och Barton (Berg, 2011) 

grundar sin uppfattning på ett sociokulturellt perspektiv där literacy äger rum i en praktik 

som är socialt, kulturellt och historiskt situerad. Barnets literacyerfarenheter har således 

stor betydelse för dess identitet.  

 

Arbetsuppgifterna i ASL ska vara engagerande. Får eleverna en känsla av att det de skriver 

har en mottagare, att någon kommer att läsa det de skriver så ökar deras motivation till att 

skriva menar Lövgren (2009). Helt fria skrivuppgifter är svårare för eleverna eftersom de 

då måste göra många val. Det fungerar bättre med en form att fylla med innehåll som till 

exempel mönstermeningar. Mönstermeningarna har en given början som exempelvis: ”Jag 

kan...” ”Vi kan…” ”Vi tycker om…” och så vidare.  

 

3.4.1. Pararbete 

Lövgrens (2009) tolkning av Trageton (2014) var att eleverna ska jobba i par så mycket 

som möjligt. Att eleverna dagligen skapar texter vid datorn tillsammans med en 

klasskompis. Eleverna kan tillsammans arbeta med datorn och dela ansvaret för att skapa 

idéer, skriva och revidera (Dunsmuir & Clifford, 2003; Lövgren, 2009; Trageton, 2014). 

 

I ASL-arbetet är det viktigt att eleverna tar sig an uppgiften två och två (Lövgren, 2009). 

Eleverna får då någon att föra ett resonemang med. Det syns tydligt att det händer mer med 

språket och berättandet när eleverna samarbetar än när de skriver enskilt. Att samarbeta 

kan dock vara svårt, speciellt om eleverna är unga. Det kan vara svårt att vara koncentrerad, 

att hjälpa och att ta emot hjälp. Därför kan det vara en fördel att ha samma skrivarpar under 

en längre tid så att eleverna etablerar en trygg relation och en rollfördelning som fungerar. 

Typen av arbetsuppgift skrivarparen får spelar också stor roll för hur samarbetet fungerar 

menar Lövgren (2009). Det bör vara en uppgift som aktiverar och motiverar båda eleverna 

lika mycket. Pararbetet hjälper också eleverna att tänka högt vilket de kan behöva göra 

innan de är så förtrogna med skrivandet att de klarar av att tänka tyst. Enligt Trageton 

(2014) bör sammansättningen i ett pararbete helst vara en pojke och en flicka. Detta för att 

elevernas erfarenheter och språk från olika världar möts och berikar texten. I samtalet mot 

en färdig text utvecklar eleven sin förmåga att respektera andra människors tankar och 

åsikter samtidigt som eleven tränar på att dela med sig av egna tankar. 
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Vikten av att interagera med varandra stöds också av Lev Vygotskij’s sociokulturella 

perspektiv som hävdar att barn lär sig i samspelet med andra omkring dem. 

Kommunikation med andra människor är det som formar vårt tänkande (Lundgren et. al. 

2010).  

 

Undersökningar (Grönlund, 2012) visar på att ensamarbetet med datorn som verktyg ökar. 

För mycket enskilt arbete försämrar resultat. Det kan delvis bero på distraktion av sociala 

medier, men även att elever med svårigheter kan ha problem med att hålla fokus på arbetet 

under en längre tid och vid arbetsuppgifter som är komplicerade eller vagt definierade.  

 

3.4.2. Klassrummet 

Den fysiska miljön kan förhindra eller stimulera lärandet. Tragetons modell (2014) 

förutsätter att förändringar i organisationen och arbetssätt görs. Datorerna som eleverna 

skriver på bör helst vara i klassrummet. En separat datasal kan göra att eleverna bara får 

1–2 veckotimmar av data-användning, vilket hejdar det tematiska arbetet. Idag är det mer 

effektivt att flytta datorerna till klassrummet. Trageton förespråkar även ett klassrum som 

är indelat i små arbetsvrår, en för varje aktivitet. Lövgren (2009) försedde sitt klassrum 

med fyra stationära datorer och en skrivare. Hon ville att det skulle finnas tillgång till 

interaktion, både mellan elever och mellan lärare och elev, verktyg som inspirerar och 

möjliggör arbete samt ytor som inbjöd till olika aktiviteter. Det skulle även vara lätt för 

eleverna att visa upp sina alster. Hon skapade rum i rummet så att alla olika aktiviteter 

hade sin givna yta; en yta för samling, en yta med bord och stolar för praktiskt arbete, en 

vägg med skåp och hyllor för material, en yta vid väggen för datorarbete där det fanns plats 

för eleverna att stå två och två vid datorerna, ett litet bibliotek samt flera ytor för elevernas 

alster att visas upp.  

 

3.4.3. Dokumenthantering 

Lövgren (2009) förespråkar att dokumenthanteringen av ASL-arbetet sker på ett särskilt 

sätt. Innan arbetet med datorerna påbörjas är det nödvändigt att organisera hur dokument 

ska sparas och sorteras så att elev och lärare lätt kan följa elevernas utveckling. Enligt 

Lövgren (2009) är en modell att i datorn ha elevmappar för samtliga elever och i dessa 

skapa två mappar; en mapp för orättade dokument och en för rättade.  
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Läraren bör även framställa en mall för hur dokumenten ska namnges, exempelvis datum-

titel-rättad respektive datum-titel-orättad. Alla dokument bör också sparas utanför datorn. 

Kopior av elevernas texter kan sättas ihop till klassböcker. Det ska vara lätt för eleven att 

sätta in, hitta och läsa sina texter menar Lövgren (2009).  

 

* 

 

”Att skriva sig till läsning handlar alltså om så mycket mer än att bara byta verktyg. Det 

innebär också möjlighet till meningsfull kommunikation, samspel, språkutveckling och 

användandet av arbetsformer som lämnar utrymme för elevens specifika behov” (Lövgren, 

2009, s. 59). Att skapa goda förutsättningar för alla elevers språkutveckling är ett av 

skolans viktigaste uppdrag (Skolverket, 2011). När ASL är det dominerande arbetssättet 

optimeras möjligheterna till god måluppfyllelse menar Lövgren (2009). Eleverna skriver 

för att befästa kunskaper och språket, samt för att i socialt samspel och skrift utveckla sina 

tankar. ASL med datorn som verktyg bör tillämpas i alla ämnen då det handlar om att 

behärska ett modernt skrivverktyg som underlättar skrivandet av texter och höjer deras 

kvalité. Utvecklingen av IKT har höjt samhällets krav på hur människor kan hantera och 

använda språket. Eleverna ska inte bara kunna läsa och skriva, de ska även kunna värdera, 

jämföra, analysera och kommentera texter (Lövgren, 2009).  

 

3.5. Teori 

Det teoretiska ramverk som valts för denna studie är det sociokulturella perspektivet. Det 

har sitt ursprung i Lev Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande och språk (Lundgren, 

Säljö & Liberg, 2010). Perspektivet handlar om hur människor utvecklar förmågor som 

bland annat att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt, lösa problem. Dessa förmågor kan 

kallas för kulturella redskap. Vygotskij refererar till språket som redskapens redskap och 

menar att språket finns mellan människor som ett medel för kommunikation. 

Kommunikation med andra människor är således det som formar vårt tänkande, det vill 

säga till exempel fantasi, förmågan att minnas på ett avancerat sätt, estetiska uttryckssätt. 

Då Trageton (2014) förespråkar pararbete i ASL är detta förenat med det sociokulturella 

perspektivet som står för att lärande sker i samspelet mellan individer. 
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Det mest bekanta begreppet i Vygotskijs arbeten är den närmaste proximala 

utvecklingszonen (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). Denna zon hänger samman med 

Vygotskijs sätt att se på lärande och utveckling som ständigt pågående processer. Det är 

en zon där människor är känsliga för instruktioner och förklaringar. Det är här som läraren 

kan vägleda en elev in i hur man använder ett kulturellt redskap. När människor väl 

behärskar en färdighet så är de mycket nära att också behärska något nytt menar Vygotskij 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). Med stöd från en mer kompetent person, kan den 

lärande göras uppmärksam på nya aspekter. Denna situation är nödvändigtvis inte med en 

lärare och en elev utan kan också vara med två elever och här kommer pararbetet in igen 

(Trageton, 2014). Inledningsvis är den lärande beroende av stöd från den som är mer 

kunnig. Den kunnige ställer frågor som fäster uppmärksamheten på det som är viktigt att 

tänka på och leder på så sätt den lärande vidare. Till en början ger den kunnige mycket 

stöd för att efterhand minska stödet och sedan upphöra helt då den lärande behärskar 

färdigheten i fråga. För att undvika att den kunnige gör allt jobb bör den lärandes 

utvecklingszon beaktas i förhållande till en viss färdighet och leda vidare på ett sådant sätt 

att den lärande successivt får ett allt större ansvar (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). 

 

Det sociokulturella perspektivet är inte förenat med en speciell pedagogik eller skola utan 

är istället avsett att kunna förverkligas inom ramen för den allmänna skolan och dess 

rådande förutsättningar. De pedagogiska konsekvenserna ligger i hur man organiserar 

samspelet mellan elever och mellan elever och lärare (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). 

Synen på lärande i detta perspektiv är att det är en del av mänsklig samvaro och där skolans 

funktion är att göra människor delaktiga i samhällets kollektiva kunskaper. Hur 

undervisning faktiskt gestaltas kan aldrig enbart besvaras utifrån en vetenskaplig teori, det 

blir slutligen mötet mellan den vuxne och eleven som avgör hur teoretiska perspektiv 

förverkligas och vilka konsekvenser de får (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). 
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4. Metod och material 
 

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som använts vid insamlandet av material samt analys 

och bearbetning av materialet. Det material som hämtats ska besvara studiens syfte: att 

undersöka hur lärare och deras elever arbetar med ASL och vilken effekt deras arbetssätt 

har på elevernas lärande enligt lärarna.  

 

4.1. Kvalitativ studie 

Den kvalitativa studien utfördes genom elev-observationer och intervjuer av deras lärare. 

En kvalitativ studie lägger vikt på ord snarare än stora kvantiteter vid insamling och analys 

av data (Bryman, 2011). Kvalitativa metoder handlar om att beskriva världen utifrån 

undersökningspersonernas syn (Fredriksson & Taube, 2012).  

 

Det finns olika steg i kvalitativ forskning: generella frågeställningar, val av relevanta 

platser och undersökningsprocesser, insamling av relevant data, tolkning av data, 

begreppsligt och teoretiskt arbete samt formulering av forskningsrapport. I steg 1, 

generella frågeställningar, ställs ett flertal generella frågeställningar gällande det valda 

forskningsområdet. Några få av frågeställningarna väljs ut vid ett senare skede i arbetet. I 

steg 2, val av relevanta platser och undersökningspersoner, väljs plats och deltagare för 

studien ut via utvalda kriterier. I steg 3, insamling av relevanta data, samlas information 

som är väsentlig för studiens resultat in genom exempelvis intervjuer. Steg 4, tolkning av 

data, och steg 5, begreppsligt och teoretiskt arbete, utgör tillsammans undersökningens 

resultat. I steg 6, formulering av forskningsrapport, beskrivs studiens resultat på ett sådant 

sätt att läsaren måste kunna tro på hållbarheten i och betydelsen av de tolkningar som 

beskrivs (Bryman, 2011). Studien följer dessa steg och är på så vis kvalitativ. 

 

Kvalitativ forskning kan vara induktiv, tolkande och konstruktionistisk (Bryman, 2011). 

Studien genomfördes med en induktiv ansats vilket innebär att teorin i förhållandet mellan 

teori och praktik, baseras på underlag av de praktiska forskningsresultaten. Induktion 

bygger på ett antal observationer och slutsatser dras med hjälp av dessa observationer. 

Studien utfördes på detta sätt då resultatet bygger på slutsatser som dragits från 

observationerna som sedan ställs i relation till forskningen. 

 



 

13 

 

 

4.2. Informationssökning 

Informationssökningen började med en granskning av referenslistan från det föregående 

examensarbetet (Nakouri & Tånneryd, 2014) och relevanta referenser valdes ut. Utifrån de 

valda referenserna söktes liknande källor upp, med liknande innehåll och relevans till 

studiens bakgrund. Huvudkällan Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola 

(Trageton, 2014) har en välfylld referenslista och många användbara källor gick att hitta i 

den. Både äldre och nyare forskning valdes ut, samt nationell och internationell. En 

sökning på databaserna ERIC och JSTOR utfördes och relevanta artiklar valdes ut.  

 

4.3. Urval 

Urvalet för denna studie gjordes strategiskt (Bryman, 2011), det vill säga att 

respondenterna valdes ut efter specifika kriterier som fastställts vara av teoretisk betydelse. 

Dessa kriterier är att respondenten måste vara en yrkesaktiv lärare som arbetar med ASL, 

i årskurs 1–3 och i en skola i kommunen som studien utförs. Urvalet består av fem lärare 

från fyra olika skolor. Samtliga lärare har arbetat med ASL i två år. Nedan följer en kort 

beskrivning av respondenterna och om deras organisation. 

 

4.3.1. Stina 

Intervju utförd 20 april 2017 

Arbetar på skola A och har ansvar för årskurs ett. Skolan har arbetat med ASL i tre år och 

det pågår i årskurs ett, två och tre. Årkurs ett på skolan består av 45 elever som delas upp 

i tre grupper. På skola A är ASL-arbetet organiserat så att det är under specifika lektioner 

som de arbetar med ASL, svensklektioner. De har ASL-lektion om cirka 40 minuter tre till 

fem gånger i veckan. Eleverna är då oftast uppdelade i grupp om 13 men det förekommer 

lektioner då de är 24 stycken. Då en grupp har ASL-lektion har de andra matematik eller 

idrott på rullande schema. När eleverna har matematik skriver de med penna.  

 

Eleverna har alltså bokstavsarbete kopplat till ASL då de arbetar med en bokstav i veckan. 

Eleverna i årskurs ett skriver allt i svenskämnet på datorn, förutom bokstavsarbetet. De 

tränar på att forma bokstäverna med penna då arbetslaget vill att eleverna ska lära sig 

bokstäverna rätt från början.  
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4.3.2. Laura 

Intervju utförd 24 april 2017 

Arbetar på skola B och har ansvar för årskurs två. Det finns två årskurs två på skolan. 

Lauras årskurs består av 20 elever. Eleverna delas ofta upp i halvklass med 10 elever i 

varje grupp. Skolan har arbetat med ASL i två år och det pågår i årskurs ett och två. Årskurs 

tre börjar integreras så småningom. Klassen har inte specifika ASL-lektioner utan 

integrerar ASL-arbetet i alla ämnen, inte bara svenska. Laura ser ASL som ett verktyg i 

hela verksamheten istället för att ha enskilda ASL-lektioner. Tidigare då klassen gick i 

årskurs ett hade de minst fyra pass i veckan med ASL men nu i årskurs två är det ungefär 

två gånger i veckan. I årskurs ett hade de ASL under alla svensklektioner. I årskurs två 

vävs ASL-arbetet in mycket i SO och NO.  

 

I årskurs ett arbetade klassen inte något med handstil utan började med det i årskurs två. 

Inte förrän i årskurs två visade Laura sina elever hur man formar bokstäver. De har vävt in 

pennan efterhand och Lauras motivering till detta är att det är bra att vänta med pennan för 

att de ska få lyckas med motorikskrivandet senare. Då tar inte heller en bokstav en hel 

vecka utan snarare en lektion. 

 

4.3.3. Kristin 

Intervju utförd 26 april 2017 

Arbetar på skola B och har ansvar för årskurs ett. Det finns två årskurs ett på skolan. 

Kristins årskurs består av 22 elever. ASL-lektionerna är oftast i halvklass med 11 elever. 

Klassen har ASL-lektion tre till fyra gånger i veckan och det är till största delen svenska, 

men de har även haft det kopplat till SO och NO.  

 

Kristin har arbetat med ASL på två olika skolor. Eftersom Kristin går läslyftet präglas 

hennes ASL-lektioner mycket av de uppgifter de får i samband med läslyftet. I den klass 

hon hade på en annan skola arbetade de mycket med faktatexter och till exempel i NO 

skrev de om ett djur till varje bokstav i bokstavsarbetet. Att koppla ASL-arbetet till flera 

ämnen är något Kristin tycker är bra och kommer fortsätta mer med i årskurs två. Då det 

är mycket läsinlärning och bokstavskännedom i årskurs ett så är det enklast att knyta 

svenskan till ASL menar hon. De lektioner då de inte har ASL skriver eleverna med penna, 

till exempel på matematiken.  
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Kristin vill att formandet av bokstäver ”sätter sig lite” som hon uttrycker sig. Så att de inte 

behöver jobba jättemycket med det senare i årskurs två. Samtidigt skulle hon kunna tänka 

sig att jobba utan pennan helt då eleverna lär sig skriva mycket snabbare med ASL. Kristin 

har tidigare haft arbetsschema som eleverna följt på ASL-lektionerna, mest vid tematiskt 

arbete.  

 

4.3.4. Märta 

Intervju utförd 4 maj 2017 

Arbetar på skola C och har delat ansvar för årskurs ett. Märta har tillsammans med en 

kollega hand om årskurs ett. Hon är inte klassföreståndare eftersom hon arbetar på två 

skolor samtidigt. Årskurs ett på skolan består av 20 elever. ASL-lektionerna är alltid i 

halvklass med 10 elever och minst två gånger i veckan. Lektionstillfällena brukar vara 

mellan 40 och 50 minuter långa. Skolan har arbetat med ASL i två år och det pågår än så 

länge bara i årskurs ett. Årskurs två och tre på skolan lånar surfplattor ibland men har inte 

ASL-lektioner. Årskurs två och tre kommer förmodligen att börja arbeta med det längre 

fram.  

 

Märta och hennes kollega använder läromedlet ASL – att skriva sig till läsning, en handbok 

för åk 1–3. Den används mest som en idébank till ASL-lektionerna.  

 

4.3.5. Elena 

Intervju utförd 5 maj 2017 

Arbetar på skola D och har ansvar för årskurs ett. Årskurs ett på skolan består av 20 elever. 

Skolan har arbetat med ASL i två år och det pågår i årskurs ett. Årskurs två använder 

surfplattor som ett verktyg men har inga ASL-lektioner. Elenas klass har ASL-lektion två 

gånger i veckan om 60 minuter. Årskurs ett delas upp i halvklass och Elena samt en av 

hennes kollegor har hand om varsin grupp med 10 elever var. Det ena ASL-passet 

behandlar bokstavsinlärning då eleverna skriver listor med den bokstaven de jobbar med. 

Det andra passet är av blandad karaktär, det kan vara meningar, skriva till bild, skriva en 

dikt eller Boken om mig själv. Boken om mig själv är en personlig bok varje elev har där 

de skriver om just sig själva, sin familj och vad de gjort på sina lov. De skriver texterna på 

surfplatta och klistrar sedan in dem i boken.  
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Elena och hennes kollega använder läromedlet ASL – att skriva sig till läsning, en handbok 

för åk 1–3. Likt ettan på skola C använder de den som en idébank till ASL-lektionerna.  

 

4.4. Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer kan vara av strukturerad karaktär eller semistrukturerad karaktär 

(Bryman, 2011). Vid strukturerade intervjuer har intervjuaren i förväg skrivit ner specifika 

frågor som ställs under intervjun. Med strukturerade intervjuer blir svaren mindre 

utsvävande och därmed lättare att analysera. Intervjuaren har däremot ingen möjlighet att 

påverka innehållet i intervjun. Vid semistrukturerade intervjuer använder intervjuaren ett 

frågeschema där frågornas ordningsföljd kan variera och ytterligare oförberedda frågor kan 

förekomma. Frågeschemat anpassas efter informanten, dess bakgrund, miljö och situation. 

Detta gör att de olika intervjuer som utförs inte blir identiska utan är beroende av 

informanten och dess situation. Semistukturerade intervjuer kan enligt Patel och Davidson 

(1994) karaktäriseras av att intervjun inleds med öppna frågor som successivt blir mer 

avsmalnade och mer detaljerade. Att inleda intervjun med lite mer generella frågor kan 

bidra till att informanten känner sig mer bekväm, vilket kan leda till en mer naturlig dialog.  

 

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer för att skapa en avslappnad atmosfär 

och kunna få mer detaljerade svar genom följdfrågor. Detta för att jag som forskare ville 

ge informanterna möjlighet till att berätta om synpunkter eller aspekter som jag inte tänkt 

på.  

 

Skolor kontaktades inledningsvis via telefon och rektorerna gav mailadresser till de lärare 

som arbetar med ASL på deras skolor. Pedagogerna mailades och de som svarade deltog i 

studien. Mail skickades ut till 15 skolor och 22 lärare. Fem lärare svarade och deltog i 

studien. Lärarna intervjuades sedan och spelades in. Efter intervjuerna transkriberades det 

inspelade materialet. De relevanta delarna av transkriptionen valdes ut och användes till 

resultatet. Vad som var relevant i transkriptionerna är kopplat till vad forskningen säger, 

exempelvis huruvida eleverna arbetade enskilt eller i grupp. Ibland hamnade samtalen på 

ett sidospår och sådant ansågs inte relevant i studien. 
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4.5. Observationer 

En del av den kvalitativa studien utfördes genom elev-observationer. Eleverna 

observerades när de hade ASL-lektioner och skrev på bärbara datorer eller surfplattor. 

Antalet elever som observerades var sammanlagt cirka 30 i fyra olika klasser på fyra olika 

skolor. Eleverna gick i klass ett och två. Under observation av undervisningen fördes 

anteckningar eftersom eleverna inte spelades in på film. Detta var från början tanken men 

då det tar tid att få vårdnadshavares samtycke och elevernas aktivitet visades vara väldigt 

överskådlig avskrevs planerna på att filma. Jag cirkulerade runt i klassrummet, tittade på 

alla elever och skrev samtidigt ned mina anteckningar, dessa anteckningar var sådant som 

forskningen beskrivit är viktigt i ASL-arbetet, exempelvis hur klassrummet var möblerat 

(se Bilaga 2).  

 

Kompletterande frågor ställdes till lärarna under observationerna. Viss interaktion mellan 

mig och eleverna förekom. Frågor ställdes till eleverna och om de behövde hjälp med enkla 

problem som till exempel hur ett visst ord stavas, hjälpte jag dem. 

 

4.6. Etiska aspekter 

I en akademisk studie bör vissa forskningsetiska aspekter beaktas. Dessa kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som 

berörs av forskningen om dess aktuella syfte. Forskaren ska även beskriva hur 

undersökningen kommer genomföras. I denna studie fick de lärare som valts ut utifrån 

kriterier ett mail där de informerades om studiens syfte, valfritt deltagande samt 

information om inspelning vid intervju. Detta var även enligt samtyckeskravet som innebär 

att deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Samtycke 

från deltagare i undersökningen måste erhållas innan den påbörjas. Nästa krav är 

konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om alla deltagare i en undersökning ska 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Endast jag som forskare har haft tillgång till deltagarnas 

uppgifter och insamlat material. Namnen på deltagarna som intervjuades är i studien 

fingerade och skolorna de arbetar på benämns skola A, skola B, skola C och skola D. Den 

sista etiska aspekten är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som insamlas om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Det material som samlats in under denna studie har endast använts till att bidra till studiens 

syfte.  

 

4.7. Validitet och reliabilitet 

Ett forskningskriterium är validitet (Bryman, 2011; Berg, 2011) och går ut på en 

bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning korrelerar eller ej. 

Validitet kan beskrivas som att det som ämnats undersökas har undersökts. Denna studie 

ämnar undersöka hur läs- och skrivmetoden ASL kan tillämpas i årskurs 1 och 2. För att 

studiens resultat ska ha validitet bör därför endast detta undersökas och inget annat. 

Frågorna vad och varför måste besvaras innan frågan hur, det vill säga en undersöknings 

innehåll och syfte måste komma före metoden (Berg, 2011). Studien har utförts på detta 

sätt vilket ökar validiteten. 

 

Reliabilitet (Bryman, 2011; Berg, 2011) berör resultatets tillförlitlighet och huruvida det 

skulle vara detsamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om det påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. För att en studie ska ha reliabilitet ska det 

som undersökts kunna undersökas ett flertal gånger och generera liknande resultat.  

 

Inom reliabilitet finns två begrepp: extern och intern reliabilitet (Bryman, 2011). Extern 

reliabilitet står för den utsträckning i vilken en undersökning kan upprepas. Det kan i de 

flesta fall vara svårt att åstadkomma detta i en kvalitativ studie då det är omöjligt att 

replikera en social miljö. För att underlätta bör forskaren som på nytt utför en studie som 

tidigare utförts gå in i en liknande roll som den första forskaren antog. Annars kommer det 

som den nya forskaren ser och hör inte kunna jämföras med det som framkommit i den 

föregående studien. Att spela in och transkribera intervjuerna kan öka studiens reliabilitet 

vilket genomförts i denna studie. Det blir då ett konkret och icke-värderat material som 

kan användas som grund för fortsatta replikerande studier.  

 

Intern reliabilitet betyder att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur de ska 

tolka det de ser och hör (Bryman, 2011). Denna studie har ingen intern reliabilitet då den 

utförts av endast en forskare. Däremot har samråd med handledare ägt rum under studiens 

gång. 

 



 

19 

 

 

5. Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas materialet insamlat från intervjuer av lärare som arbetar med ASL 

och observationer av deras elever. Materialet kategoriseras och samlas i underrubriker som 

relaterar till bakgrunden eller är av relevans till studiens syfte. Det första avsnittet beskriver 

vilken utbildning om ASL lärarna på skolan fått och hur de utvärderar arbetet med ASL. 

Sedan beskrivs lärarnas och deras elevers klassrum där klassrummets möblering, 

hjälpmedel och elevalster nämns. Därefter presenteras huruvida eleverna arbetar i par eller 

inte. Efter det redovisas de observationer av lektionstillfällen som utförts. Dessa 

observationer fungerar som komplement till grundläggande material som erhållits av 

intervjuer samt beskriver konkreta lektionsupplägg från de olika lärarna. Till sist följer en 

redovisning av hur lärarna anser att deras arbetssätt med ASL påverkar deras elevers läs- 

och skrivutveckling.  

 

5.1. Utbildning och utvärdering 

Samtliga lärare har utbildats via föreläsningar och utbildningsträffar på ett 

vetenskapscenter i kommunen. Dessa träffar sker en gång i månaden och under träffarna 

delas lärarna in i grupper och diskuterar aktuella frågor och sin praktik. De får även 

information om vilken litteratur de bör läsa för att få djupare förståelse för ASL-arbetet. 

På föreläsningarna träffar lärarna tre olika föreläsare, en berättar om läsinlärning, forskning 

som rör svenskämnet och de andra två ger tips och idéer om IT. 

 

Något de kommit fram till på träffarna är att en blandning av olika arbetssätt är det bästa 

för eleverna. Mycket för att elever lär sig på olika sätt och har olika behov. När Elena gick 

på utbildningen första gången så förespråkades att arbeta enbart med ASL och inget arbete 

med penna i kombination. Samma uppfattning råder inte längre och deltagarna i träffarna 

tycker nu att en kombination är det bästa.  

 

Samtliga lärare i studien utvärderar ASL-arbetet muntligt med jämna mellanrum. Elena 

utvärderar dessutom ASL-arbetet genom att hon sätter sig ner med eleverna och tittar på 

det de gjort. Det är något de gör ibland, inte efter varje lektionspass. Att de kan titta tillbaka 

på gamla dokument och jämföra med nya gör det tydligt för eleverna att se hur de har 

utvecklats. Mer omfattande skriftliga utvärderingar sker fyra gånger per termin på Lauras 
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och Kristins skola B. Dessa skriftliga utvärderingar fungerar liknande IUP:er då det som 

diskuteras är hur arbetet har gått, vad som kan förbättras och vad de ska tänka på framöver. 

Arbetslaget på Stinas skola har efter utvärderingar av ASL-arbetet kommit fram till att det 

framförallt är pojkarna i årskurs ett som har svårigheter med motoriken som drar nytta av 

att skriva på datorn. 

 

5.2. I och utanför klassrummet 

5.2.1. Möblering 

Samtliga lärare har sina ASL-lektioner i klassrummet, alltså ingen utomstående datorsal. 

Möbleringen av klassrummen skiljer sig lite men de flesta har valt att eleverna ska sitta i 

par. I Stinas och Elenas klassrum sitt eleverna parvis på rader riktade mot whiteboarden. 

Elena har tidigare placerat eleverna i grupper men det har inte fungerat då eleverna har 

varit alldeles för pratiga. För att det ska bli arbetsro har hon valt att placera alla mot tavlan.  

 

Jag – ”Hur är arbetsron i klassrummet?” 

Elena –  ”Jamen den är makalös under ASL-lektionen. Det är ju så fantastiskt. Man tror 

ju, det går ju verkligen in… Nä men de är motiverade till att jobba med ASL.” 

 

I Kristins klassrum sitter eleverna i grupper om fyra och i Märtas klassrum i grupper om 

sex i olika riktningar.  

 

Jag – ”Jag tänkte på möbleringen, för det såg lite annorlunda ut. Det är ju visserligen två 

årskurser som är liksom, men har du tänkt någonting på det?” 

Kristin – ”Mm, där sitter de ju som du såg, tvärsöver.” 

Jag – ”Ja, fyra stycken.” 

Kristin – ”Ja. Och så har jag sett till så att det är alltid ledigt bredvid när den andra 

gruppen är borta… För då sitter, då störs de ju minst av varandra, när de sitter på 

diagonalen så. Det har funkat bra, plus att det är alltid en ledig stol där man själv kan 

sitta då bredvid om de ska läsa för en eller vad man nu ska hjälpa dem med liksom… 

Dessutom ser de ju inte heller då för att, när man jobbar med paddorna, för då är ju 

paddorna, de är ju uppfällda mot varandra så att de ser ju inte vad den som sitter nära 

sitter och skriver.” 
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Kristin motiverar sin möblering att det underlättar för enskilt stöd då eleverna sitter två och 

två snett mittemot varandra när det är halvklass. Det gör att man som lärare kan sitta 

bredvid eleven och ge stöd. Eleverna blir heller inte distraherade av att titta på varandras 

skärmar då de sitter mittemot varandra. I Lauras klassrum sitter eleverna på rad i en cirkel-

liknande formation som följer klassrumsväggarna och två elever sitter ensamma i mitten, 

även här i riktning mot whiteboarden. Möbleringen gör diskussioner möjliga, då eleverna 

kan se varandra utan att vända på sig (förutom de eleverna som sitter i mitten). Detta är 

även Lauras syfte med möbleringen. Hon tycker det är viktigt med en miljö som 

uppmuntrar till diskussion. 

 

”Och vi sitter liksom så att alla, så det gynnar diskussioner. Så vi sitter inte rakt fram och 

vi sitter inte mot väggen, utan lite så att alla kan vara med och man kan diskutera och så. 

Och det tycker jag är viktigt att man får en sån miljö, så att man kan ha mycket 

diskussioner.” - Laura 

 

5.2.2. Digitala hjälpmedel 

Stinas klass är den enda som använder sig av bärbara datorer i ASL-arbetet. Övriga klasser 

använder sig av surfplattor. De klasser som använder surfplattor skiljer sig dock en aning 

då Lauras klass använder surfplattor och lösa tangentbord som de kopplar ihop. Kristinas, 

Märtas och Elenas klasser använder likadana slags skal till surfplattorna där tangentbordet 

är integrerat. De klasser som använder surfplattor arbetar med applikationen Skolstil 2 eller 

Skolstil 3. Applikationen har funktioner som stödlinjer och talsyntes.  

 

Märta och hennes kollega har valt att avaktivera rättstavningsfunktionen i applikationen 

Skolstil 2 som de använder, för att eleverna ska höra om de skriver fel istället för att haka 

upp sig på att se ett rött streck när något är felstavat. Men även för att de ska lära sig och 

göra om och göra rätt. Elena har gjort likadant av samma anledning men i Skolstil 3. 

 

Jag – ”Det tänkte jag också på, det kom ju inte upp nåt sånt här rött streck under.” 

Märta – ”Nä det har vi tagit bort.” 

Jag – ”Aha, för att…?” 

Märta – ”För att de ska se. Alltså, oj där är det nåt fel. Utan för att de ska höra. För de 

har ju ljudet vet du. Så att, alltså tal- och ljudsyntesen är ju, den måste man ha. För varje 
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gång de skriver en bokstav så säger den ljudet. Och varje gång de trycker på mellanslag 

så säger den hela ordet, å då säger den ’duma’. Duma? Det måste va nåt fel… Och det är 

ju några som suttit så, men vad gör du? säger ja. Ja nu har jag försökt med alla sätt men 

den säger ändå inte dumma. Nähä men prova med två m då får du se. Aha! Det var det. Så 

att de får liksom anstränga sig runt det de hör.” 

 

Samtliga klasser använder hörlurar för talsyntes. Alla dessa olika maskiner förvaras 

liknande på de olika skolorna. De förvaras i vagnar som kan ladda maskinerna då de inte 

används. Skrivare finns tillgängligt i Stinas och Märtas klassrum. Eleverna i Lauras, 

Kristins och Elenas klassrum får gå ut och hämta sina utskrifter i ett annat rum.  

 

SmartBoard och ActiveBoard finns på Stinas skola A men inte i klassrummet där ASL-

lektionerna hålls. De är interaktiva skrivtavlor som kopplas till en dator i klassrummet och 

speglar bilden från dataskärmen direkt till tavlan. SmartBoard och ActiveBoard är två olika 

märken på interaktiva skrivtavlor och är numera väldigt vanliga i dagens klassrum. Dessa 

interaktiva tavlor finns dock i övriga lärares klassrum. Kristin, Märta och Elena har även 

en Ladybug som de använder under ASL-lektionerna. Ladybug är ett märke på en modern 

projektor. Denna projektor ser ut som en liten skrivbordslampa utrustad med kamera. 

Projektorn kopplas till en extern skärm eller en interaktiv skrivtavla, exempelvis en 

ActiveBoard, och det material som läggs under kameran syns på skärmen.  

 

5.2.3. Elevalster 

Stinas, Lauras, Kristins och Elenas elevers alster sätts upp på väggar. Stinas och Lauras i 

klassrummet. Kristins på en vägg precis utanför klassrummet och Elenas på en anslagstavla 

i korridoren så att andra elever också kan se vad de skrivit. Elena berättade med förtjusning 

att eleverna ofta står där och läser och gärna även läser varandras texter.  

 

Att eleverna vet att det är någon som kommer läsa det de skriver bidrar stort till deras 

motivation att skriva. Märtas klass har inga elevalster uppsatta. Stinas motivering till att 

sätta upp eleverna alster är att det var något Stina och hennes kollegor blivit upplysta om 

från utbildningsträffarna på vetenskapscentret. Hon påpekade att det tar mycket tid att rätta 

men det är samtidigt ett tillfälle för formativ bedömning. Hennes elever har egna mappar 

på datorerna där deras arbeten sparas.  
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Allt eleverna skriver på datorn används som underlag och att spara dokumenten i elevernas 

egna mappar på datorn gör att underlaget blir lättillgängligt. Datum skrivs på alla dokument 

vilket gör det lättare att se en progression i elevernas utveckling. 

 

5.3. Pararbete eller enskilt arbete 

Ingen av lärarna som deltog i studien har valt att enbart använda pararbete i ASL. Stinas 

klass arbetar nästan uteslutande enskilt förutom de tillfällen då de skriver veckobrev i 

mindre grupper. Hennes elever har en god studiero och arbetar aktivt, vilket Stina även 

påpekade är en stor styrka i ASL-arbetet.  

 

Lauras elever arbetar oftast enskilt då Laura tycker det passar bäst för hennes elevgrupp. 

Det händer att de arbetar i par men Laura har valt att göra ASL-arbetet till större delen 

enskilt då det ger eleverna mest och de enligt henne lärt sig mest på det sättet. Eleverna 

arbetar mycket praktisk matematik i grupp så de får det sociala samspelet på andra sätt. 

Laura vet om fördelarna med att arbeta i par vid ASL och påpekade att då de arbetar i par 

har de kunnat hjälpa varandra. Men hon tänker väva in pararbetet mer i trean.  

 

Kristin som arbetar på samma skola som Laura, har organiserat ASL-arbetet i sin klass på 

ett liknande sätt. Eleverna arbetar oftast enskilt men arbetar i par då och då. Något eleverna 

brukar göra då de arbetar i par är att de delas in i par då de ska ha rast. Under rasten ska de 

leka tillsammans och sedan skriva vad de gjort efter att rasten är slut. De ritar en bild till 

texten och berättar även vad de skrivit för resten av klassen. Då används Ladybugen 

kopplad till ActiveBoarden. Det som läggs under kameran syns direkt på skärmen. 

Eleverna kan lätt följa med i texten när den läses upp då de ser den på skärmen. Enligt 

Kristin fungerar det för hennes klass både att skriva enskilt och att skriva i par. När de 

skriver i par blir det inte lika långa texter som när de skriver enskilt, men om de ska skriva 

homonymer blir de väldigt engagerade eftersom det skapar en slags tävlingskänsla. De 

peppar varandra säger hon. Men det är väldigt viktigt vem de jobbar med och hon har 

prövat både att bilda par som har liknande kunskaper och par som har olika kunskaper som 

kan komplettera varandra. Båda sätten fungerar bra enligt Kristin. 

 

Märtas elever arbetar likaså både i par och enskilt, men oftare i par. När eleverna arbetar i 

par använder de oftast en surfplatta tillsammans och två sammankopplade hörlurar, men 
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ibland har de varsin surfplatta och hörlurar och finns där mer som ett stöd för varandra då 

de kan diskutera sina texter och hjälpas åt. 

 

Elenas elever arbetar oftast enskilt då hon tycker det funkar bäst i klassen. Hon tycker det 

finns positiva aspekter med att arbeta i par, som att eleverna kan sitta och diskutera med 

varandra till exempel. Men hon anser att det enskilda arbetet är lika framgångsrikt. Elena 

påpekar att det blir otroligt lugnt och skönt i klassrummet då eleverna arbetar enskilt med 

ASL.  

 

5.4. Observationer av lektioner 

Materialet inhämtat från intervjuer och observationer redovisas på olika sätt då 

observationernas fokus mest lades på de olika lärarnas lektionsupplägg och hur deras 

elever reagerade på dessa val av didaktik. Varje enskild lärares didaktiska val och deras 

elevers respons åtskiljs för att tydliggöra hur de arbetar med ASL på sitt eget sätt. Avsnittet 

med lärarnas åsikter om hur deras arbetssätt påverkar elevernas lärande är disponerat på 

samma sätt för att visa en koppling mellan varje enskild lärares arbetssätt och deras åsikter. 

 

5.4.1. Stina, skola A 

Här följer en beskrivning av dels observationen av lektionen men även en förklaring av 

arbetsschemat Stina använder sig av under ASL-lektionerna (se Bilaga 3).  

 

Lektionen som observerades var en svensklektion. Eleverna tog varsin bärbar dator och 

satte igång med ASL-arbetet. Varje ASL-lektion är mer eller mindre likadan men med 

varierade teman såsom olika bokstäver varje vecka exempelvis. Eleverna verkade väldigt 

vana vid detta upplägg och det fungerade bra. De skötte sig själva och någon enstaka hand 

stack upp då och då för att be om hjälp. Ett av programmet eleverna arbetade med under 

lektionen var Skolplus. Det är ett program med lärospel där eleverna kan exempelvis fylla 

i bilder genom att klicka på de fält som innehåller den bokstav eleverna arbetar med just 

då. Det finns väldigt många lärospel i programmet Skolplus och detta var bara ett exempel. 

Under lektionens gång följde eleverna arbetsschemat (se Bilaga 3) Stina tillverkat och som 

de använder varje ASL-lektion. Pappret eleverna ska sätta i plastfickan enligt 

arbetsschemat finns på väggen i klassrummet och byts ut varje vecka. ABC-boken är en 

bok där eleverna limmar in sina arbetsblad. De skriver även veckobrev som limmas in. 
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Veckobreven skrivs på dator och i början skrev klassen veckobreven tillsammans. Nu 

skriver eleverna veckobreven i grupper om fyra. Ärtan är en bok ur Ärtan Pärtan-serien 

från Liber som nu har reviderats. Detta läromedel fokuserar på läsförståelse och dess 

viktiga strategier. Innehållet är nu anpassat efter vårt mångkulturella samhälle. Böckerna 

de läser är småböcker, Bravo! Alfabetsböcker från Gleerups. Dessa böcker innehåller lite 

text och mycket bilder. 

 

5.4.2. Laura, skola B 

Lektionen som observerades var en NO-lektion som handlade om hjärtat och blodet. 

Eleverna hade tidigare haft förberedande lektioner då de lärt sig om ämnet genom att bland 

annat titta på film och läsa texter. Centrala begrepp fanns på SmartBoarden och eleverna 

skulle bilda meningar utav dessa begrepp. Efter att eleverna skrivit sina texter läste de upp 

den för läraren och korrigerade eventuella fel. Laura har tidigare använt arbetsschema på 

sina lektioner men använder det inte till denna klass då det inte fungerade bra.  

 

5.4.3. Kristin, skola B 

Lektionen som observerades var i halvklass och inleddes med en gemensam genomgång 

där Kristin visade en bild ur en bildserie. Eleverna fick berätta vad de såg på bilderna och 

vad de trodde skulle hända på nästkommande bild. När hela bildserien diskuterats skrev 

Kristin upp viktiga nyckelord kopplade till bildserien på tavlan. Eleverna skulle sedan 

skriva minst tre meningar till varje bild och använda nyckelorden som stöd. Eleverna 

skriver i applikationen Skolstil 2. Eleverna hade väldigt svårt att komma igång med 

skrivandet. Under lektionen uppstod flera tekniska problem med surfplattorna. Det fanns 

tre vuxna i klassrummet varav Kristin var en, en praktikant den andra och en av Kristins 

kollegor den tredje. Då andra halvan av klassen också observerades och samma 

lektionsupplägg hölls fanns ännu en vuxen i klassrummet, en modersmålslärare. Oftast 

finns det två pedagoger i klassrummet på ASL-lektionerna. Ingen av eleverna hann klart 

uppgiften och många behövde mycket hjälp. De flesta frågorna som uppstod gällde hur 

specifika ord stavades.  

 

5.4.4. Märta, skola C 

Lektionen som observerades började med en genomgång på mattan. Märta menar att då 

eleverna så ofta har genomgångar med ActiveBoard och Ladybug så vill hon ta tillfället att 
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samla dem i en ring och visa fysiska exempel istället. Eleverna skulle skriva pratbubblor 

till seriebilder. De skrev i par med en surfplatta per grupp och var sina hörlurar som 

kopplades ihop så de båda hörde talsyntesen samtidigt. De flesta grupperna hade svårt att 

samarbeta effektivt.  

 

I flera av grupperna var fallet att en elev skrev medans den andre satt passivt bredvid och 

inte gjorde så mycket. En del hade svårt att fokusera. Även om fokuset fluktuerade en del 

så arbetade eleverna mycket aktivt. Många behövde hjälp ofta. Efter att de blev färdiga 

med uppgiften att skriva pratbubblor fick de välja varsin serietidning och läste. Alla elever 

hann färdigt med uppgiften trots att uppgifterna eleverna får brukar ta två lektioner enligt 

Märta. Lektionen avslutades med att eleverna fick självutvärdera. De texter eleverna 

skriver på ASL-lektionerna sätts in i personliga kollegieblock som varje elev har. Mängden 

text i kollegieblocken är liknande elevernas texter från skola A årskurs 1.  

 

5.4.5. Elena, skola D 

Elenas klass blev inte observerad då det inte fanns möjlighet för ett lektionspass med ASL 

inom den tidsramen examensarbetet disponerats för. Materialet som följer är endast från 

en intervju med henne. Istället för en observation som utfördes av föregående lärares 

lektion så fick Elena ge en detaljerad muntlig beskrivning av hur en ASL-lektion brukar 

genomföras. Ett vanligt ASL-lektionsupplägg är enligt Elena att de startar med en 

gemensam genomgång i helklass och sedan delar upp sig i halvklass. På genomgången går 

de igenom datum och namn och om de ska skriva om veckans bokstav så samlar de ihop 

lite ord på den bokstaven tillsammans i form av bilder på ActiveBoarden. Sedan går de 

igenom hur en mening ska se ut, med stor bokstav och punkt. Efter det sätter eleverna igång 

och arbetar enskilt. Lektionen avslutas med att eleverna får säga ett eller två ord av dem 

de skrivit, för att återknyta och se hur många ord de kunde få ihop tillsammans på den 

bokstaven. Eleverna är i stort sätt självgående de lektionstillfällena. Lektionspass med 

andra teman då de har ASL startar även de med en gemensam genomgång. Har de en 

lektion med mönstermeningar så diskuteras exempel på vad man kan fylla på med i slutet 

av meningarna för att eleverna ska få höra innan de sätter igång att skriva. 

Mönstermeningar är meningar som har en given början men ett slut som eleverna själva 

får välja. 
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5.5. Lärarnas åsikter 

Eftersom lärarnas åsikter gäller just deras arbetssätt och inte ASL allmänt som metod har 

jag valt att inte förväxla dem utan redovisa lärarnas rena åsikter i koppling till deras egna 

arbetssätt. Deras åsikter gäller alltså hur deras elevers lärande påverkas av deras arbetssätt 

vilket är en av syftesfrågeställningarna.  

 

5.5.1. Stinas åsikt 

”Texterna har blivit längre eftersom de inte behöver sudda och bli ledsna då att det blir 

lite kladdigt i boken. Det har de verkligen blivit, eller man kan gå och ändra felstavningar 

och ser texten snygg ut och fin ändå. Att de får hjälpa till och att man gör det då 

tillsammans med dem alltid. Det blir inte det att man sitter och rättar själv, och sedan röda 

streck eller något, utan de märker ju själva när strecket är och de märker och så. Så att, 

längre texter, mer stor bokstav, punkt.” - Stina 

 

Stina är positiv till elevernas lärande med ASL och att arbetssättet medfört att elevernas 

texter blivit längre. De har även blivit mer medvetna om regler vid meningsbyggnad. 

Eleverna är väldigt motiverade och Stina hoppas att deras läsning blivit bättre av ASL-

arbetet men det inte är något hon riktigt kan avgöra. Hon har en stark tro på arbetet med 

ASL. 

 

5.5.2. Lauras åsikt 

Enligt Laura är den största fördelen att jobba med ASL att eleverna får behålla sitt 

självförtroende, särskilt för de elever som har svårigheter med motoriken och som har svårt 

att lära sig läsa. Eleverna får konstant höra ljud kopplat till bokstav via talsyntesen och har 

lärt sig läsa på tre månader. Eleverna har hela tiden känt att de har lyckats och att de alltid 

fått ner något på pappret som de kunnat redovisa för en vuxen. Laura berättade att i ettan 

hade de ungefär tio elever som hade väldigt svårt med motoriken och pennfattning. Nu i 

tvåan har de bara två elever, vilka Laura tror alltid kommer ha svårigheter med motoriken. 

Enligt henne är detta till stor del på grund av arbetet med ASL. De har jobbat mycket med 

finmotoriska övningar parallellt med skrivandet på surfplatta, exempelvis att lägga pärlor, 

fylla i och att forma bokstäver med händerna. Laura säger att hennes elever i tvåan älskar 

att skriva för hand och frågar efter pennan.  
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5.5.3. Kristins åsikt 

Enligt Kristin är de stora vinnarna av ASL-arbetet pojkar i årskurs ett som har svårt med 

finmotoriken. De är jätteduktiga på att skriva och skriver mycket, men när de har en penna 

i handen går det fruktansvärt långsamt, vilket hejdar skrivandet. Det positiva med ASL är 

enligt Kristin att eleverna får ett större fokus då de skärmar av sig själva med hörlurarna. 

De sitter på sin plats och jobbar på ett helt annat sätt med surfplattan än om de sitter och 

jobbar med böcker. Då har de svårare att sitta still och fokusera. Att eleverna får visa upp 

sina alster och vara stolta över dem är också väldigt positivt. Jobbar eleverna med ett 

läromedel så visas inte deras prestationer upp för klassen. Det enda negativa Kristin kan 

komma på är om det blir problem med tekniken. Enligt henne är halva arbetet att skriva 

och andra halvan att få läsa upp sin text och visa vad man har gjort.  

 

Hon tycker att framförallt läsningen är mycket bättre med ASL. Eleverna kunde läsa redan 

innan jul, vilket alla inte kunde förr i en etta. Läsningen kommer mycket snabbare hos de 

flesta eleverna. Hon menar även att möjligheten att gå tillbaka och ändra i texten och kunna 

jobba vidare med den är större med ASL. Det är lättare att bygga ut en text och lägga till 

ord med ett tangentbord, vilket medför att texterna blir längre. 

 

5.5.4. Märtas åsikt 

Enligt Märta har eleverna i ettan aldrig skrivit så mycket som de gör när de skriver med 

tangentbordet. Tidigare då hon haft egna klasser i årskurs ett och de inte arbetat med ASL 

har hon fått hjälpa eleverna mycket genom att skriva texterna åt eleverna som eleverna 

själva dikterar. I ASL-arbetet skriver eleverna själva eftersom det är mycket lättare att få 

fram mycket text. Det eleverna tänker får de ner på skärmen. ASL-lektionerna i klassen är 

oftare pararbete än enskilt arbete.  

 

Märtas inställning till ASL är positiv och hon ser många möjligheter med att jobba på det 

sättet. Eleverna får enligt henne ett större flöde eftersom de skriver mer, upptäcker fler ord 

och lär sig stava fortare.  

 

”Alltså, de skriver mer än de någonsin har gjort i ettan hos mig förut. Och naturligtvis då 

möter fler ord. De vill använda fler ord. Det blir ett naturligt sätt att få fler ord. ”  

- Märta 
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Hon tror även att elevernas läsinlärning gynnas då de får fler tillfällen att läsa än tidigare. 

Även om hon säger att barn har lärt sig läsa i alla tider utan surfplatta så tycker hon att det 

är ett bra hjälpmedel. Det negativa med ASL-arbetet är att tekniken kan fela ibland 

påpekade Märta. Något som Märta upplever är en stor skillnad med ASL-arbetet jämfört 

med hur hon tidigare arbetat är att eleverna gärna vill läsa upp sina texter. De är stolta över 

dem eftersom de är lätta att läsa och ingen behöver skämmas över sin handstil. Eleverna 

skriver med surfplatta och med penna i alla ämnen men i olika stor utsträckning. De elever 

som har svårigheter skriver mer med surfplatta men skriver även de med penna.  

 

5.5.5. Elenas åsikt 

Enligt Elena är den största vinningen att arbeta med ASL att eleverna får snabb feedback 

under tiden de skriver. När de skriver så hör de genom talsyntesen om de stavat rätt eller 

inte. Eleverna får se att de kan mer än de tror. De efterfrågar även ASL-arbetet, eleverna 

tycker det är roligt att skriva med tangentbordet. Det enda negativa Elena nämnde var 

precis som Kristin och Märta; om det blir problem med tekniken så blir det jobbigt.  

 

Eleverna har ett enormt fokus och tycker det är roligt när de skriver, lyssnar och hör att de 

skrivit rätt. Hon nämner att det finns några elever i klassen som ofta blir frustrerade då de 

inte hittar bokstäverna på tangentbordet. Men det är elever som även har svårigheter med 

motoriken och som enligt Elena hade haft ännu mer problem utan ASL. 
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6. Diskussion 
 

Detta avsnitt är delat i två huvuddelar. Den första delen, metoddiskussion, behandlar 

effektiviteten av vald metod för studien och lyfter fram för- och nackdelar med den. Den 

andra delen, resultatdiskussion, sammanfattar materialet som redovisats i resultatavsnittet 

och ställs i relation till forskning, teoretiskt perspektiv och styrdokument som presenterats 

i bakgrundsavsnittet.  

 

6.1. Metoddiskussion 

Metoden för studien, kvalitativa intervjuer och observationer, uppfyllde syftet med att 

undersöka hur läs- och skrivmetoden ASL kan tillämpas i årskurs 1 och 2. Intervjuerna och 

observationerna gav svar på frågeställningarna;  

- På vilka sätt arbetar lärare och elever med läs- och skrivmetoden ASL? 

- Hur anser lärarna att elevernas lärande påverkas av dessa arbetssätt? 

 

6.1.1. Intervjuer 

Det hade underlättat om lärarna fått fundera - innan intervjuerna ägde rum - över hur deras 

arbetssätt påverkar deras elevers lärande. Det var en fråga som jag tror lärarna hade svårt 

att både förstå och besvara. Deras svar verkade mer allmänna. De svarade hur metoden 

ASL påverkar deras elever, istället för hur just deras arbetssätt påverkar eleverna. Lärarnas 

svar har ändå validitet då de svarade utifrån deras situation och deras upplevelser. Jag 

upplevde också att lärarnas svar vid intervjuerna var mer givande och närmare studiens 

syfte efter varje utförd intervju. Detta för att jag som intervjuare efter varje utförd intervju 

dels lärde mig mer om hur intervjuer bör gå till för att nå önskat resultat, men också för att 

jag märkte hur jag fick fram mer material som var relevant för studiens syfte beroende på 

hur jag ställde frågorna och följdfrågorna. Den första intervjuns innehåll frångick relevant 

material enligt studiens syfte emellanåt och det kan ha berott på att jag som intervjuare inte 

ledde respondenten tillräckligt tydligt dit jag ville. Det i sin tur kan bero på att jag aldrig 

tidigare utfört semistrukturerade intervjuer som ger utrymme för att diskutera annat än det 

som redan är bestämt i förväg. En eller två pilot-intervjuer kunde därför ha passat bra att 

starta med, för att se hur lärarna tolkade mina frågor och hur tydliga deras svar visade sig 

vara. Under själva intervjuerna lyssnade jag på vad de sa men inte så djupt att jag kunde ta 
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in all information. Det var inte förrän vid transkriberingen som jag insåg vad lärarna 

egentligen sagt.  

 

Transkriberingsprocessen tog mycket lång tid och det var få delar av det som användes i 

resultatet. Det kan bero på att intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket skapade 

en avslappnad känsla i samtalet, och att det väsentliga ibland hamnade i skymundan då 

övriga ämnen som inte var aktuella för studien också diskuterades. I hur stor grad jag deltog 

i samtalet ändrades också efter några intervjuer. Vid den första intervjun lade jag vid 

transkriberingen märke till att jag ofta avslutade deltagarens meningar och hindrade henne 

från att ge mig fullständiga uttalanden. Detta slutade jag sedan med. Jag ångrar inte valet 

att använda den semistrukturerade modellen vid intervju då jag anser att det gav möjlighet 

till synpunkter som jag inte tänkt på vid utformandet av intervju-frågorna. Det kändes 

dessutom bättre att utföra intervjuerna med främmande människor på detta sätt. 

Stämningen hade antagligen blivit väldigt stel om lärarna istället hade fått ge korta och 

raka svar utan något gensvar från mig. Det är i dialogen jag anser att man lär sig som mest, 

inte genom att passivt lyssna.  

 

6.1.2. Observationer 

Observationerna var en viktig del i studien och gav en bild av undervisningen som lärarna 

inte kunde ge mig på ett opartiskt sätt. Jag kunde själv tolka hur effektivt upplägget var 

och lägga märke till svårigheter som elevernas lärare själv kanske inte hade tänkt på. Det 

märktes då det inte gick att observera Elenas elever. När jag till exempel frågade henne om 

elevernas fokus och effektivitet under ASL-lektionerna fick jag inget mångsidigt eller långt 

svar. Om jag själv observerat eleverna hade jag kanske lagt märke till fler saker än Elena 

gjort då hon som lärare måste lägga sitt fokus på att stötta eleverna under lektionerna. Jag 

hade istället kunnat lägga allt mitt fokus på att enbart studera eleverna. Det blev väldigt 

tydligt att min upplevelse och bild av verksamheterna blev klarare och mer omfattande då 

jag både intervjuade lärare och observerade deras elever. Hur bra eleverna presterade när 

de skrev och vilket fokus de hade är dock svårt att avgöra efter endast ett 

observationstillfälle då flera faktorer kan ha spelat in. Exempel på faktorer är att eleverna 

kan ha varit trötta, det kan ha varit ett lektionsupplägg som inte passade dem, att tidigare 

lektioners innehåll påverkade dem eller andra förhållanden.  
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Tolkningarna från observationerna ligger dock helt på mina grunder och erfarenheter och 

kan ses som en svaghet då någon annan observant hade kunnat tolka situationerna 

annorlunda. 

 

6.1.3. Urval 

Hade fler pedagoger svarat och tackat ja skulle minst sex lärare valts ut beroende på i hur 

stor utsträckning de arbetade med ASL, hur länge de arbetat med det, om de använde 

surfplatta, bärbar eller stationär dator eller andra faktorer som kunde öka variationen. En 

bredare variation i fråga om urval till studien hade varit intressant då potentiellt fler 

arbetssätt kunde studerats. Årskurserna arbetar väldigt lika i ASL-arbetet och det hade varit 

intressant att studera hur arbetet sett ut även i trean. Tre av lärarna arbetade dessutom på 

skolor som tillhörde samma skolområde och hade en gemensam rektor vilket kan innebära 

att de arbetar på liknande sätt. Det optimala hade varit om två lärare från varje årskurs hade 

intervjuats, från årskurs ett, två och tre. Genom att få variation på lärarnas arbetssätt kunde 

potentiella för- och nackdelar med deras arbetssätt lättare undersökts. 

 

Ett annat alternativ kunde varit att undersöka skolor i olika kommuner för ett ännu bredare 

resultat. Urvalet blev inte så varierat som jag hade velat men endast dessa fem lärare 

svarade och tackade ja till deltagande.  

 

6.1.4. Validitet och reliabilitet 

Jag anser att det som ämnats undersökas har undersökts, nämligen att undersöka hur läs- 

och skrivmetoden ASL kan tillämpas i årskurs 1 och 2. Därmed har studien validitet. 

Reliabiliteten däremot är tveksam. Tidigare nämndes att resultatet hade kunnat bli bredare 

om skolor från olika kommuner hade undersökts. Eftersom alla deltagare i studien jobbade 

i samma kommun och dessutom två av dem på samma skola var deras arbetssätt relativt 

lika. Alla deltagare blev utbildade på samma sätt och på samma facilitet. Lärare i andra 

kommuner i landet kanske får en annorlunda utbildning. Detta medför att undersökningen 

antagligen inte skulle ge ett liknande resultat om den utförts i en annan kommun. Hade 

studien däremot utförts igen på ett liknande sätt i samma kommun tror jag att resultatet 

skulle bli snarlikt. Detta kan ses som både en styrka och svaghet beroende på hur studien 

beaktas. I ett nationellt perspektiv är det en svaghet men i ett lokalt perspektiv istället en 

styrka. 
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6.2. Resultatdiskussion 

6.2.1. Lärarnas samlade åsikter 

Alla fem lärare upplevde positiva resultat och attityder från sina elever. Enligt Elena får 

eleverna snabb feedback då eleverna använder talsyntesen. Märta påstår att eleverna i 

årskurs ett aldrig skrivit så mycket som de gör med tangentbordet. Kristin menar att de 

elever som drar störst fördel av ASL-arbetet är de pojkar som har motoriska svårigheter. 

Hon menar även att genom ASL-arbetet lär sig eleverna läsa mycket fortare. Laura betonar 

att elevernas självförtroende får behållas i ASL-arbetet. Att skriva för hand kan ofta göra 

elever omotiverade och sänka deras självförtroende om de har svårigheter med motoriken. 

Detta är även något Lövgren (2009) betonar är en nackdel med att skriva för hand. När de 

skriver på tangentbordet behöver de inte tänka på att forma bokstäverna utan bara på att 

skriva. Dock ska eleverna enligt läroplanen (Skolverket, 2011) få lära sig att skriva både 

för hand och med tangentbord, så båda metoderna behövs. Enligt Stina är eleverna väldigt 

motiverade av ASL-arbetet och är mer medvetna om meningens uppbyggnad än vad 

hennes tidigare elever varit.  

 

Det är intressant att dessa fem lärare ger olika typer av positiva utlåtanden. Kanske beror 

det på att de har olika arbetssätt och därför ser olika fördelar med just deras arbetssätt. Om 

sedan deras arbetssätt fungerar lika bra som lärarna tror är svårt att avgöra. Lärarnas attityd 

till läs- och skrivmetoden ASL kan ha en viss påverkan på elevernas lärande.  

 

Det negativa lärarna kunde rapportera var att problem med tekniken kan uppstå och hindra 

undervisningen vilket även forskning visat händer ofta (Grönlund, 2012). Att detta var det 

enda lärarna kunde ge förslag på som inte är bra med ASL-arbetet kanske kan ifrågasättas. 

Om det berodde på att lärarna tyckte om ASL så mycket som metod att de inte upplevde 

så många negativa sidor eller om det bara är svårt att hitta negativa aspekter i metoden är 

svårt att avgöra som utomstående. Resurser nämndes även som ett problem, att det helst 

ska vara två pedagoger per grupp i ASL-arbetet och att det inte alltid är möjligt på grund 

av skolans ekonomi. Detta problem gäller dock i alla skolans ämnen och metoder. Av 

erfarenhet från VFU:er är detta ofta ett problem som diskuteras bland lärare.  

 

Det går att ställa lärarnas åsikter om deras arbetssätt mot hur forskningen säger de ska gå 

till väga med metoden. Men det är svårt att avgöra om deras elevers framgångar beror på 
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hur de praktiserar metoden eller om det beror på hur bra metoden som grund är för elevers 

lärande. Eftersom lärarna formar sin egna praktik och gör ASL till sin egen så måste deras 

åsikt om ASL grunda sig i hur just deras valda arbetssätt påverkar deras elevers lärande 

och inte i ASL som metod och hur forskningen säger att den bör praktiseras.  

 

 

6.2.2. Pararbete eller enskilt arbete och det sociokulturella perspektivet 

Samtliga lärare delade upp sina elever i halvklass vid lektionerna. Pararbetet såg olika ut. 

Fyra av fem lärare ansåg att enskilt arbete passade bättre för deras elevgrupp än pararbete. 

Enligt Trageton (2014) är pararbete att föredra i ASL-arbetet men lärarna i studien höll 

inte med. De tyckte att pararbetet lämpar sig bättre i tvåan då eleverna mognat ytterligare 

och är mer redo att samarbeta. Märta var den enda läraren som trodde helt på pararbetets 

styrka. Hennes motivering till varför deras elever arbetade i par var inte för att det passade 

för gruppen utan för att hon såg fördelarna med att arbeta på det sättet. Just det 

lektionstillfället jag observerade verkade inte pararbetet särskilt effektivt. Eleverna hade 

roligt men det tog lång tid och mycket vägledning för dem att skriva. Men enligt henne så 

fungerade pararbetet väldigt bra för elevgruppen.  

 

Vygotskij förespråkar det sociala samspelet och lärandet som uppstår med det (Lundgren, 

Säljö & Liberg, 2010). Att flertalet av lärarna i denna studie har valt att inte använda sig 

av pararbete och därmed socialt samspel just i ASL är väldigt intressant. Lärarna hade 

nämligen inte valt att avstå helt från pararbete i elevernas undervisning gällande resterande 

ämnen vilket tyder på att de delar Vygotskijs teori. Deras val att inte dela in sina elever i 

par under ASL-lektionerna grundade sig i att de inte tyckte att det fungerade bra med just 

deras elevgrupper eller att eleverna inte var mogna för det. Det skulle kunna vara så att 

samhället såg väldigt annorlunda ut då Trageton (2014) utförde sin studie 1999–2002 och 

kom fram till att eleverna bör arbeta i par i ASL och att barn då var mer vana vid att 

interagera med varandra än de är nu. Idag tar tekniken en stor plats i barns värld och den 

ger inte mycket plats för social interaktion, förutom om två eller flera barn har varsin 

apparat som de kan interagera med varandra med. 

 

Av de elevgrupper jag observerade skrev Kristins elevgrupp minst och Stinas elevgrupp 

mest. Dessa två klassrum och elevgrupper var väldigt olika. Kristins elevgrupp behövde 

mycket hjälp och Kristin inklusive de andra pedagogerna i klassrummet for hela tiden 



 

35 

 

 

mellan elevernas uppräckta händer. Genomgången med LadyBug och ActiveBoard och 

diskussion var väldigt omfattande och det verkade som att eleverna hade förstått vad de 

skulle göra. Trots detta behövde de väldigt mycket hjälp. Om detta berodde på att eleverna 

inte haft så många ASL-lektioner i veckan eller om de inte var vana vid att arbeta på det 

sättet är svårt att avgöra. Stinas elevgrupp var mycket självgående och det var sällan en 

hand sträcktes upp i luften för att be om hjälp. Jag tror detta beror mycket på att Stina valt 

att använda ett arbetsschema i sin undervisning. Eleverna visste precis vad de skulle göra 

och var vana vid det. Stina hade också som Lövgren (2009) förespråkat ett väldigt 

organiserat system för dokumentation. Lärarna som använde surfplattor i sin undervisning 

lät eleverna bara logga in i applikationen och börja skriva direkt.  

 

6.2.3. Klassrummet 

Fyra av fem lärare i studien använde sig av surfplattor i ASL-undervisningen och hade 

externa tangentbord kopplade till dem vilket Trageton (2014) förespråkar att eleverna ska 

skriva på vid användandet av surfplattor.  Den femte läraren Stina, använde bärbara 

datorer. Enligt mig verkade de bärbara datorerna fungera bättre. Inga problem med 

tangentbord eller program uppstod vid besöket.  

 

Vid två av observationerna med surfplattor uppstod tekniska problem. Det var också i 

Stinas klassrum som skrivare fanns tillgängligt. Övriga lärare i studien hade skrivare 

placerad någonstans utanför klassrummet, vilket inte verkade lika effektivt. Däremot kan 

bärbara datorer vara problematiska då de väger mycket mer än vad surfplattor gör. Har en 

skola ingen hiss, många trappor och en vagn att förvara datorerna i så är surfplattorna 

lättare att flytta runt. Detta är något jag tidigare erfarit på mina verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder.  

 

Möbleringen av klassrummen skiljde sig åt från klass till klass, men att placera eleverna i 

par vid bänkar var vanligast. Lärarnas motivering av möbleringen av klassrummen var 

både för att skapa en miljö som uppmuntrar till diskussion, men även för att skapa en 

arbetsro och fokus hos eleverna. Det var ingen av lärarna som möblerat enligt Tragetons 

(2014) modell där rum i rummet skapas för att skärma av, såsom Lövgren (2009) gjorde 

med sitt klassrum. Fyra av fem lärare valde att sätta upp elevernas datorskrivna alster 

någonstans för att bidra till elevernas stolthet och som en möjlighet att läsa. Detta är även 
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något som Lövgren (2009) gjorde med sin elevgrupp och fick positiv respons för. Samtidigt 

bidrar detta till elevernas identitetsskapande vilket Berg (2011) betonade. Att sätta sig in i 

andras perspektiv genom att läsa deras texter är en slags literacy och bör praktiseras.  

 

6.2.4. Att skriva för hand 

Laura var den enda av de fem lärarna som valt att vänta med pennan tills eleverna gick i 

årskurs två. Hon hade istället många motoriska övningar med eleverna när de gick i årskurs 

ett. Trageton (2014) menar att det är bäst att vänta med pennan tills eleverna går i årskurs 

två eller till och med årskurs tre då eleverna har mognat fysiskt mer och har lättare för 

motoriken. De andra fyra lärarna följde inte detta koncept då de tyckte att det är viktigt att 

använda både tangentbordet och pennan i de tidiga årens undervisning. Huruvida detta är 

något positivt eller negativt för elevernas läs- och skrivutveckling är svårt att säga. Precis 

som Lundberg (2008) betonar så är det lärarnas bedömning som är viktig huruvida eleverna 

bör skriva för hand eller inte. Lärarna bör inte anamma en ny metod fullständigt enbart för 

att forskning har visat att den är bra för elevernas lärande. De bör se på nya metoder med 

kritiska ögon och anpassa dem utefter deras elevgruppers behov, och det är precis vad de 

lärare som deltagit i denna studie har gjort.  

 

6.3. Slutsats 

Det som man kommit fram till i forskningen praktiseras inte alltid ute i skolorna. 

Läraryrket är formbart och läraren praktiserar sitt yrke som hon känner passar henne och 

hennes elever bäst. Det går inte att säga att ett arbetssätt är bättre än ett annat, men det går 

att motivera varför just ett arbetssätt passar en elevgrupp bäst. Pararbete i ASL är till 

exempel något som forskningen säger är viktigt och främjar elevernas utveckling i läs- och 

skrivundervisning och dessvärre är något som används mer och mer sällan (Trageton, 

2014; Dunsmuir & Clifford, 2003; Gröndlund, 2012). Detta säger mig att vad forskningen 

än anger så kommer lärarna att göra de val de anser bäst för deras elever. Ingen av de lärare 

jag intervjuat och vars elever jag observerat har arbetat exakt efter vad forskningen angett, 

ändå anser jag att deras elevgrupper fått det stöd de behöver och att deras arbete med ASL 

verkade fungera bra.  
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Lärare som arbetar med ASL gör det på sitt sätt, både gällande möblering av klassrum, val 

av digitala hjälpmedel och hur dokumentation utförs. Klassrummen kan möbleras så att 

eleverna sitter i par och då även smidigt kan arbeta i par men de kan också möbleras så att 

diskussion uppmuntras i klassen. Både bärbara datorer och surfplattor används men 

surfplattorna verkar dominera och kommer antagligen att ta en allt större plats i skolans 

värld. Några lärare ger sina elever konsekventa uppgifter som eleverna är välbekanta med 

och kan hantera och andra lärare ger sina elever med jämna mellanrum nya uppgifter som 

gör att fokus läggs på det kognitiva istället för skrivandet i sig. 

 

6.4. Vidare forskning 

Syftet med denna studie var enbart att studera lärares arbetssätt, men det kunde ha varit att 

studera vilket arbetssätt som är det mest effektiva i elevernas lärande. Det syftet var inte 

möjligt på den korta tidsplanen arbetet var planerat för. Har man som forskare mer tid till 

sitt förfogande skulle det kunna vara ett sätt att forska vidare på detta ämne. Det finns 

forskning som ger ett brett perspektiv på ett område och det finns forskning som fokuserar 

på ett selektivt resultat inom ett område som pekar ut det mest effektiva. Av de olika 

arbetssätt lärarna i denna studie använde sig av finns det troligen något som är mer effektivt 

än de andra gällande elevernas läs- och skrivutveckling. Trageton (2014) nämnde att det 

inte finns särskilt mycket forskning om huruvida bärbar dator eller surfplatta är att föredra 

i ASL-undervisningen och detta skulle också kunna vara ett ämne värt att forska mer om. 

Att ta reda på huruvida valet av digitala redskap har någon betydelse för elevernas läs- och 

skrivutveckling. Något annat som blev intressant under studien var också hur viktigt det 

egentligen är med pararbetet i ASL-undervisningen. Trageton (2014) förespråkar en 

modell där pararbetet är något som präglar arbetssättet. Beroende på vad läraren vill få ut 

av arbetet skulle vikten av pararbete kunna undersökas. Det finns redan forskning som 

antyder att pararbete har stora fördelar i ASL-arbetet, men då jag i min studie fick reda på 

att några lärare trots vetskapen om detta valde att inte använda sig av pararbete i sin 

undervisning borde området forskas mer om. Forskningens resultat kan utvidgas och bli 

bredare då lärarnas avslag antyder att det finns mer information att hämta. Lärarna väljer 

aktivt att inte följa forskningens råd och det måste finnas en resonabel anledning till detta.  

 

* 
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För mig som skribent har denna studie varit väldigt givande. Jag har aldrig förr sett arbetet 

med ASL i praktiken utan bara läst och hört om det. Det har varit ytterst lärorikt och jag 

kommer ta med mig den kunskapen in i mitt läraryrke. Jag hoppas även att lärare som 

aldrig praktiserat läs- och skrivmetoden ASL har nytta av att läsa detta arbete.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

• Hur länge har skolan arbetat med ASL? 

• Hur länge har du arbetat med ASL? 

• I vilka årskurser arbetar ni med ASL? 

• Hur ofta arbetar ni med ASL i veckan? (antal lektioner och tid) 

• Arbetar eleverna enskilt, i par eller i grupp? 

• Är arbetet med ASL i klassrummet eller i en datasal? Tar ni hänsyn till hur salen 

möbleras? 

• Använder ni laptops, iPads eller stationära datorer? 

• Hur har utbildningen för ASL skett på skolan? (för pedagogerna) 

• Skriver eleverna med penna på planerad lektionstid? 

• Använder ni talsyntes? 

• Utvärderas arbetet med ASL? Utförs ändringar? 

• Hur anser du att erat arbetssätt med ASL fungerar? Vilken effekt anser du att det 

har på elevernas lärande? 

Bilaga 2. Vad som granskats vid observation 

• Möbleringen av klassrummet (bord, bänkar, tavla, smartboard, etc.) 

• Placeringen av eleverna (hur eleverna sitter) 

• Elevernas arbetsro 

• Elevernas koncentration och hur aktiva de är 

• Eventuella svårigheter som syns då eleverna skriver 

• Lektionens upplägg 

• Hur mycket och hur lätt eleverna skriver 

• Om eleverna arbetar enskilt, i par eller i grupp 

• Tillgängligheten av skrivare 

• Övriga dokument eleverna använder eller läromedel 
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Bilaga 3. Arbetsschema 

 

 

 

 

 


