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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare använder sig av Att Skriva sig till Läsning i 

klassrummet samt vad de själva och elever anser om metoden. För att undersöka detta har det 

utförts klassrumsobservationer under lektioner som involverat metoden samt intervjuer av både 

lärare och elever. Det insamlade materialet analyserades sedan via en tematisk analys, där flera 

teman hittades. Huvudteman i denna studie är ASL – en metod för alla om man vågar pröva, läs- 

och skrivlärande via ASL, samarbete, det digitala verktyget och ett arbetssätt från förskoleklass 

och uppåt.  

 

Resultaten av studien visar på att ASL-metoden enligt lärarens uppfattning förbättrar elevers 

skrivförmåga, men inte läsförmågan, jämfört med traditionell undervisning. Metoden ger 

möjlighet för läraren att enkelt anpassa uppgifterna till varje elevs behov genom att justera 

verktygen som eleverna arbetar med. Läraren och eleverna ges stora roller genom det 

sociokulturella lärandet. Samarbetet mellan eleverna värnades om genom att oavsett uppgift får 

eleverna ta hjälp av varandra för att lösa den. Lärarna och eleverna beskrev metoden som 

gynnsam och rolig att arbeta med.  
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1. Inledning 
Då teknologin har fått en allt mer betydande roll i samhället har läroplanen reviderats i enlighet 

med detta. Numera går digitaliseringen som en röd tråd genom läroplanen och de olika ämnena 

(Skolverket, 2017). Eleverna ska utveckla digital kompetens, samtidigt ändras definitionen för 

denna ständigt i takt med utvecklingen av samhället och tekniken. Undervisning ska främja 

elevers utveckling till aktiva samhällsmedborgare som ska förstå och använda informations- 

och kommunikationsverktyg(IKT) (Skolverket, 2017). För att kunna uppnå de nya 

läroplanskraven har en del skolor valt att satsa på att ge varje elev en lärplatta. Syftet är att 

eleverna ska utveckla en digital kompetens.  

 

En metod som har blivit allt mer populär i svenska skolor i och med den senaste tidens ökade 

digitalisering är ASL (Att Skriva sig till Läsning) (Hultin & Westman, 2014). Metoden bygger 

på att man börjar med den lättaste delen i läs- och skrivlärandet, vilket Trageton anser är 

skrivandet (Trageton, 2014). För att enbart kunna fokusera på skrivning och inte på det 

motoriska momentet av att skriva för hand används en dator eller en lärplatta (Hultin & 

Westman, 2014; Trageton, 2014; Forsberg & Lövgren, 2013). Trageton (2014) beskriver att 

undervisningsmetoden ger ökade språkkunskaper, förbättrade individanpassning, högt 

elevsamarbete samt ökad motivation. Samtidigt har ASL en tydlig koppling till läroplanens 

digitalisering.  

 

I och med att ASL har blivit allt populärare i svenska skolor på senare år (Hultin & Westman, 

2014) kan det vara av intresse att undersöka hur metoden används i dagens skolor. Då detta 

fortfarande är en relativt ny metod för läs- och skrivlärandet kan det även vara relevant att ta 

reda på vad lärare som använder sig av metoden anser om den. För att göra detta har jag utfört 

ett antal intervjuer av lärare som använder sig av ASL i sin undervisning. Även elever har 

intervjuats för att få deras uppfattning om ASL-metoden. Jag har också varit närvarande vid 

undervisning som involverat ASL för att kunna observera hur metoden används. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Undervisningsmetoden Att Skriva sig till Läsning har utvecklats genom den ökade 

digitaliseringen i samhället. I ASL-undervisningen börjar elever skriva via ett digitalt verktygs 

tangentbord för att i årskurs två börja skriva med penna. ASL har blivit omdebatterad på grund 

av den försenade handskrivningen. Anledningen till denna är elevers finmotoriska kunskaper 

är bättre utvecklade i årskurs två. Syftet med studien är att belysa hur ASL kan användas i 

klassrummet i förskoleklassen och årskurs 1 och 2, undersöka hur lärare och elever upplever 

arbetet samt vilken inställning de har till det. 

 

- Hur använder sig lärare av Att Skriva sig till Läsning i klassrummet?  

- Vad anser lärare om metoden? 

- Vad anser elever om metoden?  
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt ges först en bakgrund till tidigare forskning inom Att Skriva sig till Läsning. 

I andra delen av avsnittet ges förklaringar till de centrala begrepp som ingår i studien.  

 

3.1 Att Skriva sig till Läsning 

Att Skriva sig till Läsning har bakgrund i forskning gjord av Trageton mellan 1999 – 2002. I ett 

projekt med Norge, Danmark, Finland och Estland fick 14 klasser från förskoleklass använda 

datorn som ett skrivredskap och väntande till årskurs två innan de fick börja skriva med hand. 

Forskarna ansåg att skrivning är lättare än läsning för barn i de tidiga skolåren (Trageton, 2014).  

 

”Att skriva sig till läsning är ett arbetssätt för hela kroppen, för alla individer, för 

utveckling av alla de förmågor en elev behöver under den tidiga läs- och 

skrivutvecklingen och en bit framöver” (Friman, 2015, s. 115).  

 

I ASL ges eleverna möjligheten till ett självreglerat lärande, där eleverna lär sig och får stöttning 

i en social kontext ifrån lärare och klasskamrater (Folkesson & Swalander, 2007). Genom 

diskussioner blir eleverna uppmärksammade på språk och dess utformning.  

 

3.1.1 Hur ASL har använts 

ASL inriktar sig på barns tidiga läs- och skrivutveckling och bör användas ifrån förskoleklass. 

Eleverna börjar träna på att skriva på tangentbordet i förskoleklassen (Trageton, 2014). 

Eftersom eleverna inte behöver koncentrera sig på motoriken när de skriver på tangentbord är 

fokuseringen vid lärandet på bokstäverna, utformningen och fonemljudet (Forsberg & Lövgren, 

2013). Talsyntes finns inbyggt i skrivprogrammet och ger eleverna möjlighet att lyssna på sin 

skrivna text. De kan höra sina stav- och grammatikfel och kan rätta till dem själva eller med 

hjälp av en klasskamrat eller lärare (Trageton, 2014). Lärandet sker i en social kontext, där 

eleverna får arbeta i par. Forskare beskriver att i parlärandet tränar eleverna på mer än bara 

skrift. De får lära sig samarbeta, vänta på sin tur, empati och självbedömningar (Genlott & 

Grönlund, 2013; Takala, 2013; Folkesson & Swalander, 2007). Att samspela med andra är inte 

alltid lätt, men det är i samspelet som lärandet sker, menar Trageton (2014).  

 

Friman (2015) har genomfört ASL-undervisning i sitt eget klassrum. Han organiserade upp 

undervisningen utifrån olika stationer, där eleverna fick bekanta sig med språkets bokstäver och 

ord på varierande sätt. I en av de fyra stationerna skulle eleverna producera text på datorn, 



4 
 

medan de övriga stationerna var andra skolämnen eller fin- och grovmotoriska övningar. 

Trageton (2014) beskriver att ASL har fått kritik för att eleverna inte använder pennan förrän i 

årskurs två. Forskaren förtydligar att pennan enbart ska inväntas till årskurs två, då eleverna har 

skapat sig bättre förutsättningar och har intresse av att skriva med pennan. Genom att träna fin- 

samt grovmotorik med olika övningar, anser Friman (2015) att det kan hjälpa när eleverna ska 

börja skriva med pennan.  

 

För att eleverna inte ska fastna vid innehållet, presenterar Friman (2015) att uppgifterna ska 

vara elevrelaterande, så eleverna kan koncentrera sig på framställningen av texten. Friman 

(2015), såväl som Forsberg och Lövgren (2013) påtalar att ett sätt att låta eleverna uppleva 

skrivspråket som talat språk är att låta dem spökskriva. Eleverna producerar bokstäver och 

låtsasord, som sedan lärarna får översätta till korrekta ord och meningar. Eleverna får då se 

särdragen för hur en text ska se ut genom stöttning och diskussion med läraren. Uppgifterna är 

uppbyggda för att ge eleverna självkänsla och självförtroende (Friman, 2015).  

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

I nedanstående avsnitt presenteras begreppen the simple view of reading, läsutveckling, 

skrivutveckling, barns tidiga skrivande, det gömda kravet, motivation och avslutningsvis 

beskrivs lärandet genom ett sociokulturellt perspektiv.  

 

3.2.1 The simple view of reading 

Läsning har beskrivits av flera forskare på olika sätt, där flera forskare har förenklat en 

komplicerad läsprocess. Gough och Tunmer (1986) beskriver läsning utifrån formeln The 

simple view of reading. 

  

Läsning = Avkodning x Förståelse av språk. 

  

Enligt formeln ovan är läsning en produkt av en god avkodning och en god språkförståelse 

(Gough & Tumner; Taube, 2011; Druid Glentow, 2006). Om avkodningen eller förståelsen av 

språket är svagt, kommer resultatet vara att eleven inte utvecklar sin läsförmåga. Senare 

forskning observerade att elevernas motivation hade betydelse för deras läsning. Formeln har 

utvecklats för att även omfatta motivation (Elbro, 2004).  

  

Läsning = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation 
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Om motivationen saknas påverkar det ordavkodningen och språkförståelsen negativt (Elbro, 

2004). Varje del av formeln är väsentlig och om en del av formeln saknas kommer eleverna inte 

utveckla sin läsförmåga (Taube, 2011: Elbro, 2004).  

 

3.2.2 Läsutveckling 

Vid skolstart läser inte alla elever, utan lärare måste finna varje elev vid sitt lässtadie för att 

kunna ge intresse och motivation för läsning (Andersson, Svantesson, Fast, Roland & Sköld, 

2000). Druid-Glentow (2006) beskriver fyra lässtadier, vilka är pseudoläsning, logografisk 

läsning, fonologisk läsning och slutligen ortografisk läsning. I de två första stadierna har barnet 

ännu inte lärt sig bokstäver och dess ljud, de ”läser” genom att de kommer ihåg vad saker heter 

och känner igen bilden av ord. Andersson m.fl. (2000) menar att innan barn kan knäcka 

läskoden måste de förstå att varje bokstav (grafem) har ett tillhörande ljud (fonem). Enligt 

Druid-Glentows (2006) stadier har eleven nått fonologisk läsning när de uppfattat mönstret 

mellan bokstäver och ljud. Barnen börjar ljuda fram bokstäverna och börjar att ”knäcka” 

läskoden. Till slut utvecklar elever en säkerhet inom ordigenkänning och ljudning av obekanta 

ord och de har då nått ortografisk läsning. En ortografisk läsare läser med automatik och utan 

kraftansträngning, så de kan fokusera på förståelsen av texten (Druid-Glentow, 2006). 

 

Lundberg och Herrlin (2014) förklarar att läsförmågan, utifrån fem dimensioner som samspelar 

emellan sig, men även kan utvecklas enskilt. De fem är fonologisk medvetenhet, ordavkodning, 

läsflyt, läsförståelse, samt ett intresse för att läsa. Författarna förklarar att fonologisk 

medvetenhet utvecklas genom förståelsen av att ord är uppbyggda av bokstäver (grafem) som 

har olika språkljud (fonem) och när dessa språkljud sätts samman bildar dem ord. Ordavkodning 

innebär att elever kan sätta samman bokstäverna med deras fonemljud till ord. Eleverna behöver 

inte förstå innehållet av ordet, men genom att läsa ordet ofta bygger de upp en automatisering 

på att avkoda. En duktig läsare kan avkoda utan större kraftansträngning. Taube (2011) 

beskriver avkodning som en teknisk del av läsning. Man identifierar texten och kopplar samman 

ljud och bokstäver till ord. Elever behöver kunna avkoda för att förstå textinnehåll. Lundberg 

och Herrlin (2014) påpekar att elever behöver utveckla sin fonologiska medvetenhet och 

avkodning för att kunna få ett läsflyt. När eleverna har en god fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning och läsflyt kan de koncentrera sig på textens innehåll. Läsförståelse innebär att 

eleverna kan ta till sig textens innebörd och vad texten vill förmedla, vilket är en 
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kraftansträngning då de andra dimensionerna måste var automatiserade för att eleven ska ta till 

sig texten (Lundberg & Herrlin, 2014).  

 

3.2.3 Skrivutveckling 

För att utveckla sin läs- och skrivförmåga måste elever förstå att de skrivna bokstäverna är 

symboler för de ljud som man talar. Skrivning kräver, precis som läsning, att man vet hur ljud 

samspelar med bokstäver. För barn som inte knäckt läskoden är skrivandet ännu svårt, då 

skriften är baserad på den fonologiska medvetenheten (Taube, 2011; Svensson, 2009). 

Skrivutvecklingen sker ifrån delarna till helhet. Först skriver barnen ner bokstäver och ord, som 

sedan blir meningar och hela texter. Det är viktigt att texterna får betydelse och inte bara är en 

sammankoppling mellan olika ord.   

 

Lundberg (2008) beskriver skrivning utifrån fem dimensioner, som samspelar men utvecklas 

enskilt. De fem dimensionerna är stavning, meningsbyggnad och textform, funktionell 

skrivning, skapande skrivning samt intresse och motivation. Författaren beskriver att elevernas 

stavning är en teknisk del av skrivandet. Oavsett om eleverna formar bokstäverna med penna 

eller finner dem via ett tangentbord behöver bokstäverna komma i rätt ordning för att följa 

stavningsreglerna. Eleverna måste bli medvetna om reglerna för att kunna utveckla full 

automatik i sitt skrivande. Utvecklingen går vidare till att skriva hela meningar och texter. I 

början skriver eleverna korta meningar med enkelt budskap. Allt eftersom eleverna får uppleva 

text lär de sig särdragen, samt hur de ska få flyt i texterna genom att sammanbinda sina 

meningar. Lundberg (2008) skiljer på när eleverna skriver funktionella eller skapande texter. 

När eleverna skriver funktionellt skriver de med ett budskap att förmedla, vilket kan vara ett 

kort meddelande som ett namn till att skriva en hel saga. I skapande skrift blir texten mer än att 

bara överföra ett budskap. De beskriver känslor, förhoppningar, drömmar och fantasier i sina 

texter och låter läsaren uppleva det skribenten upplevt. Avslutningsvis nämner Lundberg (2008) 

att det är viktigt att eleverna även har ett gott intresse och god motivation för att skriva då det 

stöttar lärandet av de andra dimensionerna.  

 

Förmågan att skriva för hand och att skriva texter med god kvalitet har ett nära samband (Taube, 

2011). Wollscheid, Sjaastad, Tomte och Lover (2016) beskriver att hjärnan tränas mer kognitivt 

när de skrivs för hand. När eleverna får forma bokstäverna och skriva orden med pennan 

memorerar eleverna utseendet av bokstäverna lättare och det blir till hjälp när de ska lära sig 

läsa (Taube, 2011; Lundberg, 2008). Samtidigt beskriver Taube (2011) att innan eleverna har 
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lärt sig forma bokstäverna förflyttas uppmärksamheten av texten mellan innehållet och 

formandet med pennan. Innehållet av texten blir lidande och eleverna får svårt att utveckla sin 

skrivförmåga. För de elever som har skrivsvårigheter är datorn ett verktyg för att kunna 

producera lika fina texter som sina klasskamrater, samt att de kan koncentrera sig på innehållet 

av texten istället för formandet av bokstäver. Lundberg (2008) beskriver att datorn och 

handskrift kan gå hand i hand. IKT-verktyg har blivit mer vanligare under de senaste åren och 

har därav blivit en del i skolarbetet. Gormley och McDermott (2013) genomförde 

interventionsstudier där de såg att eleverna har erfarenhet av IKT-verktyg från hemmet. Vidare 

fann forskaren, likaväl Damber (2013), att lärarna måste undervisa eleverna hur de ska använda 

IKT-verktyget som ett skrivverktyg för att kunna hantera det lika lätt som en penna. Lundberg 

(2008) och Taube (2011) beskriver det nödvändigt att undervisa alla elever att hantera en penna 

för skrivning då det finns tillfällen när man måste skriva utan ett IKT-verktyg.  

 

3.2.3.1 Barns tidiga skrivande 

Andersson m.fl. (2000) förklarar att barn tidigt förstår att text och bild har ett samband. De 

förstår att symboler på ett papper förmedlar ett budskap. Andersson m.fl. (2000) såväl som 

Forsberg och Lövgren (2013) beskriver att i barns tidiga skrivutveckling ska de tillåtas att 

”spökskriva” för att låta dem utveckla ett skrivintresse, samt motivation. Eleverna ska få 

utnyttja sina läs- och skrivkunskaper tillsammans med sina erfarenheter och språkvanor och 

mötas av lärarna in sin utveckling. Det handlar om att eleverna ska kunna utveckla sitt språk 

och inte ersätta det. Lundberg (2008) beskriver vidare att när eleverna får möta texter 

kontinuerligt och i varierad svårighetsgrad kommer spökskriften bytas ut mot förståelig text.  

 

3.2.3.2 Det gömda kravet 

I elevernas skrivlärande ställs högre krav än när de lär sig läsa eller tala. Kravet är att skriften 

ska vara korrekt gällande stavning- och grammatikreglerna (Andersson m.fl, 2000). Lundberg 

(2008) beskriver att skrivning ska ske utan att man ska behöva tänka på stavningen. Orden ska 

bli genomskinliga, där uppfattningen av dem ska ske lika snabbt som det talade ordet. 

Andersson m.fl. (2000) menar att krav ställs på eleverna att de ska klara av att skriva lika lätt 

som de talar. Eleverna behöver tillåtas att utvecklas i sin takt och mötas av samma krav som 

när de först lär sig att tala (Andersson, m.fl, 2000).   
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3.2.4 Motivation 

Människor föds med en drift att utforska omgivningen och skaffa kunskap (Taube, 2011). En 

förutsättning för att kunna införskaffa sig kunskap är att lära sig att läsa och skriva. 

Aktiviteterna är energikrävande och tär på motivation och intresset om inte kunskapen man får 

i utbyte känns väsentlig (Lundberg & Herrlin, 2014; Lundberg, 2008). Lärarnas uppgift i skolan 

är att anpassa undervisningen och dess uppgifter till elevers behov (Lundberg & Herrlin, 2014; 

Andersson m.fl, 2000). För elever som förstått varför det är viktigt att läsa och skriva tar till sig 

undervisningen snabbare än för dem som tycker att läsning och skrivning enbart ska göras i 

skolan (Andersson m.fl, 2000). Om elever får känna sig delaktiga och får välja utformning och 

innehållet i uppgifter, kan motivationen och intresset öka samtidigt som de språkliga 

förmågorna utvecklas (Taube, 2011).  

 

Motivationen påverkas även av yttre krav som kan ges av samhället eller lärare. När elever får 

känna för höga krav under en för lång tid kan de känna en inlärd hjälplöshet. De är omotiverade 

och tappat kontrollen över sitt lärande. Elever kan även bli passiva och inte orka ta sig an 

uppgifter eller slutföra sina skolarbeten (Taube, 2011). Lärarna kan ibland få sänka 

förväntningarna för att eleverna ska kunna bygga upp sina kunskaper och sin motivation 

(Lundberg & Herrlin, 2014; Lundberg, 2008; Taube, 2011). Tidigare nämnda forskare 

uppmärksammar att återkoppling från läraren är viktig för att elevers motivation och lärande 

ska utvecklas. Att ge beröm eller konstruktion kritik kan lyfta elevernas självkänsla och 

motivation för att vilja fortsätta skriva och utvecklas (Lundberg & Herrlin, 2014; Lundberg, 

2008; Taube, 2011).  

 

3.2.5 Self-efficacy  

Bandura (1997) formulerade begreppet self-efficacy, som handlar om personens bedömning att 

kunna hantera och klara av en uppgift. Vi har olika uppfattningar om vår kompetens och 

effektivitet i ett givet område och det påverkar hur vi utför uppgiften. Woolfolk, Huges och 

Walkup (2012) beskriver att man påverkas av tidigare erfarenheter och känslorna man har inför 

uppgiften. Om uppgiften frambringar ångest och oro kommer uppfattningen vara att vi inte 

kommer kunna hantera den. Yttre faktorer som föräldrar och lärare påverkar då det är personer 

som man oftast ger högt förtroende till och känner är kunniga inom områdena. Om de ger 

förtroende och kunskap att man kan kunna hantera uppgiften är det större chans att man tror på 

sin egen förmåga. Lärare och elever som har hög self-efficacy kan ta kontroll över sitt egna 

lärande och motivation höjs omkring uppgiften (Woolfolk, m.fl., 2012). 
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 3.2.6 Ett sociokulturellt lärande 

Att Skriva sig till Läsning utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. I ett samspel mellan lärare 

och elever uppstår kunskap. Trageton (2014) beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande tillåts eleverna vara i centrum, där de ska experimentera, iaktta, leka, samtala, deltaga 

och undersöka för att förstå sin omgivning. Lärarens roll blir att vägleda eleverna in i lärandet 

(ibid).  

 

För att lärandet ska ske i en social kontext måste samtal ske mellan lärare och elever. Säljö 

(2015) och Vygotsky (1978) förklarar språket som det främsta redskapet i det sociokulturella 

lärandet. Flera forskare beskriver att genom samtalet får eleverna undersöka sin omgivning, 

vilket kommer locka fram till nya samtal. Ett projekt kan leda till en annan riktning än vad 

läraren har planerat, då lärandet styrs av reflektion och diskussion. Genom diskussionerna får 

eleverna se hur det finns andra sätt att tänka och resonera (Andersson, m.fl., 2000; Trageton, 

2014; Takala, 2013; Folkesson & Swalander, 2007). I samtalet sker stöttning (scaffolding) i en 

interaktion mellan en kunnig person och en elev. Stöttning sker efter de rätta förutsättningarna 

för att eleven ska kunna bemästra den nya kunskapen. Den kunniga personen stöttar idag för att 

eleverna ska kunna klara det på egen hand imorgon. När lärandet sker avtar stödstrukturerna 

och eleverna får klara sig med sin nyfunna kunskap (Woolfolk, m.fl, 2012).  

 

Woolfolk, m.fl. (2012) förklarar att i det sociokulturella lärandet ser man lärandet i tre zoner. I 

den första zonen finns kunskaper som redan förvärvats av eleven. I den andra zonen, kallad den 

proximala utvecklingszonen, är de kunskaper som eleverna håller på att förvärva. I den tredje 

zonen är kunskaper som är otillgängliga, då eleverna behöver förvärva de kunskaperna i zon 

två först. De tre zonerna är dynamiska, flytande och allt eftersom eleven lär sig mer läggs 

kunskapen i den första zonen. Woolfolk m.fl. (2012) förklarar att i den proximala 

utvecklingszonen behöver elever stöttning för att förvärva kunskaper som är ouppnåeliga för 

dem att nå på egen hand. Om eleverna får arbeta på egen hand kommer de inte nå tillräckligt 

högt för att nå kunskapen för utan en social stöttning i lärandet avtar elevernas lärande.    
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4. Metod 
I följande avsnitt beskrivs hur forskningen har genomförts, samt de forskningsetiska 

principerna som studien har förhållit sig till. Därefter behandlas urvalet och kriterierna för val 

av informanterna som deltagit i studien. Vidare ges en beskrivning av genomförandet av 

observationerna och intervjuerna, samt bearbetningen och analysen av det insamlade materialet.  

 

4.1 Kvalitativ forskning  

Forskning kan ha en kvalitativ eller en kvantitativ ansats. Den här studien har en kvalitativ 

ansats, vilket studier som behandlar mänskliga interaktioner oftast är i övervägande kvalitativ 

ansats (Christoffersen & Johannessen, 2015). Oavsett om forskningen är kvalitativ eller 

kvantitativ ska all forskning ske efter de etiska principerna innefattande objektivitet och kritiskt 

tänkande (Bryman, 2011). 

 

I denna studies kvalitativa ansats utgår jag ifrån ett induktivt tänkande, där undersökningarna 

skapar frågeställningarna (Bryman, 2011). Människornas upplevelser av världen är grunden till 

tolkning och analysering för att kunna besvara studiens syfte. Metodvalen för den kvalitativa 

ansatsen är observationer och intervjuer, där forskaren är en involverad, aktiv deltagare i 

insamlingen av data. Förutsättningar för objektiviteten minskar då analyseringen innebär att 

forskarens värderingar och åsikter kan medhålla eller ifrågasätta resultatet av den mänskliga 

interaktionen. Forskaren ska analysera sina egna åsikter som en potentiell risk för studiens 

reliabilitet och validitet för att distansera partiska åsikter till studien (Bryman, 2011). I en 

kvalitativ studie är frågeställningarna generellt öppna och tolkningsbara. Under 

forskningsprocessen kan frågeställningarna omformuleras utefter studiens fynd (Christofersson 

& Johannessen, 2015). I en kvalitativ ansats sätts resultatet sällan i statistiska tabeller eller 

diagram utan jämförs i skrift (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Den här studien 

har haft ett begränsat antal informanter, där datamaterialet har samlats in genom observationer 

för att se hur lärare använder sig av Att Skriva sig till Läsning, samt intervjuer med lärare och 

elever om deras åsikter om undervisningsmetoden.  

 

4.1.1 Forskningsetiska principerna  

I humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning ska forskaren förhålla sig till de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). De är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Alla deltagare har lämnat en 

skriftlig samtyckesblankett, där de blivit informerade om studiens syfte, samt de 
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forskningsetiska principerna. Deltagarna i studien har autonomi och har blivit informerade om 

att de kan dra sig ur studien när de vill. Det insamlade materialet kommer att nyttjas enbart för 

denna studie och de inspelade intervjuerna såväl som observationsanteckningarna kommer att 

förstöras efter studiens framläggning. För att kunna behålla anonymiteten på deltagarna i 

studien har deras namn ändrats och forskaren behåller tystnadsplikt över deltagarnas personliga 

uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011).  

 

Särskilt viktigt är de forskningsetiska principerna när elever involveras som informanter. En 

samtyckesblankett måste skickas hem till vårdnadshavare som godkänner att eleven får delta 

(Vetenskapliga rådet, 2002; Bryman, 2011). En samtyckesblankett (se bilaga 2) som skickas 

hem ska skickas tillbaka om deltagandet godkänns, men vårdnadshavarna behöver inte göra ett 

aktivt val om de inte vill att deras barn ska delta (Bryman, 2011).  

 

4.2 Urval 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att kvalitativa studier väljer ut informationer 

med hjälp av strategiska urval. Urvalsprocessen av skolor har gått till väga genom två olika 

strategier, den ena är kriteriebaserat urval och den andra är snöbollsmetoden. I det 

kriteriebaserade urvalet har skolor valts ut utefter att de håller sig till studiens kriterier och kan 

därför ingå i studien (Christoffersen & Johannessen, 2015). Kriterierna för studien är att lärarna 

använder ASL i klassrummet idag för att kunna göra klassrumsobservationer. Urvalet skedde 

genom skolor som uppgett sig arbeta med ASL på sina hemsidor. Sammanlagt blev fem skolors 

rektorer kontaktade. Det var tre skolor som inte svarade och en som svarade att de inte längre 

använder ASL på skolan. En av de skolorna som jag kontaktade höll sig till kriterierna och 

används i studien. Urvalsprocessen enligt snöbollsmetoden är att forskaren tar reda på vilka 

personer som känner till det valda ämnet och tar kontakt med dem. De kontaktade 

informanterna hänvisar till andra möjliga informanter som håller kriterierna för studien 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Snöbollsmetoden påbörjades när två lärarvänner 

berättade att de använde ASL på sina skolor. Den ena skolan kunde tänka sig att delta och jag 

fick namnen på tre lärare som jag senare kontaktade. Den andra skolan kunde inte delta på 

grund av att de inte hade tid. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att få informanter 

kan kräva tid och tålamod. Tillit måste skapas mellan forskaren och informanten, så de vågar 

berätta och släppa in forskaren i klassrummet. Genom urvalet av lärare som aktivt använder 

ASL, kunde elevintervjuer ske för att få elevernas perspektiv och åsikter om metoden.   

 



12 
 

Jag besökte två skolor. Skolan som går under beteckning latnskola är belägen på landsbygden 

i ett mindre samhälle. Skolan består av klasser ifrån förskoleklasser upp till årskurs fem. De har 

fyra parallella klasser och klasserna bestod av ca 23 elever i varje klassrum. Friskolan är belägen 

i centrala delarna av en storstad. Skolan har klasser från förskoleklasserna upp till årskurs nio. 

Klasserna består av ca 27 elever i varje klassrum.   

 

Tabell 1. I tabellen ovan beskrivs antalet deltagande lärare och elever ifrån de två skolorna. Det ges 

även en kort förklaring om lärarnas erfarenhet av arbetsmetoden Att Skriva sig till Läsning.  

 

4.3 Genomförande 

Genom mailkontakt mellan mig och lärarna bestämdes observationstider och intervjutider som 

passade enligt schemat. Jag kom under tider som AS- undervisning bedrevs, samt när jag kunde 

intervjua läraren efteråt. Elevintervjuerna skedde under lektionstid där eleverna hade eget arbete 

för att inte störa undervisningen eller lärandet.  

 

4.3.1Observation 

Observationen har genomförts som en icke-deltagande observation. Innan observationen 

genomfördes fick lärarna skriva under en samtyckesblankett. Att skriva på för observationen 

var frivilligt (se bilaga 1). Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att observation är 

en tids- och energikrävande aktivitet, där forskaren måste vara insatt i hur metoden ska 

användas och vad för data som ska samlas in för att nyttja hela observationstiden. De fyra 

lärarna som deltagit i studien har blivit observerade under 40 minuters lektioner. I en kvalitativ 

studie observeras lärarens undervisning i den naturliga miljön för att få giltig kunskap om hur 

Skola:  Lantskola Lantskola Friskola 

Årskurs:  Förskoleklass Två Ett 

Lärare:  Två lärare, Sofia och 

Veronica, 

som observerades 

och intervjuades. 

En lärare, Anna, som 

observerades och 

intervjuades. 

En lärare, Johanna, 

som observerades 

och intervjuades. 

Lärarnas erfarenhet 

av ASL:  

Sofia och Veronica 

har använt ASL 

under det senaste 

läsåret.  

 

Anna har använt 

ASL i två år, men 

har sedan innan 

använt traditionell 

undervisning med 

inslag av LTG. 

Johanna har använt 

ASL under de 

senaste sju läsåren.  

Elever: Sofia och Veronica 

har en klass av 22 

elever. Fem av 

eleverna har 

intervjuats.   

Anna har en klass på 

23 elever. Sju av 

eleverna har 

intervjuats. 

Johanna har en klass 

på 53 elever. Sex av 

eleverna har 

intervjuats.  
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ASL-undervisningen bedrivs (Christoffersen & Johannessen, 2015). Det har gett studien högre 

reliabilitet, vilket innebär att studien mäter det som den ska mäta (Bryman, 2011). 

Observationerna har gjorts när läraren har schemalagt ASL-lektioner och inte anpassats efter 

forskaren. Observationerna har genomförts med total öppenhet, vilket innebär att alla som blivit 

observerade har vetat om det (Chrisoffersen & Johannessen, 2015; Bryman, 2011). Forskaren 

måste ta ställning till sin teoretiska bakgrund inom området, samt sina antagande innan de möter 

fältet, samtidigt som en teoretisk bakgrund hjälper forskaren att förstå sina forskningsresultatet 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). För att höja validiteten i studien valdes att observationen 

skulle göras utifrån observationsschema (se bilaga 5) och provisoriska fältanteckningar. 

Innebörden av provisoriska anteckningar är för att forskaren kan skriva ner fraser och nyckelord 

för att hinna observera de mänskliga interaktionerna, samtidigt som de förblir obemärkta i 

miljön (Bryman, 2011). Anteckningarna och observationsschema kommer sedan att analyseras 

för att ingå i resultatet. Observationen utgår ifrån att vara en induktiv undersökning, där 

forskaren utgår ifrån detaljerna för att finna allmänna generaliserbara slutsatser (Bryman, 2011; 

Christofferssen & Johannessen, 2015). Insamlade data från observationer är ofta detaljerade 

beskrivningar av människors aktiviteter, beteende samt interaktionerna mellan människor 

(Christofferssen & Johannessen, 2015). Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att 

observation även är en god kompletterande datainsamlingsmetod, då det erbjuder att man 

undersöker frågeställningarna i ett annat perspektiv. Jag använder observation för att undersöka 

om hur lärare beskriver sig använda metoden är likande hur de faktiskt använder den.  

 

4.3.2 Intervju 

Christoffersen och Johannessen (2015) påtalar att intervju är den vanligaste formen av 

metodinsamling i kvalitativ forskning. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en intervju som 

ett samtal med struktur och syfte. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebar att det fanns 

ett antal förutbestämda nyckelfrågor men att vidare frågor kunde ställas utifrån lärarens svar. 

Frågorna var generellt öppna och därför kunde forskaren reagera på hur informanten tolkat 

frågan (Chrisoffersen & Johannesen, 2015). Att intervjuerna kom i samband med 

observationerna var för att jag kunde fråga om det uppkommit frågetecken vid observationerna. 

Det gav mer fyllda och detaljerade beskrivningar om arbetsmetoden (Bryman, 2011). 

Intervjuerna pågick i ca 25 minuter.  

 

Innan elevintervjuerna hade samtyckesblanketter skickats hem till föräldrarna (se bilaga 2). I 

samråd med elevernas lärare hade sju elever på förhand valts ut utifrån kriterierna att vara på 
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olika stadier i sin utveckling, samt kön. Lärare frågade varje elev om de ville delta och när 

eleven nekade valdes en ny informant ut. Blanketterna skickades hem och av de utvalda elever 

var det en blankett som inte kom tillbaka till skolan och då blev denne elev inte intervjuad. Två 

av informanterna har även varit sjuka och därför blev det fem informanter ifrån förskoleklassen. 

Elevintervjuerna genomfördes med en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 4). Eleverna 

som har intervjuats har gått i förskoleklass, årkurs ett och två och därav har flera frågor av både 

öppen och sluten karaktär ingått i guiden för att kunna anpassa efter eleven (Christofferssen och 

Johannessen, 2015). Intervjuerna har pågått i ca tio minuter.   

 

Intervjuerna som genomfördes har spelats in via en mobiltelefon för att vid ett senare tillfälle 

kunna transkriberas och analyseras. Det fanns ett undantag där en elev inte ville bli inspelad 

och det gjorde att jag istället tog anteckningar under intervjun. Christoffersen och Johannessen 

(2015) beskriver att det är vanligt att använda digitala verktyg, då de finns nära till hands. 

Forskarna beskriver vidare att fördelen med inspelade intervjuer är att forskaren kan gå tillbaka 

och lyssna efter uttalade beskrivningar och sådant som inte fanns tid att skriva ner under 

intervjun. Det ger även forskaren möjlighet att koncentrera sig på vad informanten ger för svar 

och kunna respondera på det (Christoffersen och Johannessen, 2015).  

 

4.4 Bearbetning och analys 

Dataanalysen har genomförts efter Braun och Clarkes (2006) tematiska sexstegsanalys. Braun 

och Clarke (2006) beskriver sin metod som fri och flexibel, där detaljerna kommer fram vid 

analysen. I en kvalitativ studie bryts data ner till hanterbara enheter och koder för att finna 

teman och mönster (Fejes & Thornberg, 2015). Det som framkommer beror på vad som anses 

relevant och unikt till forskningsfrågan (Braun och Clarke, 2006).  

 

Det första steget beskriver Braun och Clarke (2006) är att bekanta sig med sin data. Forskarna 

poängterar att det är lätt att gå in med förutfattade meningar om vad man ska finna, men i det 

inledande stadiet är det essentiellt att gå in på djupet av det insamlade materialet. Inledningsvis 

började jag transkribera intervjuerna. Jag har själv transkriberat alla intervjuer, då Braun och 

Clarke (2006) antyder att genom transkriberingen får forskaren en tidig uppfattning omkring 

innehållet av data. Jag lyssnade på intervjuerna och skrev ordagrant ner informanternas svar. 

När transkriberingen var klar lyssnade jag igenom igen för att säkerhetsställa att det nedskrivna 

stämde överens med intervjun. Utifrån observationsschemat skrevs en flytande text för att 

lättare kunna analyseras. Intervjuerna och observationerna skrevs ut för att kunna bearbetas. 
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För att bekanta mig med materialet lästes det igenom flertalet gånger (Braun & Clarke, 2006) 

och när ett möjligt tema fanns markerades det med en färgpenna. 

 

Det andra steget i analysen är att utforma de första koderna. Vid analysen plockar man fram de 

intressanta aspekterna som man funnit vid bearbetningen av data (Braun & Clarke, 2006). 

Koderna som markeras i denna fas grupperas till fas tre där teman växer fram. Braun och Clarke 

(2006) poängterar att det är viktigt att göra steg två grundligt, då flera koder kan tillhöra flera 

teman och man ska därför inte förbise ett område utan bearbeta all data. Ett område av data kan 

vara ointressant vid detta steg av analysen men bli mer intressant längre fram vid bearbetningen.  

 

Vid steg tre av den tematiska analysen börjar forskaren leta efter teman (Braun & Clarke, 2006). 

Utifrån tankekartor har koderna kunnat formas till olika teman, där man även funnit 

huvudteman såväl som underteman. Arbetet har, som Braun och Clarke (2006) förklarar i fas 

fyra, behövt revideras flertalet gånger för att finna relevanta teman utifrån frågeställningarna, 

som ska vara åtskiljaktiga och tydliga. Varje avsnitt ska ta upp en enskild tanke, men att de 

tillsammans besvarar studiens syfte. Under analyseringen och bearbetningen fann jag att 

resultatet från intervjuerna och observationerna förstärkte varandra. Det lärarna beskrev i 

intervjuerna om hur de använder metoden stämde överens med det som framkom under 

observationerna.  

 

När analysen når steg fem behöver de funna temana definieras och namnges. De ska ge en tydlig 

definition av vad de innehåller och det ska kunna testas om varje tema är unikt genom att 

förklara varje tema utifrån några enkla meningar. Titeln på temat behöver även vara koncist 

och ge läsaren en förståelse för vad avsnittet kommer behandla i aspekt av syftet (Braun & 

Clarke, 2006). Avslutningsvis beskriver Braun och Clarke (2006) att i det sjätte steget av den 

tematiska analysen är teman klara och rapporten skrivas utifrån dem.  
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5. Resultat 
I följande avsnitt kommer de resultat som framkom under analysarbetet av observationerna och 

intervjuerna presenteras. Resultatet har strukturerats utifrån huvud- och underteman funna vid 

den tematiska analysmetoden. Huvudteman har markerats med en bold markering, medan 

underteman är i bold och kursivering. De teman som resultat har strukturerats efter är ASL – 

en metod för alla om man vågar pröva, stationsarbete, läs- och skrivlärandet via ASL, från 

spökskrift till korrekt skriftspråk, dokumentering, samarbete, det digitala verktyget, 

tangentbord vassare än pennan, de digitala och teknologiska verktygen, skrivare, 

tangentbord, hörlurar, tekniskt strul kan undvikas samt avslutningsvis ett arbetssätt från 

förskoleklass och uppåt. Lärarnas åsikter om metoden är genomgående under resultat, men 

elevernas beskrivningar och åsikter om olika delar av ASL-metoden har det markerats med ett 

eget undertema markerat som ”Eleverna”.  

 

5.1 ASL – en metod för alla om man vågar pröva  

Under lärarintervjuerna fick lärarna beskriva varför de använder sig av ASL. Samtliga beskrev 

metoden som fri och gav möjlighet att kunna utforma arbetet utefter dem själva och 

elevgruppen. Förskoleklasslärarna som har arbetat med metoden under året förklarade att de 

hela tiden fått anpassa och prova sig fram. Till nästa elevgrupp vill de göra förändringar, men 

de anser att de och eleverna har lärt sig mycket mer under detta läsår och vill fortsätta arbeta 

med ASL. Årskurs-ett-läraren förklarade att när hon genomför ASL får hon med allt. När de i 

den tidiga läs- och skrivundervisningen använder sig av ett laborativt material och lustfyllt 

lärande kan eleverna lära sig mer än bara svenskämnet. Årskurs-två-läraren påpekade att den 

traditionella undervisningen inte passade henne och genom att våga öppna ögonen för en ny 

metod har hon funnit en som hon hoppas fler lärare vågar använda sig av.  

 

Anna: Det finns kritik att använda metoden och det är det här med pennan, men jag tycker 

att de har fått använda pennan. Så ifrånsatt det, så det är nog många som är rädda, tror jag, 

och att det är jobbigt att sätta sig in i någonting som är okänt och inte riktigt våga. Så jag 

hoppas ju att det inte bara blir en fluga, för jag ser inget skadligt eller negativt med metoden. 

 

Samtliga lärare var överens om att metoden är gynnsam för alla elever och att eleverna tycker 

metoden är rolig. Metoden ger möjlighet till individualisering genom att det är lätt att utmana 

eleverna som har kommit längre, samtidigt som det ges stöttning för de som behöver en extra 
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genomgång. Två av lärarna beskrev att de elever som har större läs- och skrivsvårigheter 

behöver få andra resurser och hjälpmedel än vad en undervisningsmetod kan ge.  

 

5.1.1 Stationsarbete 

Samtliga lärare använder sig av stationsarbete i klassrummet. Detta innebar att eleverna fick ett 

antal stationer, där en station innefattade skrivning med ett IKT-verktyg. Vid andra stationerna 

arbetade eleverna med andra ämnen, såsom matematik, bild och motorik. Eleverna fick arbeta 

med mer än ett ämne i taget och lärarna fick en genomgående röd tråd i sin planering och 

undervisning.  

 

Under observationerna i förskoleklassen delades 22 elever in i två grupper. En lärare stannade 

med en grupp, medan den andre gick med övriga elever in till ett närliggande grupprum. 

Förskolelärarna presenterade lektionens stationsupplägg, som var baserat på en lektionsserie. 

Inför varje stationspass fanns det tydliga syften med varför stationen skulle genomföras. 

Klasslärarna hade läst ur boken ”Lyckostjärnan” och sedan blev elevuppgiften att skriva vad 

man kommit ihåg från berättelsen och via bilderna i sagan som läraren satt upp som stöd i 

klassrummet. I deras planering inför stationspasset brukade de tänka att en av stationerna ska 

vara skrivhörna och de andra två ska träna elevernas andra förmågor. Ett stort fokus inom 

förskoleklassen var att de arbetade mycket med finmotoriken genom att klippa och måla.  

 

Veronica: Vi tänker att någon station ska helst vara helt självgående, där vi kanske inte 

behövs utan att de fixar det helt själva. Sedan har vi en station där vi kanske behövs lite 

grann men att de fixar det mesta själva.  

 

Förskoleklasslärarna strukturerade upp sina lektioner utefter att de skulle kunna ge 

stöttning på skrivstationen eftersom arbetet med språk kan vara nytt för flertalet elever. 

 

Årkurs-ett-läraren berättade att under stationspassen samarbetar hon tillsammans med 

matematikläraren, där de planerar upp lektionerna tillsammans och hjälper varandra. De har en 

stationsdag i veckan, där fokus är att arbeta närmare med en bokstav. Under stationspasset 

kopplar Johanna ihop svenska, matematik, kreativa och motoriska övningar. Eleverna 

förflyttades runt i grupper och tränade varje bokstav på olika sätt. När årskurs-ett-läraren 

förklarade varför hon arbetade med ASL betonade hon att stationsarbetet ger eleverna ett 
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lustfyllt lärande. Stationerna ger möjlighet att arbeta med språket på olika laborativa sätt. Alla 

elever kan tillgodose sig kunskapen med stationerna som främjade lärandet.  

 

Johanna: Vi brukar fokusera på svenska, bild och matte. Vi bakar ihop det som ett litet 

paket, så gör man bokstaven S, så är det S-uppdrag i bild och S-uppdrag i svenska och 

mattekluringar. Så då går man till sina olika stationer. /… / Så går de emellan och så finns 

det alltid färdiga uppgifter. Antingen är det laborativt eller så är det papper eller så är det 

datorstationer där vi öppnar olika uppgifter för dem.  

 

Årskurs-två-läraren beskrev att under årskurs ett arbetade klassen med stationer när de skulle 

lära sig alfabetet bättre. Under en vecka arbetade de med en bokstav och genomförde varierande 

stationsuppgifter som var kopplade till den aktuella bokstaven.  

 

Anna: Det var väldigt mycket jobb att komma på allt som ska vara i varje runda. De har 

olika stationer. Det är mycket förberedelse och tankar bakom, men det är så mycket 

roligare. Allting hänger ihop, jag fick in matten på ett naturligt sätt inom stationerna.  

 

Stationsupplägget var liknande varje vecka för att eleverna skulle bli trygga att arbeta på det 

sättet och veta vad som förväntandes av dem. I skrivhörnan skulle de skriva sex ord på 

lärplattan, sedan skicka det till läraren för att kunna skriva ut arbetet, samt klistra in det i en bok 

och sedan rita en bild till. De gick sedan vidare till en matematikstation där de fick träna på 

matematikuppgifter som var kopplade till bokstaven. För att bekanta eleverna med 

bokstävernas ljud fick de träna på dessa i ABC-klubbens app. Den fjärde stationen var den 

kreativa stationen och där fick eleverna måla och skapa utifrån bokstaven. Läraren beskrev att 

oftast hann alla elever ett varv under en lektion. Till nästkommande lektion arbetade eleverna 

med samma bokstav och då skulle orden som de skrev på skrivhörnan förra lektionen återvändas 

och sättas in i meningar.  

 

Anna: När det är station då har man bara sex elever som man behöver koncentrera sig på 

och då hinner jag med. /…/ Så ibland har det gjort att de andra stationerna måste de vara 

självgående, då är det viktigt med förberedelse och att eleverna vet om vad de ska göra på 

de olika stationerna. Materialet är framplockat och ibland har jag spelat in en 

instruktionsvideo på en padda där jag talar om vad de ska göra så de kan spela upp det igen 

om de inte förstår och då fixar det de själva. Stöttningen är på skrivstationen.  
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Årskurs-två-läraren var positiv till arbetet med stationerna, men ansåg att det var arbetsamt och 

ensamt att skapa materialet själv. Genom att arbeta med stationer blev det mycket 

förberedelsetankar om vad som skulle finnas i varje station.  

 

5.1.2 Eleverna 

Förskoleklasseleverna upplever inte att de arbetar i stationer. De ser varje delmoment i 

stationerna för sig. När de berättade om sina ASL-lektioner betonade de skrivandet som 

den centrala delen och specifikt att de använder lärplatta.  

 

Intervjuaren: Berätta om era ASL-lektioner. 

Chris: Veronica brukar läsa ur en bok och sedan brukar vi skriva om det hon har läst.  

Harry: Vi använder tangentbord och skriver en stund.  

Niklas: Vi brukar arbeta med lärplattan.  

Lova: Vi brukar skriva om lite sagor som vi har hört.  

 

Eleverna i årskurs ett beskrev med glädje sitt arbete med stationerna och fokus hos eleverna var 

uppgifterna där de fick måla och skapa arbeten.   

 

Jennifer: Under stationerna arbetade vi med olika mattespel /…/ och svenska var det mest 

med sig själv och sedan var det sagor, då fick man se en bild och sedan skriva en mening 

om det. Det jag minns mest är när vi arbetade med fjärilar, då arbetade vi med stora A och 

lilla a och så fick man läsa av färgerna på fjärilen och måla i vilken färg det skulle vara.  

  

I årskurs två på lantskolan arbetade inte eleverna längre med stationspass, men de mindes hur 

det var och beskrev arbetet. Eleverna beskrev olika saker beroende på vad som intresserade och 

motiverade dem att lära sig.  

 

Pamela: Vi kunde skriva texter ibland och vi kunde göra lite pyssel. Vi skrev lite 

pokémonskrift när vi inte kunde skriva, så kunde vi skriva lite annat, så kunde Anna 

översätta, tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg, men vi gjorde lite olika saker och så. Det 

roligaste var att pyssla under de lektionerna.  

 

Ylva: Det roligaste med stationerna det var att lära sig att skriva och matematiken.  

 

Rut: Vi arbetade med stationer och då skrev vi mycket, men det roligaste var att måla.  
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Ester: Vi hade fyra eller tre stationer som vi gjorde olika dagar. /…/ Det var att vi skulle 

skriva ord och meningar. Det var motorik, kanske skriva, sedan kanske det var det med 

rörelse som att kanske kasta boll eller hoppa hopprep. Jag har glömt bort. Det var roligt 

med motoriken när man fick håll på att plocka och röra på sig.  

 

5.2 Läs- och skrivlärandet via ASL  

Johanna har arbetat med ASL i sju år och har märkt skillnad när hon gått ifrån ett renodlat ASL-

lärande till att använda ASL som en kompletterande undervisning. Hon menar att läs- och 

skrivlärande måste undervisas parallellt för att ge goda resultat inom ämnena. 

 

Johanna: Det märks skillnad. De är bättre läsare. Genom att jag inte bara arbetar digitalt, 

så blir eleverna överlyckliga när det är datorlektion eller när det är uppdragslektion när de 

får skriva med penna. Så jag har märkt av jättemycket att jag gör både ock. Förut så 

kanske jag bara gjorde skrivning, vilket gjorde att det faktiskt tog längre tid. Jag har nu 

ettor som skriver hela texter på 20 rader. /... / Det är många saker i det, så det är ju inte 

bara den här digitala biten. 

 

Johanna betonade att en kombination av datorskrivande, pennskrivande och undervisning i 

läsning gav eleverna en god läs- och skrivförmåga, samt att deras motivation ökade. Hon har 

märkt att eleverna blir lyckliga oavsett om det är datorlektion eller uppdragslektion eftersom 

lektionssättet är varierande och olika lektioner tilltalar olika elever. Likande upptäckter har 

lärarna på lantskolan funnit under deras tid med ASL. Ingen av lärarna på lantskolan ansåg att 

läsningen påverkades utöver det vanliga när de använde ASL.  

 

Anna: Det var många som sa att nu kommer de bli jättebra på att både läsa och skriva, 

men jämför man de här två, den traditionella undervisningen med den här, skiljer sig inte  

läsningen så mycket åt, utan de blir lika duktiga på att läsa som traditionell undervisning, 

men de blir duktigare på att skriva. De skriver längre och innehållsrika texter.  

 

Läraren i årskurs två beskrev med säkerhet att hennes elever skriver bättre än genomsnittet av 

tvåorna på skolan. Inför årskurs ett hade klassen svaga språkresultat, vilket hon beskrev 

fortfarande syns när de gjorde skolverkets bedömningsstöd gällande läskunskaper, specifikt 

läsförståelsen. Förskolelärarna ansåg att utifrån elevernas förmåga hade de skrivit mycket text. 

Veronica som har arbetat i förskoleklass i många år, beskrev att hon inte sett så mycket 
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textproduktion ifrån förskoleklasselever förut. Förskolelärarna ansåg att de har arbetat mer med 

skrivning och via det har elevernas skrivförmåga ökat. Sofia utvecklade tanken och beskrev att 

läsning och skrivning går hand i hand för de elever som varken läst eller skrivit innan de börjat 

skolan. För de eleverna blir skrivandet en väg till att knäcka läskoden. Veronica förklarar att 

inte alla kommer ha knäckt läskoden vid överlämningen till årskurs ett, men de ser att de som 

ännu inte har gjort det då är på mycket god väg att göra det när som helst. 

 

Veronica: Jag är imponerad nu och det är förhållandevis mycket text för 

förskoleklasselever. Så att jag tänker mycket på att de här barnen som man har haft 

tidigare, några år sedan innan man började använda iPad som skrivverktyg. De här 

som kämpat på med att forma bokstäverna och tappat intresset direkt. De har vi inte 

brottats med nu och man kan ju ändå ha anat vilka de eleverna skulle vara i den här 

gruppen om vi inte hade valt att arbeta med det här. De här gör ju att faktiskt alla 

skriver. 

 

I förskoleklassen har eleverna fått koncentrera sig på bokstäverna och innehållet i skrivandet 

istället för att behöva fokusera på motoriken, vilket har gjort att elevers motivation har ökat. 

Sofia tillade att förut tog det stopp vid formandet av ord och bokstäver för eleverna, men nu är 

det annorlunda när de får skriva på IKT-verktyg. Förskoleklasslärarna beskrev att det var lätt 

att kunna utmana eleverna efter hur de skrev och vad de visade intresse för. Lärarna kunde hos 

vissa elever undervisa om hur man skapar hela meningar, medan hos andra elever ljudade de 

fram bokstavsljud för att skapa ord. Förskolelärarna beskrev att de inte behövde förbereda olika 

material till lektionen, utan elevernas textproduktion anpassades efter varje individ.  

 

Under intervjuerna beskrev samtliga lärare att de såg eleverna bli stolta över sina arbeten. Alla 

elever, oavsett kunskapsnivå, producerade fina texter som de kunde visa upp för sina 

klasskompisar och föräldrar. Eleverna blev inte stoppade av att de inte kunde forma 

bokstäverna. Under observationerna fann jag att elevernas textproduktion kom upp på 

väggarna. Johanna beskrev att genom att elevernas texter fick vara på väggen fick eleverna 

känna sig stolta över sina arbeten.  

 

5.2.1 Från spökskrift till korrekt skriftspråk 

Samtliga lärare lät eleverna låtsasskriva, även kallad spökskrift, när de började skolan.  Eleverna 

på lantskolan hade tillgång till talsyntes och kunde lyssna på sina texter. De blev 
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uppmärksammade på bokstavsljuden av orden. När eleverna hade låtsasskrivit klart gick 

lantskolelärarna runt och skrev korrekta meningar under det eleverna hade skrivit. Anna såg att 

vissa elever uppmärksammande skiljetecken mellan deras låtsasskrift och den skriften hon 

skrev under. De uppmärksammade mellanrum mellan orden, stor bokstav och skiljetecken, 

samt att de blev medvetna om ord och meningsföljd. Eleverna kunde börja utskilja vanligt 

använda ord t ex jag, mamma och pappa.  

 

Förskolelärarna beskrev under intervjun att de var osäkra hur länge de skulle använda 

spökskriften med eleverna.  

 

Veronica: Vårt upplägg med spökskriften var vi lite sådär till i början med hur länge man 

håller på med den och när ska vi börja utmana dem som vi hör och tror att dem kan något 

mer. /…/ Om man får hålla i och arbeta med det här så kan man bli trygg i att hålla kvar i 

den där spökskriften för det kommer ge sig efter tiden för det är inget barn som vill hålla 

på så. De vill ju att det ska stå på riktigt.  

 

Förskolelärarna uppmärksammade eleverna på att ljuda fram bokstäverna till ord, då eleverna 

har motivationen att skriva korrekt text och ingen i förskoleklassen skriver längre med 

spökskrift. Johanna låter eleverna skriva låtsasskrift och går inte in och skriver under eller rättar 

elevernas texter förrän eleverna börjar närma sig slutet av årskurs ett, utan under hösten i årskurs 

ett diskuterar och modellerar läraren vid tavlan hur texterna ska se ut.  

 

Johanna: Jag gör ingenting i hösten i ettan. /…/ Någonstans i slutet av ettan börjar jag gå 

och rätta, men verkligen inte med alla, utan de som fortfarande har det svårt börjar jag i 

julen i tvåan och då börjar jag ge tips på hur de ska skriva. Så man smyger in det sakta så 

att det lustfyllda lärandet inte försvinner 

 

5.2.2 Dokumentering 

Samtliga lärare ansåg att det var lättare att kunna ge återkoppling till eleverna när de skrev via 

ett digitalt verktyg. Förskoleklasslärarna beskrev det som att det inte längre blev ett 

dubbelarbete, för all dokumentation finns via elevernas egna skrifter. Tidigare har inte 

förskoleklasslärarna upplevt att de haft lika tydligt och synligt material att lämna över vid 

överlämningarna mellan förskoleklass och årskurs ett som de har nu. Allt material som eleverna 

producerat under förskoleklassen får årskurs-ett-läraren vid överlämningen och har som grund 

för fortsatt arbete.  
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Veronica: Vi tänker ju att när vi har utvecklingssamtalen, så det blir tydligt att gå efter de 

här texterna. Vi vet att vi snart ska ha göra överlämnande till lärarna som ska få dem i ettan, 

så nu kan vi bara kopiera upp de sista texterna som eleverna gjorde. Det blir ju ett jättebra 

underlag som en år ett lärare kan utgå ifrån och ta emot eleverna. Sådant material har man 

ju inte kunnat lämna över tidigare, så att på så vis. 

 

Även Anna och Johanna använder sig av elevernas textproduktion till utvecklingssamtalen och 

överlämning. Eftersom Johannas klass ännu går i årskurs ett, så har hon inte börjat kommentera 

på elevernas stav- och grammatikfel. Hon diskuterar textinnehållet och ljudningen med 

eleverna, men hon går ännu inte in och rättar. Alla elevernas texter blir därför ett gott underlag 

för att se elevernas skrivutveckling. Anna ger eleverna en uppgift per månad som de ska skriva, 

utan att använda talsyntes, sedan de började ettan. De texterna sätts in i en bok ”Boken om mig” 

och dessa texter rättar inte Anna. De blir dokumentering på vad eleverna kan och behöver träna 

mer på och detta blir underlag för utvecklingssamtal och en tydlig utveckling av elevernas 

kunskaper. 

 

5.2.3 Eleverna 

Eleverna som har blivit intervjuade har kommit olika långt i sitt läs- och skrivlärande. 

Samtidigt var samtliga elever säkra på att de kunde skriva, men det var läsningen som skiljde 

dem åt. Förskoleklasseleverna beskrev att de var på väg att läsa eller att de inte kunde. Övriga 

elever beskrev att de hade lärt sig läsa och skriva sedan de började skolan genom att de har 

lärt sig mycket nytt. Eleverna förklarade att de har lärt sig att läsa genom att de ljudar fram 

bokstäverna. Det var tydligare för eleverna att de har ökat sin skrivförmåga. Eleverna 

jämförde med sina första texter som de skrev med dem som de skriver nu och förklarade 

skillnaden.  

 

Jennifer, åk 1: När var började skriva så såg inte mina A ut som A och sedan skrev jag 

bara stora bokstäver. Nu kan jag skriva alla bokstäver och de är fina.  

 

Ester, åk 2: Jag skriver mycket nu och det gjorde jag inte förut, för nu vet jag att jag kan 

skriva mer, bara att det tar lite längre tid.  

 

Stina, åk 2: Jag vet att jag har utvecklats för att många ord var förut fel och sedan ser jag 

att jag inte skrev så innehållsrika texter.  
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Ylva, åk 2: I ettan skrev jag mycket ovanför raderna och hade så mycket mellanrum, men 

det har jag nu och så skriver jag mindre nu också.  

 

Eleverna som gick i årskurs två hade lättare för att kunna beskriva skillnaderna i sina texter och 

vad de har lärt sig. Självinsikten i sina arbeten kommer mer när eleverna blir äldre. Alla elever 

kunde beskriva att de uppgifter som de tyckte mest om var de som involverat klasserna och 

upplevelser. I förskoleklassen var det den återberättande texten om besöket på brandstation, hos 

eleverna i årskurs ett var det när hela klassen hjälptes åt att skriva en saga om deras egen skola 

och hos årskurs två var den mest uppskattade skrivuppgiften om författarbesöket de nyligen 

haft i klassrummet.  

 

5.3 Samarbete 

Enligt samtliga lärare blev klasserna mer sammansvetsad av att eleverna fick samarbeta. 

Lärarna beskrev att alla elever kunde samarbeta tillsammans utan att uttrycka missnöje.  

 

När förskoleklasseleverna började i höstas fick de skriva i par. Förskoleklasslärarna beskrev i 

intervjuerna att det var arbetsamt att lära eleverna att samarbeta. Yngre barn är koncentrerade 

på sitt eget och har svårt att tänka på att låta en kompis hjälpa till. Lärarna ville att i samarbetet 

skulle eleverna ha en dialog om texten, bokstavljudet och bokstaven. De fick visa eleverna hur 

de skulle använda lärplattan tillsammans och inte enbart låta den gå emellan sig utan låta båda 

hjälpa till. Förskolelärarna beskrev att de fick snabbt lära känna eleverna, hur de arbetade och 

vilka de kunde samarbeta med för att kunna sätta ihop rätt arbetspar. Trots det mödosamma 

arbetet var det givande och de upplever att eleverna blev mycket hjälpsamma mot varandra. 

Eleverna skrev texter tillsammans och diskuterade språk och innehåll. De ljudade tillsammans 

ut svårare ord och diskuterade innehållet noggrant. Under vårterminen skrev eleverna egna 

texter, men de var fria att använda sin bänkkamrat för hjälp med både hur det stavas och vad 

som ska skrivas. Under min observation fann jag att det var flera elever som hjälpte varandra 

med att hitta rätt knapp att trycka eller att ljuda hur ett ord skulle stavas. Det var ingen som 

enbart tillät en lärkamrat att skriva rakt av.  

 

På friskolan arbetar de alltid i lärpar och lärgrupper. Eleverna satt vid bord om fyra och fyra. 

Den kamraten som de satt bredvid var deras lärkamrat. De får ta hjälp av lärkamrat i både 
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aspekten av hur man ska genomföra uppgiften, men även gällandet innehåll. Eleverna skrev 

egna texter, men de fick hjälpa och guida varandra.  

 

Johanna: De samtalar i allt. Det är en naturlig del i vår undervisning, vilket jag tycker 

gynnar ASL. Det gör att det inte är konstigt att se hur kompisar gör eller skriver. Man 

hjälper till att forma vad man gör och hjälper till att laborera på olika vis. 

 

På friskolan arbetar de i perioder och byter lärkamrat vid periodbytet. Läraren ansvarade för 

bytet av lärkamrat och gör det utifrån kunskapsnivå. Johanna beskrev att för ett gynnsamt 

resultat för båda eleverna ska man arbeta med någon på liknande kunskapsnivå. Hon kan mer 

effektivt hjälpa de grupper som har större behov, medan de andra grupperna blir mer 

självgående. 

 

Läraren i årskurs två berättade att eleverna under ettan fick arbeta två och två, men att i årskurs 

två skriver varje elev en egen text. Till en början fick eleverna skriva en text tillsammans. 

Eleverna fick sätta upp egna regler omkring hur de skulle samarbeta, bara att de arbetade 

tillsammans. Några av eleverna löste det genom att en läste och den andra skrev eller de skrev 

varannan mening. De fick samarbeta med en lärkamrat i fyra till fem veckor, vilket gjorde att 

efter första läsåret hade alla fått arbeta tillsammans.  

 

5.3.1 Eleverna 

Elever beskrev att det var roligt att samarbeta med en lärkamrat, då man fick hjälp i sitt 

skrivande. De uttryckte att de inte fick vänta på hjälp, utan den fanns alltid nära. Chris, 6 år, 

beskrev att han har lärt sig att skriva på grund av sin skrivkompis.  

 

Chris: För att när jag började så hade jag sådan bra skrivkompis, så jag började bara bli 

bättre och bättre för att jag fick träna så mycket med dem. 

 

Det som eleverna ansåg var det svåraste med att samarbeta med en kompis var att de inte var 

överens om innehållet av skrivuppgiften. En elev beskrev att på grund av oenligheter omkring 

textinnehållet hann aldrig uppgiften genomföras. Tre elever beskrev att de brukar lotta fram 

vems idé som ska användas. Eleverna hade funnit strategier för att kunna genomföra uppgiften 

även om man inte tänker likadant. En elev var osäker omkring arbetet med en lärkamrat på 

grund av att inte kunna lita på kamraten kunskap.  
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Jennifer: Om man såhär vet att man kanske har hört det, men man inte är säker på att 

kompisen har rätt och så vågar man inte skriva det ändå.  

 

5.4 Det digitala verktyget  

I varje klassrum fanns det ett IKT-verktyg till varje elev. På lantskolan använde de lärplattor, 

medan friskolan hade bärbara datorer. Det är kostsamt att köpa in de digitala verktygen, samt 

de skrivprogram som eleverna arbetar i. Anna beskrev att i längden kommer ASL vara mer 

kostnadseffektivt, då man inte behöver köpa in dyra läromedelsböcker till eleverna. IKT-

verktygen köper man endast in en gång och inte inför varje nytt läsår. Både Johanna och Anna 

ansåg att eleverna skapar sina egna arbetsböcker med sin textproduktion och de tillhörande 

bilderna.   

 

Anna: Man behöver ingenting annat än lärplattan, inga dyra arbetsböcker, utan eleverna 

gör ju själva arbetsböckerna. 

 

Friskolans profil är kunskapsinhämtning med specifik inriktning på digitala verktyg. 

Föräldrarna är medvetna om skolans profil när de ansöker om plats för sitt barn. På lantskolan 

har lärarna fått presentera för föräldragruppen att de använder arbetssättet ASL, vilket ingen av 

lärarna på skolan har fått några negativa reaktioner emot. 

 

Anna: Eftersom jag är positiv till utvecklingen av pedagogik, så lade jag fram det på det 

sättet och då kände sig föräldrarna trygga med det och då blev det ingenting.  

 

Sofia: Det har varit mycket nu på föräldramötet. Att föräldrar har undrat det här med 

pennan om de inte ska skriva och om de inte tappar det då. Då har man fått förklara lite 

om hur det är tänkt och sedan berättar vi hur andra lärare på skolan arbetar och vilka 

effekter de sett av metoden. Att det går väldigt snabbt när eleverna får pennan i handen 

för då behöver de bara tänka på handen och forma bokstäverna. 

 

Veronica: Det har varit några frågetecken, men sedan tror jag inte det har varit stora 

reaktioner utan det har varit några funderingar. 
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5.4.1 Tangentbordet vassare än pennan 

Samtliga lärare förklarade att användandet av ett tangentbord ger eleverna andra förutsättningar 

för att kunna skriva. När eleverna börjar skolan har ofta flera barn svårt med finmotoriken och 

att forma bokstäverna. Det tar mycket av deras kraft och energi att forma bokstäverna med en 

penna och flera av lärarna kan tänka sig vilka av eleverna som skulle ha tappat intresset och 

inte producerat text alls. Anna har arbetat med traditionell undervisning med inslag ifrån ASL. 

Innan hon hade lärplattor som verktyg till eleverna fick de sitta och skriva spökskrift och många 

texter med hjälp av pennan. Det som skiljer sig ifrån det undervisningssättet till detta är att nu 

skriver eleverna mycket mer text än tidigare. Energin som eleverna förut använde för att forma 

bokstäverna, används nu för att skriva längre texter. ASL kan användas utan digitala verktyg, 

vilket Johanna har testat i sin föregående klass, där 25 elever fick dela på två datorer. Det var 

svårt att genomföra en god ASL-undervisning.   

 

Anna: Jag har använt mig av den traditionella arbetsmetoden, med inslag av LTG men då 

skrev eleverna för hand. /…/ Jag försökt utforma efter mitt sätt och då lägga in mycket 

skrivande redan från dag ett. Så det är litegrann som ASL, fast med pennan. Då fick jag 

säga till dem att jag bryr mig inte om hur det ser ut, skriv bara, så skriver jag under. Så 

har jag ju jobbat, så eleverna har fått skriva mycket, men absolut inte likamycket som de 

har fått skriva nu. 

 

Anna och Johanna berättar att eleverna inte får samma förutsättningar för att lyckas, utan det 

digitala verktyget. Anna menar att trots kritiken om att eleverna inte får använda pennan, får 

eleverna göra det om de vill. Hon har inte hindrat elever som visat intresse av att använda 

pennan, samtidigt som de använder pennan till andra saker än att bara skriva. Johanna som 

använder pennan lika mycket som datorn, beskrev det som en förutsättning för att kunna lyckas 

väl med metoden.  

 

Johanna: Datorn är ett verktyg i den här metoden, men jag har försökt med att skriva med 

papper och penna. Det blir inte lika bra, texterna blir inte likadana. Vi har den motoriska 

delen, där ettor har det lättare att skriva på ett tangentbord än att skriva för hand. 

 

5.4.2 Eleverna 

Eleverna hade skilda åsikter omkring IKT-verktyget. Eleverna i förskoleklass föredrog att 

skriva med tangentbord för att det var jobbigt att hålla i pennan. Samtidigt uttryckte eleverna 

att det blev svårare genom att bokstäverna inte stod i ABC-ordning, för att de måste leta för att 
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hitta rätta bokstaven till ordet. I årskurs ett var det tre av fem som hellre skrev med pennan. 

Anledningen till att eleverna i årskurs ett valde pennan framför tangentbord var att de vill kunna 

forma fina bokstäver och om de inte använder pennan är de rädda för att glömma bort hur de 

ska göra. Medan anledningen till att välja tangentbordet var att det är lättare att hitta 

bokstäverna, samt det blir fina och korrekta direkt när man skrev dem. I årskurs två var det fyra 

av sex som hellre skrev med penna. Anledningarna till att eleverna i årkurs två väljer att skriva 

med penna var för att få forma fina bokstäver själv. En elev ansåg att det var krångligt att 

använda tangentbordet och för att det tog lång tid att finna bokstäverna. Anledningen att 

använda tangentbordet var att man slipper forma bokstäverna själv samt att när man suddar ser 

man inte gamla fel och misstag.  

 

Intervjuaren: Vad tycker du om att skriva med penna?  

Rut: Det är roligt, för man får lära sig att skriva fina bokstäver.  

 

Intervjuaren: Vad tycker du om att skriva med penna?  

Ester: Jag trivs bäst med penna. Jag hatar egentligen tangentbord.  

Intervjuaren: Varför gillar du inte tangentbord? 

Ester: För det tar typ en minut innan jag hittar en bokstav. Vissa bokstäver hittar jag inte 

all, som till exempel W.  

 

Luna: Jag brukar sudda ganska ofta och sedan ser man inte vad som står direkt för ibland 

ändrar jag utan att sudda, så jag brukar använda lärplattan.  

 

5.4.3 De digitala verktygen och teknologiska tillhörigheterna.  

När man ska ta emot en klass i ASL behövs flera komponenter utöver enbart dator eller lärplatta. 

Det behövs hörlurar, skrivare, samt ett tangentbord för lärplattan. När förskoleklasslärarna gick 

en fortbildning i ASL fick de med samtliga verktyg samt appen skolstil som behövdes för att 

komma igång med arbetet.  

 

5.4.3.1 Skrivare 

Eftersom ASL utförs via IKT-verktyg är all textproduktion digital. Skolorna blir beroende av 

att ha en skrivare nära. På lantskolan håller de fortfarande på att ge klasserna materialet som de 

behöver för att arbeta effektivt med ASL. Sofia och Veronica har ingen skrivare, så de får arbeta 

i flera steg. Eleverna får skriva en dag och sedan får de klistra in sina arbeten dagen efter när 

lärarna har hunnit skriva ut det. Anna arbetade på detta sätt när hon började med ASL förra året. 
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Detta blev inte hållbart genom att det ökade lärarens arbete, då eleverna inte själva kunde gå 

till den stora skrivaren då det kan ligga sekretesspaper där. Anna fick en skrivare i rummet 

bredvid sitt klassrum och det gjorde att arbetet gick lättare eftersom eleverna kunde hämta sina 

egna arbeten. När Johanna började arbete på friskolan, fanns en skrivare i hennes klassrum och 

det gjorde henne överlycklig för att hon slapp springa fram och tillbaka i korridoren. Eleverna 

har fått skrivaren som ansvar, genom att fylla på patron och papper. Johanna ansåg att i den 

digitala kompetensen ska eleverna kunna klara av att hantera datorn såväl som de andra 

komponenterna.   

 

På lantskolan arbetar eleverna med lärplattor som behöver speciella skrivare. Dessa finns inte, 

utan de ska skriva ut från en vanlig skrivare. Samtliga lärare på lantskolan upptäckte att eleverna 

behövs skicka sina arbeten från sina lärplattor till lärarnas e-postkonton. Problematiken som 

uppstod var att lärarnas konton snart fylldes med elevarbeten och annan e-post försvann i 

mängden. Lärarna löste problemet på två olika sätt. Anna skapade ett nytt e-postkonto som 

enbart var till för elevernas arbeten, medan Sofia och Veronica fick eleverna att föra över sina 

arbeten till lärarnas lärplattor och sedan kunde alla arbeten sparas på molnet och därifrån kunna 

skrivas ut vart som helst.  

 

5.4.3.2 Tangentbord  

Sofia och Veronica beskrev att tangentborden inte kom förrän efter jullovet. Tangentborden 

hade kommit bort och när de väl kom till skolan tog det tid innan lärarna kunde börja använda 

dem med eleverna. Lärarna hade börjat använda lärplattorna tillsammans med eleverna, men då 

fick eleverna skriva på lärplattans egna tangentbord. När tangentborden skulle installeras så 

blev det problem med att bokstäverna Å, Ä och Ö inte fanns att hitta, utan via inställningarna 

skulle man ändra så att eleverna kunde skriva dessa. Sofia och Veronica beskrev att även om 

eleverna lyckades skriva med lärplattans tangentbord blir den korrekta sittställningen som 

eleverna får med tangentbordets knappar till hjälp för elevernas lärande.  

 

5.4.3.3 Hörlurar 

Under observationen i förskoleklass gick Veronica och Sofia igenom vilket material man 

behöver för att kunna skriva på sin lärplatta och där var hörlurarna en viktig komponent. Alla 

eleverna gick och hämtade ett par och satte i dem för att kunna höra lyssna på sin text. 

Talsyntesen har en betydande roll då eleverna kan få lyssna på sin skriva text. Genom 

uppläsningen kan eleverna höra sina stavfel och rätta till dessa, men detta är inte till för alla 
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elever. Veronica förklarade att för elever som har prestationskrav och hör när det blir fel men 

inte har kunskapen för att rätta felen, blir talsyntesen en frustration. Samtidigt blir det tydligt 

för andra elever som kan höra när ett ord börjar och slutar och vet hur de rättar till felstavade 

ord. De eleverna klarar av att självreglera sitt lärande med hjälp av talsyntesen.  

 

Under läsåret har Johanna saknat hörlurarna. Vid förra beställningen lades inte hörlurar till och 

klasserna har inte fått några under läsåret. Johanna förklarade att det skulle ha underlättat att ha 

allt material som ASL kräver, speciellt när man undervisar 54 elever i svenska. När eleverna 

kan använda talsyntesen kan de både höra sina egna texter, samt lyssna på inlästa böcker, vilket 

främjar elevernas lärande. Johanna har dock lyft det med de kommande årskurs ett lärarna att 

hörlurar är ett måste som hjälpmedel när man arbetar med ASL. 

 

5.4.3.4 Eleverna 

I förskoleklassen använde alla elever sin talsyntes. Vid instruktionerna gick eleverna och 

hämtade hörlurarna och satte i dem direkt i lärplattan. När de var osäkra lyssnade de på texten 

och sedan bad de fröken att komma över och lyssna för att hjälpa dem komma på vad som var 

fel. Lova, 6 år, berättande att hon har hörlurar för att hon inte vill att någon annan ska höra 

hennes text. 

 

Lova: Så trycker man på att lyssna på det som man har skrivit, men ibland hör man inte 

sin text och då tror man att man har skrivit fel när man inte har gjort det.  

 

Lova känner en frustration över att göra fel och låter talsyntesen rätta till texten innan någon 

annan får se den. Även Ester, åtta år, beskrev att hon inte använde hörlurarna för talsyntesen 

under ettan, då hon skriver snabbt och då blir det stavfel. När hon använde hörlurarna hörde 

hon när det blev fel och det gjorde henne frustrerad.  

 

5.4.4 Tekniskt strul kan undvikas  

När man arbetar med IKT-verktyg så uppkommer det ibland problem med teknologin. Det kan 

vara en uppdatering eller ett program som inte fungerar som det ska. I undervisningen arbetar 

klasserna med stationer eller i par, vilket gör att inte alla IKT-verktyg används samtidigt. Vid 

komplikationer kunde en klasskamrat använda en klasskamrats lärplatta eller dator för kunna 

slutföra uppgiften. Anna erfor dock att några elever fick problem med att spara sina arbeten. 

Istället för att det skulle sparas på ett ställe, så försvann det. Eleverna fick då skriva om sina 
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arbeten och började tappa tålamod och motivation för uppgifterna. Anna beskrev att det berodde 

på att för många dokument var sparade på enheten och att den måste rensas emellanåt för att 

kunna fungera optimalt.  

 

Sofia förklarar att på lantskolan finns det IT-ansvariga som gör att det är lätt att gå upp med en 

icke fungerande lärplatta och be om hjälp, istället för att behöva lösa problemet själv. Veronica 

fortsatte med att det var skönt att de var två lärare som samarbetade tillsammans eftersom de 

kunde diskutera problemet mellan sig och försöka komma på en lösning ihop.  

 

5.5 Ett arbetssätt från förskoleklass och uppåt.  

En anledning till att använda ASL är att det ger eleverna möjlighet att utvecklas i sin egen takt 

och att man tar till vara på varje årskurs.  

 

Anna: Många forskare skriver om att i förskoleklassen så börjar de med bokstavsinlärning 

och rimma och ramsa och många kommer en bra bit på vägen. När eleverna sedan börjar 

ettan då får de börja om igen och kör samma sak. Det är väldigt synd, men kör de ASL då 

är de på sin nivå och kan fortsätta därifrån. Som det är nu, behöver inte de gå i 

förskoleklass, utan det är ett waste. De gör ett jättebra jobb där och sedan börjar vi om i 

ettan och alla ska börja med det som de redan kan, vilket är ett dilemma. ASL ger 

möjlighet till individualisering för att alla barnen ska vara med på deras nivå. Detta är ett 

bra och tydligt verktyg. 

 

Anna beskrev att elever som finner skolan svår eller jobbig gynnas inte av att få börja om eller 

sitta med onödiga fyll-i-uppgifter. Elever måste få utvecklas och uppmuntras utifrån där de är i 

sitt lärande. Johanna beskrev även att i förskoleklassen arbetar de med gruppsammanhållning, 

med fonem och grafem samt börjar närma sig att knäcka läskoden. 

  

Johanna: Den är gruppen som jag har nu har rätt så hög nivå, så jag kunde där se att i 

förskoleklassen hade de arbetat med bokstäver och ljud på ett jättebra sätt, så det blev 

jätte, jättemycket spökskrivning i ettan. Orden var nästan färdiga när man tog vid. 

 

Johanna undervisar 54 elever i svenska och det var enbart en av eleverna som inte har knäckt 

läskoden och menade att det är genom metoden, ett lustfyllt lärande och ett hem som var 

engagerat i barnens läs- och skriv utveckling som gav eleverna möjligheten att utveckla goda 
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läs- och skrivkunskaper. Anna och Johanna poängterade att detta arbetssätt gynnar 

individualisering för alla elever.  

  

Sofia och Veronica som arbetar i förskoleklassen känner en oro över att släppa iväg klasser som 

har fått arbeta med ASL som sedan ska använda traditionell undervisning i årskurs ett.  

 

Sofia: Jag tänker att då får de börja använda pennan som de inte är vana vid och då 

känner jag att risken kan vara att man backar lite och man tappar fokus och intresset för 

att, ja, vi vill faktiskt lära oss. Man tappar nog det för nu ska man plötsligt hålla koll på 

handen och det ska bli fint, speciellt för dom som har inre krav på sig.  

 

Sofia och Veronica beskrev att varje elev som börjat med ASL har kunskap om hur man 

hanterar en lärplatta och dess funktioner och detta bär de med sig in till årskurs ett. Den 

mottagande läraren har som fördel att enbart kunna ta vid i kunskaperna och sammanhållningen 

som blir uppnådd under året i förskoleklassen. Nu ska Sofia och Veronica lämna över sina 

förskoleklasselever till en lärare som har arbetet med ASL sedan innan och känner ingen oro 

över överlämnandet. 

 

Samtliga lärare hoppas på att fler lärare ska våga börja använda ASL, eftersom det inte är farligt 

eller ger negativa effekter. Den främsta anledningen som de vill berätta om är att det är ett 

lustfyllt och roligt sätt att arbeta för att lära eleverna att läsa och skriva.  
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6. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras delar av resultatet i förhållande till bakgrunden och de teoretiska 

utgångspunkterna. Genom att sammanställa allt resultatet har det centrala inom varje 

frågeställning framkommit. Det har gjort att i diskussionen har nya teman rubricerats än de som 

var i resultatet. Avslutningsvis ges en metoddiskussion, förslag på vidare forskning samt 

studiens kunskapsbidrag. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras och belyses det centrala resultatet i relation till den teoretiska 

bakgrunden. Studiens frågeställningar är Hur använder sig lärare av ”Att Skriva sig till 

Läsning”?, Vad anser lärare om metoden? och Vad anser elever om metoden?. Utifrån 

frågeställningarna och resultatet har diskussionen delats in i teman om ett individualiserat 

lärande och att använda IKT-verktyget i klassrummet.  

 

6.1.1 Ett individualiserat lärande 

Bandura (1997) som myntade begreppet self-efficacy menar att innan elever känt misslyckande, 

känner de en tilltro till sina kunskaper. När eleverna börjar skolan är de även motiverade att få 

lära sig nya saker. Inom varje elev finns en inneboende nyfikenhet att lära sig mer (Taube, 

2011). Trageton (2014) beskriver att ASL ska främja elevernas lustfyllda lärande genom att till 

en början skriva spökskrift och lockas till att skriva mer och mer avancerat. Att läsa och skriva 

är en energikrävande aktivitet och eleverna måste känna motivation som ett utbyte av 

kraftansträngningen (Lundberg & Herrlin, 2014; Lundberg 2008). Samtliga lärare i den här 

studien arbetar med ASL för att ta vara på elevernas inneboende nyfikenhet. Elevernas tillåts 

arbeta i stationer och få ”spökskriva” tills de känner sig redo att skriva korrekt själva. Under 

tiden som eleverna får arbeta lustfyllt och efter sin förmåga, guidar läraren och eventuellt 

lärkamraten genom att visa hur högre kunskapen kan nås. Samtliga elever i studien förklarade 

att de kan skriva och vet hur de ska skriva svåra och okända ord, medan läsförmågan var svag.  

 

Stöttningen som läraren och lärkamraten ger eleven kommer ifrån det sociokulturella 

perspektivet, där lärandet kan ske i ett samtal mellan två personer (Vygotsky, 1978, Woolfolk 

m.fl., 2012; Trageton, 2014). Tre av fyra lärare i denna studie anpassar lärparen utefter 

elevernas kunskapsnivå och låter två elever på samma nivå arbeta med varandra. Anledningen 

är att läraren ska finnas tillgänglig för de elevgrupper som behöver mer stöttning och de andra 

grupperna får arbeta mer självständigt. Samtliga lärare har gett fokuserad stöttning under det 
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första skolåret. Alla lärare har använt sig av stationsarbete för att kunna fokuserat på att hjälpa 

eleverna när de skriver. Observationerna visade att lärarna diskuterade innehållet och vägledde 

eleverna genom frågor om textinnehållet. Om eleverna inte kunde stava ordet började läraren 

med att säga ordet och sedan fick eleverna ljuda ut det. Liknande finns beskrivit av Takala 

(2013) att lärare och elever ger råd på olika sätt om skrivandet. Lärare ställer ledande frågor för 

att kommunicera hur texter ska förändras, medan elever emellan ger direkta råd och förklarar 

hur det ska vara. Anledningen till att elever ska pararbeta med en lärkamrat på samma 

kunskapsnivå är att det ger läraren kontrollen över hur arbetet fortskrider inom grupperna. Det 

är lätt att den högpresterande eleven gör arbetet medan den svagpresterande enbart sitter 

bredvid. En av eleverna i studien beskrev att hon överlåter skrivandet till sin kamrat, eftersom 

hon själv inte tycker om det. Trageton (2014) beskrev att ASL ger goda resultatet när alla elever 

tillåts arbeta med varandra. Det sociokulturella lärandet utgår från att varje elevs proximala 

utvecklingszon, där eleven når högre kunskap med hjälp av en kunnigare person (Woolfolk, 

m.fl, 2012). I denna studie har eleverna suttit bredvid en lärkamrat och under det första året gav 

lärarna uttalade uppmaningar att eleverna skulle ta hjälp av varandra. Lärarna ansåg att eleverna 

har blivit bättre på att samarbeta och ta hjälp av varandra. I denna studiens genomförda 

observationer satt eleverna utan en bestämd lärkamrat, men hjälpte ändå varandra genom att 

diskutera uppgiften. Eleverna beskrev att samarbetet gjorde att man lättare kunde slutföra sina 

uppgifter, men att när man skulle hjälpas åt eller göra arbetet tillsammans så var det 

ansträngande att behöva anpassa uppgiften till sin lärkamrat. Eleverna tyckte att pararbetet var 

givande genom att de fick hjälp med uppgifterna. När eleverna skulle samarbeta omkring en 

uppgift fann det ansträngande och svårt att anpassa uppgiften till sin lärkamrat, samt att komma 

överens om innehållet. Forskarna Genlott och Grönlund (2013) fann att genom samspel i 

klassrummet mellan elever lär sig elever att tänka kritiskt och bedöma sina och andras arbeten, 

såväl som vänta på sin tur och ha empati. I den här studien lät läraren i årskurs två alla elever 

arbeta med varandra. Dessa elever beskrev under intervjuerna hur de har funnit strategier för 

att kunna samarbeta och genomföra uppgifterna även om de funnit det svårt till en början.  

 

Samtliga lärare har använt sig av Frimans (2015) anpassade ASL-arbete, där lektionerna är 

uppbyggda av stationsarbete. Lärarna har byggt upp stationerna, med fokus på att ge stöttning 

vid skrivstationen. De andra stationerna har lärarna medvetet anpassat genom att ge självgående 

uppgifter. Gough och Tunmer (1986) presenterade formeln the simple view of reading som 

förenklar läsprocessen till avkodning och förståelse av språket samt motivation. Om eleverna 

inte har motivation kommer de inte uppnå en god läsförmåga. Lundberg och Herrlin (2014) 
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förklarar att elevernas delaktighet i uppgifterna och dess utformning ökar motivationen och 

self-efficacy. Samtliga lärare förklarade att de tillät eleverna utforma innehållet i uppgifterna 

utifrån ett givet ämne. Eleverna i studien förklarade att de fick skriva texter som handlade om 

dem själva eller efter deras intresse. De kände sig fria i vad de fick skriva om, men även hur 

långa texterna skulle vara. Vid starten av lektionerna kontrollerade läraren att eleverna visste 

vilka verktyg som fanns tillgängliga för dem. Trageton (2014) menar att i ASL tillåts eleverna 

ta hjälp av flera hjälpmedel. De använder talsyntesen för att kunna höra på sina texter och får 

stöttning av sin lärkamrat över hur och vad de ska skriva om. Förskoleklasslärarna förklarade 

att lektionerna individualiseras genom att varje elev arbetar utifrån sin nivå men på samma sätt 

som sina klasskamrater. För att behålla lustfyllda lärandet behöver vissa elever arbeta mer med 

talsyntes än andra och att starka elever behöver utmanas i sitt lärande och arbeta mer 

självständigt utan hjälpverktyg. Studien har även visat att elever får ett självmedveten om hur 

och varför de ska använda olika strategier och tekniker för att nå kunskap. Folkesson och 

Swalander (2007) observerade ASL-undervisning och fann att eleverna utvecklar ett 

initiativtagande och en självmedvetenhet i sitt lärande. Det är inte användandet av IKT-

verktyget som frambringar kunskap, utan hur varje individ använder det och i vilket syfte.  

 

 6.1.2 Att använda IKT-verktyg i klassrummet 

I skolans värdegrund och uppdrag står det att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Läraren ska utforma stöd i lärandet efter elevernas erfarenheter, 

språk och kunskaper (Skolverket, 2017). När eleverna börjar läsa använder de sig av 

låtsasläsning och utvecklas senare i stadierna logografisk, fonologisk och tillslut till ortografisk 

läsare (Lundberg & Herrlin, 2014). Skrivutvecklingen beskrivs inte utifrån stadier utan man 

kontrollerar elevers texter utifrån ord, meningsbyggnad och funktionellt samt skapande 

skrivning (Lundberg, 2008). För de elever som inte mött mycket text kan starten av skolans 

skrivprocess bli övermäktig. Eleverna måste få mötas vid sin kunskapsnivå och till en början få 

låtsaskriva tills de har mött tillräckligt mycket text för att förstå hur en text är uppbyggd och 

ska se ut (Lundberg, 2008; Forsberg & Lövgren, 2013; Andersson, m.fl, 2000). En av lärarna i 

den här studien förklarade att ASL har varit gynnsamt för de elever som inte läst eller skrivit 

innan de börjar skolan. Genom låtsasskriften har eleverna fått kontakten med sin läs- och 

skrivförmåga och börjat knäcka läskoden. Flera elever förklarade att de fann det lustfyllt att få 

skriva med låtsasskrift för att de inte behövde koncentrera sig på att det ska vara rätt. I de senare 

årskurserna tycker de att det blir roligare att skriva så att alla istället förstår deras texter.  
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För elever som börjar skolan ställs flertalet krav, osynliga som synliga. För att kunna skriva 

med penna krävs en god finmotorik då de behöver forma fina bokstäver för att texten ska bli 

läsförståeligt. Bokstäver som är otydligt formade påverkar texten och den blir oförståelig. 

Eleverna kommer inte förstå sina egna texter och motivationen kommer sjunka (Lundberg, 

2008; Taube, 2011). Elever som har svårigheter med finmotoriken har oftast enbart energi till 

att skriva en kortare text, eftersom det tar tid att forma fina bokstäver. Den här problematiken 

försvinner när eleverna skriver på datorn. Samtliga lärare i den här studien förklarade att alla 

elever har samma förutsättningar för att kunna skriva via ett tangentbord. Motoriken är inte 

längre ett hinder för eleverna och som en effekt av detta förklarade en av lärarna att elevtexterna 

blir längre och mer innehållsrika. Datorskrivna texter kan lärarna bedöma utifrån innehållet, 

utan att handstilen gör texten oförståelig (Svensson, 2011). I den här studien har samtliga lärare 

ansett att eleverna inte förbättrar sin läsförmåga utöver det vanliga. Trageton (2014) beskrev att 

ASL skulle ge eleverna både förbättrade läs- och skrivkunskaper. En av lärarna i studien som 

har arbetat med ASL de senaste sju åren använder traditionell undervisning och ASL lika 

mycket under lektionerna. Läraren ansåg att eleverna får godare kunskaper genom att arbeta 

parallellt med läsning och skrivning. Liknande menar Svensson (2009) att elever som inte har 

knäckt läskoden har svårt för att skriva, då det är baserat på den fonologiska medvetenheten. 

Eleverna i den här studien förklarar att de ljudar ord som de ska stava och ska läsa. Enligt Druid-

Glentow (2006) befinner sig eleverna i denna studie i det fonologiska lässtadiet. När läsningen 

har automatiserats är de i den ortografiska läsningen, där eleverna har läsflyt, god läsförståelse 

och ordavkodning (Druid-Glentow, 2006; Lundberg & Herrlin, 2014). Eleverna i denna studie 

har inte nått dit under den tidiga läsprocessen.  

 

Två av lärarna har valt att inte arbeta strikt efter Tragetons (2014) metod om att eleverna ska 

skriva all text på ett IKT-verktyg. De elever som har visade intresse för att skriva för hand har 

inte blivit stoppade med motiveringen att bibehålla deras skrivintresse. En av dessa lärare hade 

renodlade datorlektioner såväl som uppdragslektioner där eleverna skrev för hand. Forskning 

har visat att hjärnan tränas mer kognitivt när det skrivs för hand (Taube, 2011; Wollscheid, 

Sjaastad, Tomte & Lover, 2016; Genlott och Grönlund, 2016). Taube (2011) menar att eleverna 

ska skriva både på datorn och med penna för att kunna utveckla goda skrivförmågor. Barn har 

ett intresse att skriva på datorn, men utvecklar starkare språkkunskaper när de skriver med 

penna (Taube, 2011). Lärarna i den här studien har valt att inte strikt arbeta med ASL-metoden, 

utan anpassa metoden till vad varje individ behöver. När elever skriver för hand blir de mindre 

benägna att ändra i texten, eftersom det innebär att de måste sudda och skriva om och 
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textproduktionen kommer se slarvig ut. När eleverna får skriva på IKT-verktyg kan de börja 

experimentera med ord och text och radera utan att se gamla misstag (Svensson, 2009; 

Folkesson & Swalander, 2007). Denna studie visar att elevernas intresse för att skriva för hand 

varierar, men blir starkare i högre årskurserna då finmotoriken är förstärkt och eleverna har fått 

utforska skrivandet via IKT-verktyget. Handskrivning lockar då eleverna känner att de skapar 

en snygg och innehållsrik text, istället för att enbart trycka på knapparna. Innan eleverna kan 

forma fina bokstäver är skrivandet på ett IKT-verktyg ett alternativ för att ingen elev ska känna 

sig utanför för att de har svaga motoriska kunskaper eller språkkunskaper menar lärarna i 

förskoleklassen. Även eleverna förklarade att det som är roligt med att arbeta med ett IKT-

verktyg är att de enkelt kunde producera mycket mer text än om de hade varit tvungna att skriva 

för hand.   

 

2018 kommer nya revideringar i grundskolans läroplan som innefattar att alla elever ska 

utveckla sin förmåga att hantera teknik. Eleverna ska kunna förhålla sig kritiskt och ansvarsfullt 

i användningen av tekniken (Skolverket, 2017). Gormley och McDermott (2013) genomförde 

en interventionsstudie som fann att samtliga elever i den här studien hade erfarenhet av IKT-

verktyg från hemmet. Trots detta måste lärare undervisa elever hur de ska använda ett IKT-

verktyg för skoluppgifter (Gormley & McDermott, 2013; Damber, 2013). Två av lärarna från 

den här studien beskrev att när de undervisade eleverna om hur de skulle hantera lärplattan så 

lärde sig eleverna fort. Elevernas erfarenhet av verktyget hade de fått från hemmet genom att 

de har använt det för spel och filmklipp. Förskoleklassen i den här studien hade även fått 

lärplattor till klassen och lärarna upplevde att med ASL-metoden utnyttjade de lärplattorna som 

ett skrivverktyg och inte bara till pedagogiska spelapplikationer. Enligt min erfarenhet har fler 

skolor köpt in lärplattor till sina klasser för att de ska underlätta undervisningen och att 

läromedelskostnaderna ska sänkas på skolorna. Genom att använda IKT-verktyget till dess fulla 

potential kan detta bli verklighet. I detta arbetssätt fann lärarna såväl som eleverna att det var 

lustgivande och varierande att arbeta med IKT-verktyg i undervisningen.  

 

6.2 Metoddiskussion  

Studien har undersökt hur ASL används i klassrummet och vad lärare och elever anser om 

metoden. Den här studiens intresse ligger i att metoden har varit omdebatterad i avseendet att 

eleverna börjar skriva med IKT-verktyg i årskurs ett för att sedan börja använda pennan i 

årskurs två. För att få en förståelse för arbetssättet ASL och se vad lärare som aktivt arbetar 

med metoden anser om den, valde jag att genomföra både intervjuer och observationer.  
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För att rekrytera informanter till studien kontaktades flertalet skolor som utgav sig arbeta med 

ASL. Av skolor som jag kontaktade var det tre som tackade nej på grund av tidsbrist eller att 

de inte längre arbetade med ASL. Det var en skola som inte besvarade förfrågan. Av de två 

återstående skolorna kunde jag via rektorerna få kontakt med fyra lärare som var villiga att 

delta. Då val av metod har varit att genomföra observationer såväl som intervjuer fick lärarna 

uppge tider då de använde ASL eller är fria så att en längre intervju kunde genomföras. Flertalet 

gånger har tiderna på skolorna krockat, vilket har gjort att insamlingstiden av data tog längre 

tid än förväntat.  

 

Insamlingen av data valdes att genomföras med både observationer och intervjuer för att ge 

studien en god validitet. Anledningen för att använda två datainsamlingsmetoder är för att 

resultatet av observationerna och intervjuerna kan antingen förstärka eller motsäga varandra. 

De ger studien mer trovärdighet och högre validitet genom att variablerna för feldata sjunker 

och att mätinstrumenten mäter det som ska mätas (Eriksson Barajas, m.fl, 2012; Bryman, 2011). 

Vid observationerna valdes en icke-deltagande observation, där jag kunde observera lärarens 

genomförande av lektionen utan att störa lektionens tillvägagångssätt. Första frågeställningen i 

den här studien är hur lärare genomför ASL undervisning och då är observationen en lämplig 

metod att använda sig för att samla in data. Studiens andra och tredje frågeställning fokuserar 

på vad lärare och elever anser om ASL-metoden. En lämplig insamlingsmetod är intervjuer, då 

det möjliggör att få detaljerade och fylliga beskrivningar av informanterna, samtidigt som 

forskaren kan ställda följdfrågor för att undvika missförstånd (Christofferssen & Johannessen, 

2015). Christofferssen och Johannessen (2015) beskriver även att det kan vara känsligt när 

erfarenheter och uppfattningar ska undersöks. Det kan därför vara viktigt att informanterna har 

möjlighet att bestämma vad som tas upp i intervjun. Intervjuerna har varit semi-strukturerade 

för att kunna erhålla en struktur till intervjun och att de förutbestämda frågorna medför att de 

varierande svaren kan lättare analyseras (Christoffersen & Johannessen, 2015). Utifrån 

intervjuguiden kunde samtalet få varierande följdfrågor utifrån informantens erfarenheter och 

upplevelser, men genom att ha guiden som stöd lämnades inte studiens forskningsfråga under 

intervjun.  

 

Jag har använt mig av Braun och Clarkes (2006) tematiska analysmetod vid bearbetningen av 

det insamlade materialet. Braun och Clarke (2006) beskriver att studier som erhåller en 

kvalitativ ansats kan ge diverse, komplexa och nyanserade resultat. Den tematiska analysen 
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innehåller sex steg för att hjälpa forskaren finna teman och mönster samt variation i det 

komplexa insamlade materialet. Utifrån den tematiska analysen har forskningsfrågan kunnat 

besvaras och de funna tema har utgett strukturen i resultatet.  

 

Om en ny studie skulle genomföras som har samma kriterier som denna tror jag att den studien 

skulle få likande resultat. Eriksson Barajas m.fl., (2012) förklarar överensstämmelser mellan 

mätningar och dess instrument vid olika tillfällen kallas för reliabilitet. Eftersom Att Skriva sig 

till Läsning fortfarande är en ny metod kan framtida studier ge andra resultat om de har samma 

kriterier som denna studie erhåller.  

 

6.2.1 Begränsningar 

I studien har enbart lärare som använder sig av ASL idag observerats och intervjuats. De har 

olika lång erfarenhet av att arbeta med metoden, men trots den variationen var alla lärare 

positiva till arbetssättet. Vid frågan om brister eller nackdelar i arbete var det ingen lärare som 

kunde komma på något. Lärarna kommenterade att det fanns brister gällande ekonomi och 

personalbrist, men detta ligger utanför arbetsmetodens gränser och beror istället på faktorer i 

omgivningen.   

 

Elevinformanterna har till stora delar varit flickor, vilket inte var ett medvetet val utan eleverna 

fick anmäla sitt intresse för att bli intervjuade och slumpen avgjorde att det blev fler flickor. Jag 

är medveten om att detta kan påverka resultatet och att forskningsproduktionen kunde ha sett 

annorlunda ut om lika många pojkar som flickor hade intervjuats.  

 

6.3 Vidare forskning 

I den här studien har fokus varit på lärare som arbetar med ASL med inriktning på det tidiga 

läs- och skrivlärandet. Inför vidare forskning i området kan det vara intressant att undersöka 

lärare som har arbetat med ASL, men inte längre gör det. Vid sökandet av informanter till denna 

studie var det svårt att hitta lärare som arbetar aktivt med ASL. Studiens syfte skulle kunna vara 

att finna orsakerna till varför lärarna inte längre arbetar med metoden.  

 

Ett annat forskningsområde att undersöka närmare är när eleverna i årskurs två övergår från att 

skriva sig till läsning för att skriva sig till lärande. Att Skriva sig till Läsning är en metod för 

elevernas tidiga språklärande och därför behöver lärare byta metod när alla elever har knäckt 

läskoden.  
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6.4 Studiens kunskapsbidrag   

Denna studies kunskapsbidrag riktar sig till lärare som vill förändra sin undervisningsform. 

Samhället förändras ständigt i och med den omfattande digitaliseringen som spridit sig till 

skolan (Hultin & Westman, 2014). Klassrum har blivit utrustade med digitala verktyg och för 

att de ska utnyttjas som ett kraftfullt verktyg behöver lärare ändra och förnya sin undervisning 

för att uppnå kunskapskraven som kommer in i den nya läroplanen gällande digitalisering 

(Skolverket, 2017). När Trageton (2014) presenterade ASL-metoden utlovades att 

undervisningsmetoden skulle ge elever ökade språkkunskaper och motivation. Lärarna skulle 

få bättrad individanpassning till eleverna och i klassrummen skulle det vara högt 

elevsamarbetet. Utifrån studien har jag funnit att denna metod har styrkor och svagheter.  

 

Det som jag har funnit i min studie är att ASL är en god kompletterande undervisningsform. 

För att anpassa klassrummen till nya kunskapskrav behövs inte en stor förändring. 

Förutsättningarna för en god ASL-undervisning är att de rätta verktygen finns tillgängliga. 

Anledningarna för att lärare ska välja ASL är att elevers tidiga läs- och skrivlärande sker via ett 

lustfyllt och motiverande arbetssätt. Genom ett stationsarbete med bokstäverna utnyttjade 

lärarna lektionerna för att låta eleverna arbeta kreativt och motoriskt samt med andra ämnen. 

Eleverna fann arbetssättet givande och fick ansvar över sitt eget lärande. Lärarna lät alla 

stationer utom skrivstationen bli mer självgående för att kunna ge stöttningen vid 

skrivprocessen. Vid de övriga stationerna fick eleverna stötta varandras lärande och diskutera 

olikheter. Klasserna var sammansvetsade och alla var hjälpsamma för att låta 

kunskapsutvecklingen gå framåt. Lärarna kunde genom att låta eleverna stötta varandra, ge mer 

fokuserat stöd till elever som var svagare. Samtliga lärare kände att de kunde ge varje elev rätt 

individanpassning genom ASL-metoden, de svagpresterande eleverna genom att ge stöttning 

eller de högpresterande eleverna genom att släppa dem mer fritt i skrivandet. Det som lärarna 

beskrev var ansträngande var att i bytet av arbetsmetod behövs mycket planering och tydliga 

syften till aktiviteterna ges. En lärare beskrev dock att oavsett undervisningsmetod behöver alla 

pedagoger var noggranna med detta steg.  

 

Lärarna kände att de fick ett helhetsperspektiv på lärandet och undervisningen, samt att 

elevernas arbeten var lätta att dokumentera och rätta genom att det var digitalt. Lärarna såväl 

som eleverna i studien känner att de har arbetat mycket med skrivning under de första skolåren. 

Samtliga lärare menade att den textproduktion de haft under ASL-arbetat har de inte haft något 



41 
 

annat år innan. Elevtexterna är definierade av att de är längre och mer innehållsrika. Genom att 

eleverna får diskutera texten med lärare och sin lärkamrat delar eleverna sina idéer och kan 

utveckla dem.  

 

Tragetons (2014) beskrivning att elever skulle utveckla både goda läs- och skrivkunskaper via 

ASL-metoden, stämmer inte med de slutsatser som dras från denna studie. Läraren för årskurs 

1 i studien har arbetat med ASL under sju år upptäckte att eleverna inte utvecklar lika god 

läsförmåga när hon arbetade med en renodlade ASL-metod. Förskoleklasslärarna och läraren i 

årskurs två, trots en korta perioden de arbetet med ASL, har sett att läsningen inte har påverkats 

utöver det vanliga med ASL-undervisningen. Eleverna beskrev med säkerhet att de kan skriva, 

men de var mer osäkra i sin läsförmåga. Idag arbetar årskurs-ett-läraren lika mycket med 

traditionell undervisning som ASL-undervisning och beskrev att elever via detta arbetssätt 

utvecklar mycket goda språkkunskaper.  

 

Det jag tar med mig ifrån denna studie är att ASL gav lärare och elever motivation genom det 

lustfyllda sättet att lära sig språk. Gemenskapen i klassrummet gav klassammanhållning och 

varje elev beskrev stolt vad de har lärt sig under sina år i skolan. Lärarna beskrev att samtliga 

elever i deras klassrum har motivation för att skriva. De behövde inte tvinga elever att skriva 

med pennan, utan alla elever har producerat text med hjälp av ett IKT-verktyg sedan dagen de 

började skolan. Samtliga lärare förklarade att de inte kommer gå tillbaka till traditionell 

undervisning, utan kommer använda ASL-metoden framöver.  

 

.  
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Bilagor 
 

Bilaga ett: Samtyckesblanketter för lärarna 

Hej  

 

Jag heter Karin Gustafsson och kommer ifrån Linköpings universitet, Campus Valla, som 

skriver ett examensarbete om undervisningsmetoden Att Skriva sig till Läsning. Syftet med 

studien är att undersöka hur metoden användas inom klassrummet genom att observera i 

klassrummen. Undervisningen ska följa den vanliga planeringen och det är utifrån den som 

observationerna ska genomföras. Via intervjuer kommer även lärares och elevers inställningar 

och åsikter om undervisningsmetoden undersökas. Intervjuerna sker strax efter avslutande 

lektionerna. Det är således undervisningsmetodens fördelar och nackdelar som är i centrum i 

studien. 

 

Examensarbetet tar hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialetskravet samt nyttjandekravet. Deltagarna i 

studien har informerats om studiens syfte, genomförande och användning av 

datainsamlingsuppgifterna. Deltagarna och skolorna i studien är anonymiserade, deltagandet 

är frivilligt och deltagarna får närhelst avbryta sin medverkan och uppgifterna som samlas in 

kommer enbart att användas till denna studie. När studien är avslutad kommer intervjuerna- 

och observationsanteckningarna att förstöras.  

 

Med detta brev vill jag be om samtycke till att deltaga i studien kring hur man arbetar med Att 

Skriva sig till Läsning. Om ni önskar ytterligare information ber jag er att kontakta mig via 

mejl eller telefon.  

 

Med vänliga hälsningar 

Karin Gustafsson  

 

Kontaktuppgifter: 

Karin Gustafsson 

070 - 4 27 53 06  

kargu019@student.liu.se  

 

mailto:kargu019@student.liu.se
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        Jag samtycker till att deltaga i studien om Att Skriva sig till Läsning. 

 

Datum:        

 

Underskrift:        

 

Namnförtydligande:       

 

Tack för deltagandet.  
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Bilaga två: Samtyckesblanketter för elever  

Hej  

 

Jag heter Karin Gustafsson och läser till lärare på Linköpings universitet. Jag skriver 

examensarbete om undervisningsmetoden Att Skriva sig till Läsning, hur den används inom 

klassrummet samt lärare och elevers inställning till metoden. Jag kommer att observera 

lärarna vid läs- och skrivningsundervisningen genom att titta, lyssna och ställa frågor. Efter 

observationerna vill jag intervjua elever, samt lärare. Eleverna, lärarna och skolan är 

anonymiserade, vilket innebär att namn kommer att ändras så att det enbart är jag som vet 

vilka som deltar i studien.  

 

Om ni kan tänka er att ert barn deltar i studien eller har några frågor är ni välkomna att 

kontakt mig via mejl. Jag kommer att fråga ert barn om han/hon vill delta och respektera om 

han/hon inte vill eller visar tecken på att inte vilja delta. De kan alltid säga att de inte längre 

vill delta och det insamlade materialet kommer att förstöras och inte vara med i studien.  

 

Med vänliga hälsningar  

Karin Gustafsson  

Linköpings universitet, Campus Valla.  

 

Mejladress till Karin: kargu019@student.liu.se 

 

  
 

                Jag/Vi godkänner att vårt barn kan delta i studien.  

 

Barnets namn:       

 

Datum:        

 

Underskrift:       

 

Namnförtydligande:       

Tack för deltagandet 

 

mailto:kargu019@student.liu.se
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Bilaga tre: Intervjufrågor till pedagogerna 

Hur kommer det sig att du använder dig av metoden Att Skriva sig till Läsning? 

 

När arbetade du med ASL första gången och i hur många klasser har du arbetet med det?  

 

Har du gått utbildning innan du började arbeta med ASL? 

 

Hur tycker du det går att använda metoden?  

 

Hur känner du för att inte använda penna eller papper under det första året?  

 

Vilken undervisningsmetod har du använt innan ASL?  

 

Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med ASL? 

 

Har du märkt skillnad på elevernas kunskapsförmågor inom läsning och skrivning?  

Hur ser du på relationen mellan läsinlärning och skrivinlärning? 

 

På vilket sätt har ASL förändrat elevers läs- och skrivaktivitet?  

Vilka språkförmågor tycker du att ASL har hjälpt eleverna att förbättra?  

 

På vilka olika sätt eller med vilka uppgifter arbetar eleverna med på datorn?  

Enskilt eller grupp?  

 

Finns det elever som denna metod tillämpar sig särskilt mycket åt?  

Pojkar v.s. flickor? 

 

Har arbetet med ASL underlättat din roll i klassrummet?  

Hur går återkopplingen/feedbacken när eleverna arbetar med IKT-verktyg istället för böcker? 

 

Vad tror du om ASL:s framtid i skolorna? 
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Bilaga fyra: Intervjufrågor till eleverna 

 

Kan du läsa? 

Tycker du om att läsa? Varför?  

Hur gör du när du ska läsa ett nytt ord?  

Brukar du läsa hemma? 

 

Kan du skriva?  

Tycker du om att skriva?  

Hur gör du när du ska skriva ett nytt ord?  

Brukar du skriva hemma?  

 

Beskriv hur era svensklektioner/ASL lektioner går till?  

Vad är lättast/svårast att göra? 

 

När ni skriver, får ni skriva på datorn/lärplatta?  

Vad tycker du om att få skriva på datorn/lärplattan?  

Om du får välja mellan tangentbord eller penna, vad väljer du då? 

 

När du skriver, arbetar du med en klasskamrat då?  

Hur brukar du och din klasskamrat samarbete under lektionerna?  

Är det lätt att arbeta med en klasskamrat? Varför?  

Är det svårt att arbeta med en klasskamrat? Varför? 

 

Om datorn/lärplattan går sönder eller får slut på batteri, vad får ni göra då?  

Får ni arbeta med penna eller får ni börja samarbeta med andra?  
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Bilaga fem: Observationsschema 
 

       Händelser           Antal 

 

Elevarbeten sitter uppe på väggarna.  

 

 

Förklarar läraren hur eleven ska lösa 

uppgiften med IKT-verktyg  

 

 

Får eleverna samarbete tillsammans 

 

 

Sker stöttning mellan lärare och elev 

 

 

Skriver läraren förståelig text under 

elevernas spökskrift 

 

 

Finns material lättillgängligt för eleverna 

(hörlurar, tangentbord) 

 

 

Använder eleverna rätt komponenter 

(hörlurar, tangentbord) 

 

 

Ansvarar eleverna själva för 

framplockning/bortplockning 

 

 

Skriver läraren ut elevernas arbete 

 

 

Har eleverna bestämda platser 

 

 

Frågor att skriva om:  

Hur är klassrummet uppbyggt?  

Vilket material är förberett till lektionen? 
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Bilaga sex: Självvärdering 

Under denna studie har jag arbetat själv. Jag upplever att arbetet i stort har gått väldigt bra, 

även om det hade varit motiverande att arbeta med en partner. Under arbetsprocessen har jag 

känt tidspress, mycket på grund av att jag genomförde en större datainsamling än planerat. 

Under sökandet av deltagare för studien så fick jag ett mindre antal lärare som ställde upp än 

vad jag hade önskat, och valde därför att fylla ut med elevintervjuer. Det ledde till ett bättre 

underlag, men som sagt större än förväntat.  

 

Jag känner överlag att det har varit ett mycket givande arbete, där jag fått möta intressanta 

människor och spännande arbetssätt. 


