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Sammanfattning 
Arbetssättet Att skriva sig till läsning (ASL) har ökat sedan det introducerades runt 2005. 
Studiens syfte har varit att utreda vilka effekter arbetssättet har på elevers studieresultat i 
svenska i årskurs 3 i grundskolan för elever med svenska som förstaspråk respektive 
andraspråk. Studien syftar också till att ge en djupare förståelse för varför den bedrivna 
undervisningen kan ha dessa effekter på elevernas litteracitetsförmågor. Metoden som har 
använts är  »mixed medhods» vilket innebär att studien har en kvantitativ och en kvalitativ 
del. Den kvantitativa delen består av enkätsvar från drygt 300 rektorer från hela landet. Den 
enkät som skickades hade till syfte att samla in information om huruvida eleverna som skrivit 
nationella prov i svenska och svenska som andraspråk vårterminen 2014 hade arbetat med 
ASL under sin lågstadietid eller ej. I den kvalitativa delen genomfördes tre djupintervjuer med 
utbildare inom ASL, lärare och förstelärare som arbetar med ASL på en flerspråkig skola. Det 
genomfördes även två klassrumsobservationer, i en årskurs 2 och en årskurs 3. Studiens 
resultat visade en signifikant skillnad i resultaten på alla delprov i svenska som andraspråk till 
fördel för de som arbetat med ASL. För elever som skrivit prov i svenska är skillnaden inte 
lika stor men den visar en signifikant fördel i vissa delprov för elever som inte arbetat med 
ASL. Några av de viktigaste resultaten av det kvalitativt insamlade materialet är att ASL är 
gynnsamt för flerspråkiga elever, bland annat eftersom ASL erbjuder ett multimodalt arbete 
där olika modaliteter används samtidigt, att eleverna får ökad möjlighet att skriva samma ord 
många gånger för att befästa det, att det tidigt går att införa samtal om textstruktur och 
språkuppbyggnad och att arbetssättet erbjuder design för lärande som ljudande tangentbord 
och talsyntes. 

 
Nyckelord: Att skriva sig till läsning (ASL), litteracitet, multimodalitet, nationella prov, 
svenska, svenska som andraspråk  
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Inledning 
Läs- och skrivinlärning har sett olika ut genom åren. Samhället har förändrats och därmed läs- 
och skrivinlärningen. Lärarnas utbildning ser också annorlunda ut och klasserna ser inte heller 
ut så som de gjorde för 50 år sedan. I många skolor är verkligheten sådan att ett flertal elever 
läser enligt kursplanen för svenska som andraspråk och har ett annat utgångsläge från början 
när det gäller språkkunskaperna i svenska. Det svenska språket kanske inte talas i hemmet och 
den första kontakten med svenskan kan vara den barnen får när de börjar i årskurs 1. Dock 
måste skolan leva upp till sitt uppdrag att lära eleverna att läsa och skriva. För läsinlärning 
finns det flera olika metoder och dessa är sprungna ur olika traditioner för hur barn lär sig att 
läsa och skriva. På senare år har datorer tagit en allt större plats i vår vardag och det märks 
även i skolan.  Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan ge nya möjligheter för 
pedagoger och elever i det pedagogiska arbetet och metoden Att skriva sig till läsning via 
dator (ASL) är ett sätt att arbeta med läs- och skrivinlärning som många skolor anammat. Den 
nya läroplanen (Lgr 11) trädde i kraft den 1 juli 2011. I denna fanns nya kursplaner i svenska 
och svenska som andraspråk. Förmågorna som eleverna ska ha utvecklat och uppnått i slutet 
av årskurs 3 framgår tydligt i dessa kursplaner. Det nationella provet i årskurs 3 är detsamma 
för både de elever som läser svenska och de som läser svenska som andraspråk. Provet har 
både en summativ och en formativ funktion vilket innebär att provet dels ska kontrollera 
elevernas tal-, läs- och skrivförmåga i slutet av årskurs 3 och dels ligga till grund för den 
fortsatta undervisningen. 

Det är ett problem att svenska elevers förmågor och kunskaper i läsförståelse har 
försämrats under de senaste tio åren. Den internationella PISA-undersökningen som gjordes 
år 2009 och som mäter kunskaperna hos 15-åringar visar att var femte elev i den svenska 
skolan inte når resultaten för vad som av Skolverket definierats som en basnivå för att ta till 
sig andra kunskaper (Skolverket, Varför blir svenska elever allt sämre på läsförståelse?, 
2016). I PISA 2012 ser det inte bättre ut, utan de svenska eleverna presterar fortfarande under 
OECD-snittet i läsförståelse, matematik och naturvetenskap (Skolverket, Pisa 2012 - 15-
åringars kunskaper i matematik, lärförståelse och naturkunskap, 2014). 

Det är ett särskilt problem för rektorer som har det yttersta ansvaret och för lärare som 
undervisar yngre barn, då ansvaret för barnens grundläggande läsinlärning ligger hos dem. De 
försämrade kunskaperna i läsförståelse kan förklaras med att lärarnas kompetens blivit sämre. 
År 2006 införde man obligatoriska kurser på lärarutbildningen i läs- och skrivinlärning för 
alla som skulle undervisa yngre barn. I praktiken avskaffades begreppet lågstadielärare 1985 
men år 2011 infördes lågstadielärarutbildningen igen. En av anledningarna var enligt 
dåvarande utbildningsminister Jan Björklund att: “Elevernas grundläggande undervisning i 
läsning, skrivning och räkning är inte tillräckligt bra idag” (Hennel, 2010). Den försämrade 
statusen för läraryrket har också beskrivits som en anledning till de dalande resultaten. 
Kanske är det så att de som har bäst fallenhet för läraryrket väljer bort detta och söker sig till 
andra jobb som har högre status. En annan utmaning är att lärarna måste anpassa sin 
undervisning så att den även passar de elever som ska lära sig svenska som ett andraspråk. 
Har lärarna svaga kunskaper om hur detta sker bäst kan det påverka elevernas resultat 
negativt. 

Mellan 1994 och 1998 samlades data in till en stor internationell undersökning av vuxna 
personers läskunskaper och resultaten av denna visar att det finns ett samband mellan hur 
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utvecklad en persons läsning är och vad denne har för inkomst (OECD, Statistic Canada, 
2011). Resultatet av denna undersökning visar hur betydelsefull läsförmågan är för elevernas 
framtid. Reichenberg (2006) skriver om självbildens betydelse för barnet. Ett barn med skriv- 
och lässvårigheter kan utveckla en negativ självbild där det uppfattar sig själv som dumt och 
oförmöget att lära sig något eller förstå texter. Den dåliga självbilden kan få livslånga 
negativa konsekvenser för både arbetsliv och privatliv. Malmös kommunalråd Katrin 
Stjernfeldt Jammeh (2014, s. 150) skriver att ”En väl utbyggd digital kompetens i skolan är 
viktig för såväl elevernas som stadens utveckling och konkurrenskraft”. Kombineras 
läsförmågan med den digitala kompetensen så framgår det varför ASL blivit en metod som 
anammas av fler och fler. 

Som lärare i svenska och svenska som andraspråk där majoriteten av eleverna läser det 
sistnämnda, har jag observerat utmaningen det innebär för läraren som undervisar i skriv- och 
läsinlärning. Många av de tidiga läsinlärningsmaterialen, till exempel materialet Kom och läs 
(Nilsson, o.a., 2007) innehåller ord och begrepp som ligger långt utanför de nyanlända 
elevernas begreppsvärld och utgår därmed inte från alla elever. Uppgifter där de ser en bild på 
ett påskris och ska fylla i ordet ris undertill vållar ofta problem eftersom detta inte är något 
som eleverna känner igen. Att börja med det som ligger nära eleverna och sedan utvidga 
området är svårt om man som lärare håller sig strikt till ett färdigt läromedel. ASL bygger på 
elevernas egna texter och den nivå i läs- och skrivutvecklingen eleven ligger på för tillfället.  

I denna uppsats undersöks de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 
som skrevs under våren 2014 där resultaten från dem som använde sig av ASL i läs- och 
skrivinlärningen och dem som inte gjorde det, kommer att jämföras. Det har gjorts forskning 
kring ASL tidigare men den har till största del varit kvalitativ. Agélii Genlott och Grönlund 
(2013) har gjort en studie kring barns läsförmåga och digitalt lärande. Denna studie har varit 
kvantitativ och byggt på tester i läsning som gjorts av ASL-elever (kallas Write to read - 
WTR i studien) och följt upp med ytterligare en studie där de nationella proven undersökts 
och i denna studie kallas metoden WTL (Write to learn) (Agélii Genlott & Grönlund, Closing 
the gaps - Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration, 2016). I denna 
uppsats kommer jag att återkomma till dessa studier. Eftersom lärarens roll för elevernas 
resultat lyfts fram i flertalet rapporter (se t.ex. (Berr, 2011)) kommer lärarnas utbildning i 
ASL att undersökas i denna studie och även hur denna utbildning sett ut i en större kommun i 
södra Sverige som satsat på att utbilda många lärare i ASL under flera år. Lindberg och 
Sandwall (2012, s. 474) menar att forskningen hittills haft svårt att påvisa att datorteknologi 
som verktyg i andraspråksundervisningen leder till ett effektivare lärande och att man sett att 
det inte är teknologin som sådan som påverkar lärandet, utan hur den används. Författarna 
menar även att teknologin bör ses som ett stöd för utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt 
och som ett verktyg för individuell och social utveckling. Då det finns ett behov av att se hur 
teknologi kan användas för ett effektivare lärande kommer denna studie ha fokus på detta. 
Lindberg och Sandwall menar att behovet av forskning kring hur man genom användning av 
datorteknologi kan stödja andraspråksinlärningsprocessen bör uppmärksammas. De anser att 
vi behöver mer forskning om språkinlärningsprocessen i en datorstödd miljö och att det 
behövs forskning om hur nya digitala verktyg bör utformas för att stödja utvecklingen av 
andraspråksbrukares språkliga repertoarer och kommunikativa kompetenser. Denna studie 
bidrar till ökad kunskap inom detta område. Tidigare forskning har visat att det bara är när 
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IKT används för att stödja andra pedagogiska faktorer som metoden har en positiv inverkan 
på elevers resultat ( (Agélii Genlott & Grönlund, 2013) , (Hagberg-Persson, 2013), 
(Gustafsson, o.a., 2009)). Denna studie vill undersöka vilka pedagogiska och stödjande 
faktorer ASL innefattar. För att inte resultaten skulle påverkas av att skolor svarade att de 
arbetade med ASL men istället arbetade med individuell användning av IKT utan någon 
genomtänkt metod, valdes att i denna studie undersöka om lärare har fått utbildning i just 
arbetssättet ASL och hur en utbildning inom ASL kan se ut. 

Genom att studera resultaten av det nationella proven i svenska och svenska som 
andraspråk kommer dessa resultat att analyseras utifrån huruvida eleverna arbetat med ASL 
eller inte. Det analyserade materialet presenteras utifrån perspektivet om det går att utläsa 
någon statistiskt säkerställd skillnad mellan elever som arbetat med ASL eller elever som 
arbetat med andra läs- och skrivmetoder. Genom att analysera klassrumsobservationer utifrån 
adekvata teorier om andraspråksinlärning, är syftet att förstå hur svenska som 
andraspråksinlärning kan gynnas av arbetet med ASL. Intervjuer med lärare, förstelärare och 
utbildare inom ASL bidrar till att öka kunskapen om hur ASL praktiseras och varför arbete 
med ASL kan vara en framgångsfaktor för elever som läser svenska som andraspråk.  

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att utreda vilka effekter arbetssättet Att skriva sig till 
läsning (ASL) har på elevers studieresultat i svenska i årskurs 3 i grundskolan för elever med 
svenska som förstaspråk respektive andraspråk. Vidare syftar studien till att ge en djupare 
förståelse av varför den bedrivna undervisningen kan ha dessa effekter på elevernas 
litteracitetsförmågor. Forskningsfrågorna lyder: 

 
x Hur påverkar arbetssättet ASL elevers studieresultat enligt nationella proven i 

svenska? 
x Under vilka förutsättningar bedrivs ASL-undervisningen? 
x Hur genomförs ASL-undervisningen i praktiken? 
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Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning om läs- och 
skrivinlärning 
Forskningsöversikten i denna studie kommer att fokusera på språk och språklig mångfald som 
en resurs i sig. Ett positivt fokus på språket ökar medvetenheten kring de språk barnen 
behärskar, snarare än vad de inte behärskar, och därmed stödjer det barnens lärande. 
Medveten undervisning och språkstimulerande möten med alla barn och ungdomar bidrar till 
en positiv språkutveckling. 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning som är relevant att ha som bakgrund för studien att 
presenteras. Forskningen handlar om läs- och skrivinlärning, införandet av datorn i skolan, Att 
skriva sig till läsning utifrån två perspektiv samt om svenska som andraspråk.  

Läs- och skrivinlärning förr och nu   
Det finns olika formella metoder för läsinlärning. Dessa kan delas in i två huvudgrupper, av 
vilka den ena har avkodning, att kunna identifiera eller känna igen skrivna ord, och den andra 
förståelse, att kunna tolka språkliga meddelanden, som utgångspunkter. Bottom-up baserade 
metoder har sin utgångspunkt i avkodning. Med Bottom-up menas att 
informationsbearbetningen sker nedifrån och upp, från de enskilda sinnesintrycken till mer 
sammansatta helheter. Med denna metod innebär det att ett ords grafem, bokstäver, känns 
igen visuellt och kopplas till rätt fonem, språkljud, och ljudas sedan samman till ett ord. Top-
down baserade metoder är vanliga inom whole-language traditionen och de har sin 
utgångspunkt i förståelsen. Detta innebär att processen drivs uppifrån och att sinnesintrycken 
bearbetas med hjälp av barnets förkunskaper. Läsaren skapar under läsningen hypoteser om 
texten, och under läsningen, när informationen i texten bearbetas, förkastar, accepterar eller 
förändrar läsaren sin hypotes. I dagens lärinlärning är det vanligt att lägga tyngdpunkten på 
både avkodning och läsförståelse, då det är känt att båda är viktiga för utvecklingen av 
läsförmågan (Collins Block, Gambrell, & Pressley, 2002). Detta innebär att, även om en av 
metoderna används som utgångspunkt, är det vanligt numera att bottom-up och topdown-
baserade metoder används tillsammans (Ivarsson, 2008). 

I den pedagogiska och psykologiska läsforskningen har man kompromissat och anser att 
läsaren bearbetar en text både genom att utgå från de små delarna (bokstavsljuden) till 
helheten genom att ljuda sig fram men också att utgå från helheterna. Man anser att läsaren är 
flexibel. Westlund (2009) talar om vikten av en balanserad läsundervisning och en syn på 
läsning som innebär att den består av många olika processer som samverkar, förstärker och 
möjliggör varandra. Liberg menar att i de fall skrivprocessen studerats ses den som en 
omvändning av läsprocessen. I den skriftliga processen utgår man från talspråkscentrum och 
omvandlar den talade texten till skrift (Liberg, Hur barn lär sig läsa och skriva, 1993, s. 14). 

Hur barn lär sig att skriva 
Skriftsystemet är något mycket känt i den kultur vi befinner oss i. Barn kommer i kontakt med 
skriftspråket på olika sätt redan när de är riktigt små. Genom att lära sig skriftspråket i sin 
kultur lär barnen sig även sådant som går bortom bokstäver, hur bokstäver kombineras till ord 
och hur ord blir meningar. Exempelvis kan två treåringar som har sitt ursprung i olika 
skriftkulturer producera “skrift” som liknar den som används i respektive skriftkultur 
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(Chariman & Kress, 2003). Dock menar Liberg (1993, s. 12) att skrivning mer eller mindre 
ignorerats i forskningen då det främst är läsning som studerats. 

Barnet som kommer från en alfabetisk skriftkultur vet att skriftspråket är linjärt, att det 
läses från vänster till höger men också att det finns förbundna element i skriften (Liberg, 
Möten i skriftspråket, 2010, s. 216). Barnet som lär sig att skriva i ideografisk skriftkultur vet 
att tecknen står på en linje men att de inte är förbundna. Medan barnet med den alfabetiska 
skriftkulturen tycker att tecknen är ganska enkla och återkommande tycker barnet från den 
ideografiska skriftkulturen att varje tecken är olikt och komplext. Detta barn har lärt sig att 
komplexa ting består av en uppsättning enkla ting. Barn som kommunicerar med skriftspråket 
Bliss, som är ett modernt ideografiskt skriftspråk lär sig att i deras kommunikation är det 
viktigt att saker görs genom att följa en bestämd, logisk sekvens och det kan även påverka 
deras syn på annat än bara skrift. Dessa faktorer påverkar inte på samma sätt när man lär sig 
ett alfabetiskt skriftsystem. Vi som använder alfabetiska skriftsystem ser snarare saker som 
varande linjära och sekventiella (Chariman & Kress, 2003, pp. 179-202). Läsinlärningen för 
ett flerspråkigt barn kan se annorlunda ut än för ett barn med svenska som sitt modersmål. Ur 
ett flerspråkigt perspektiv är det viktigt att veta vad som är kännetecknande för ortografin dvs. 
skriftspråket, i förstaspråket hos en elev som inte har svenska som modersmål. På så vis tar 
man reda på vilka läsfärdigheter som kan överföras till svenskan. Kunskapen bidrar till att 
förstå och utveckla elevernas läsfärdigheter och kan vara en hjälp vid val av läsmetoder 
(Bøyesen, 2006). Dyslexi kan se ut på olika sätt beroende på hur ortografin ser ut på 
förstaspråket och svenska men man räknar med att dyslexi visar sig på bägge språken hos en 
flerspråkig person med dyslexi.   

Datorn i skolan 
Enligt Håkansson och Sundberg (Håkansson & Sundberg, 2009) har tre huvudsakliga former 
av interaktion mellan elever och datorer identifierats. Dessa är: 
 

1. Övning av specifika färdigheter eller kunskaper 
2. Individualiserad handledning som anpassas efter elevens kunskapsnivå 
3. Dialogiskt samspel där eleven tar aktiv del i att strukturera sina övningar 

 
Håkansson och Sundberg menar att man i flera studier funnit positiva samband mellan elevers 
IT-användning och deras skolprestationer men att det inte gått att se vilka orsaker som ligger 
bakom. 

Torgerson och Elbourne (2002) har utifrån 6 experimentella studier undersökt 
effekterna av IKT på elevers stavningsförmåga. På stavningsförmågan kunde ingen statistiskt 
signifikant effekt uppmätas på grund av små urvalsstorlekar, men resultaten kunde tolkas på 
så sätt att användning av stavningsprogram eventuellt kan vara lika effektivt som traditionella 
metoder. 

Alexanderssons, Linderoths och Lindös (2001) Bland barn och datorer bygger på ett 
forskningsprojekt som handlat om hur IKT kommit in i de yngre barnens liv i förskolan och 
skolan. I projektet har kunskap sökts om hur mötet mellan barn och dator kan beskrivas. 
Något man kom fram till i projektet var att det sociala samspelet mellan barnen utav 
pedagogerna uppfattades som något mycket positivt. Pedagogerna gav också uttryck för att 
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IKT ger en större variation i den pedagogiska verksamheten. Det stod också klart att 
pedagogens kunskaps- och inlärningssyn påverkar hur IKT används. 

Att skriva sig till läsning via dator 
Att skriva sig till läsning via dator är ett redskap för skriv- och läsinlärning där datorn spelar 
en stor roll. Genom att lära sig skriva på datorn behöver barnens finmotorik inte ligga till 
hinder för skrivutvecklingen. Vidare finns det programvaror med talande och ljudande 
tangentbord som kan installeras på barnens datorer och på så vis ge barnen direkt respons i 
skrivandet. Även sker det ett naturligt samtal kring texten då det i metoden ingår att barnen 
skriver tillsammans i par. 

Att skriva sig till läsning enligt Arne Trageton 
Den norske pedagogen och lärarutbildaren Arne Trageton som tidigare varit verksam vid 
Högskolan Stord/Haugesund i Norge är en av de personer som utvecklat arbetssättet ASL till 
vad det är idag. Trageton håller numera kurser och utbildningar om ASL. Mellan åren 1999-
2002 genomförde Trageton ett aktionsforskningsprojekt i Norge, Danmark, Finland och 
Estland. Detta projekt kallades ”Tekstskaping på datamaskin”.  I projektet var det 14 klasser 
om följdes från sitt första skolår (motsvarande förskoleklass i Sverige) till skolår 4 som 
motsvarar Sveriges årskurs 3. Redan från första klass (förskoleklass) började barnen skriva på 
datorn. Inte förrän i årskurs 3 (motsvarande årskurs 2) började barnen lära sig att forma 
bokstäver för hand. 

Anledningen till att Trageton menade att man skulle vänta med att introducera 
bokstavsformandet för hand var att barn i sjuårsåldern fortfarande inte utvecklat sin 
finmotorik. I Tragetons projekt visade det sig att barnen, när de sedan fick skriva för hand, var 
mycket motiverade och snabbt utvecklade en läslig handstil. Trageton menar att om man 
vänder på begreppet läs- och skrivinlärning så att det istället heter skriv- och läslärande 
skapas ett nära samband mellan de fyra huvudområdena i modersmålet, tala, lyssna, skriva 
och läsa (Trageton, 2005). 

Enligt Trageton lär sig de flesta barn att skriva innan de lär sig att läsa. Men traditionellt 
har undervisningen i skolan bedrivits tvärtom. Att det är så beror enligt Trageton på att barnen 
har så outvecklad finmotorik när de börjar skolan att det blir för svårt för dem att komma 
igång och skriva med en gång. Istället har bokstavsundervisningen skett mycket långsamt med 
en bokstav i veckan. Detta vänder sig Trageton emot då han anser det vara begränsande för 
barnen att inte få använda alfabetets fulla register med en gång. Med detta i åtanke utvecklade 
Arne Trageton metoden ASL. Att skriva på datorn kräver inte alls samma motoriska 
färdigheter som att skriva för hand och om man använder ASL utgår man i första hand från 
skrivandet och de texter barnen läser till en början är ofta de som de själva skrivit (Trageton, 
2005). 

Specialpedagogiskt perspektiv på ASL 
En utveckling av metoden mot ett mer specialpedagogiskt perspektiv har Mona Wiklander 
varit en del av. Redan 1996 införde hon ASL i sin speciallärarundervisning och initierade 
arbetet i klasserna (Hultin, 2014). Wiklander, verksam i som projektledare för ASL i 
Sandvikens kommun, rikting av ASL mot ett specialpedagogiskt arbetsätt,  kan kortfattat 
beskrivas på följande vis: 
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I klassrummen finns datorer som är uppkopplade på nätet. Dessa datorer är utrustade 
med specialprogram som talande tangentbord, talsyntes, ordbehandlingsprogram med 
stavningskontroll och bokstavsprogram. I klassrummet ska det också finnas en interaktiv 
skrivtavla och projektor. 

I klassrummet ska det finnas tillräckligt med datorer för att bedriva ASL-undervisning. 
När barnen skriver på datorerna med ljudande tangentbord och talsyntes läses bokstavsljuden 
upp och när de är klara med meningen läses hela meningen upp. Eleverna får omedelbar 
respons på sina texter eftersom de hör vad de skrivit. Vill de skriva katt och datorn läser kat 
hör de att de inte skrivit som de tänkte. Alla barnens texter skrivs på datorn och de börjar inte 
med formell undervisning i handstil förrän i årskurs två. I början av lektionen inleder läraren 
ett samtal i klassen om vad man ska skriva. Sedan utforskar eleverna och läraren tillsammans 
vad som måste finnas med i texten genom att till exempel titta på vilken genre de ska skriva i. 
I denna fas formuleras en gemensam text eller en mindmap på tavlan. I nästa fas börjar 
elevernas eget skrivande då de sätter sig vid varsin dator eller två och två framför en dator. 
Hultin (2014) menar att vissa barn skriver ensamma och vissa tillsammans. När texten är klar 
läser barnen upp den för läraren och tillsammans ser de om något behöver ändras innan den 
skrivs ut. 

Kritik mot ASL 
Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik vid Stockholms universitet, är starkt 
kritisk till Arne Trageton och uttrycker i tidskriften Specialpedagogik att skolorna i 
Sollentuna (Se avsnitt Tidigare studier för vidare läsning om projektet i Sollentuna) som år 
2012 enbart arbetade med skrivinlärning via dator: “spelar hasardspel med sjuåringar“ 
(Cervin, 2012). Vidare kritiserar Myrberg metoden då han säger att datorbaserade program 
ofta stödjer sig på lite vetenskap och mycket reklambudskap och att han tyvärr måste placera 
Trageton i kategorin reklambudskap. Myrberg menar att varken Trageton eller någon annan 
har publicerat vetenskapliga artiklar om att skriva sig till läsning. 

Trageton genomförde som tidigare nämnts, ett aktionsforskningsprojekt men detta har 
fått kritik för att det inte är tillräckligt vetenskapligt genomfört. Bland annat har Ulf 
Fredriksson, läsforskare och docent i pedagogik vid Stockholms universitet, kritiserat 
vetenskapligheten i Tragetons forskning i Lärarnas Tidning. Han uttalar att “Arne Trageton 
inte har tillräckligt bra vetenskapliga data i sina undersökningar. Inte heller den undersökning 
som gjorts i Sollentuna kommun om ASL och som visar på positiva effekter håller riktigt 
måttet vetenskapligt /…/. I båda fallen saknas till exempel bra kontrollgrupper” (Rudhe, 
2013). Artikelförfattaren skriver att Trageton håller med om att det också behövs mer 
forskning om ASL där urvalet av deltagande klasser är slumpmässigt, vilket det inte var i hans 
forskning. Trageton nämner att ett tillfälle skulle kunna vara att använda de nationella proven 
i årskurs 3. 

Samarbete i skrivpar 
En mycket viktig del av ASL, oavsett vilket perspektiv man väljer att använda på begreppet, 
är kommunikationen som sker kring texterna. Hultin (Hultin, 2014, s. 16) menar att 
kommunikationen finns med som en röd tråd genom skrivprocessen. Först i det lärarledda 
samtalet och sedan i arbetet när eleverna sitter två och två vid datorn. Ljung-Djärf (2004) 
menar att i de studier som gjorts av samarbete runt datorn är det problematiskt att begreppet 
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samarbete, och dess engelskspråkiga varianter, används på flera olika sätt även om de till viss 
del liknar varandra. Begrepp som till exempel »collaborative learning», »cooperative 
learning» och »peer learning» behandlar vad som beskrivs som samarbete, men med delvis 
olika definitioner av begreppet. I svenska studier brukar det gemensamma begreppet 
samarbete användas.  Detta begrepp är oftast inte definierat utöver att det handlar om att två 
eller flera individer sitter tillsammans runt eller är uppkopplade via datorn. Inom ASL är just 
samarbete ett vedertaget begrepp och i denna studie kommer samarbete användas när eleverna 
sitter två och två framför datorn och genom kommunikation producerar en text tillsammans. 

Åsa Ljunggren (2013) menar att för att få en förståelse för begreppet kommunikation är 
det viktigt att ta del av den forskning som studerat barns samarbete och samlärande. Eftersom 
kommunikation är att göra något gemensamt går det inte att frikoppla samarbete och 
samlärande från kommunikation. 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) beskriver hur IKT kan inbjuda till en 
förändrad skrivprocess. Då texten kan projiceras på en bildskärm blir denna text ett 
gemensamt fokus för flera barn. Skrivandet blir en kollektiv process för barnen. 

Även Liberg (Möten i skriftspråket, 2010) menar att barn lär sig att kommunicera och 
skapa mening genom att umgås med andra i språkliga sammanhang. Genom att delta i dessa 
språkliga och sociala processer är man medskapare av den kultur man befinner sig i. Liberg 
pekar på att samtalet är just en sådan social process. 

Samarbete framför datorn är inte oproblematiskt. Lövgren (2009) beskriver hur hon som 
lärare upplevde att allt för mycket tid gick åt till att försöka få eleverna att hjälpa sin 
skrivkompis. Hon bestämde sig för att ta bort samarbetsmomentet ur sitt praktiserande av 
ASL men fick av en pedagogisk samtalsgrupp hon ingick i hjälp att inse fördelarna av 
samarbete. Kollegorna i samarbetsgruppen pekade på fördelarna med samarbete och dessa 
var: 

 
x Eleverna bidrar genom samarbete både till sin egen och andras utveckling. 
x I samarbetet kan eleverna både ställa frågor och komma med förslag. 
x Samarbetet hjälper eleverna att tänka högt och samtala om kunskapen som de ännu 

inte är helt förtrogna med. 
 
Dock menar Lövgren att det är en stor utmaning i organiserandet av uppgifterna för att få alla 
att bli engagerade. ”Få sjuåringar är intresserade att stå bredvid och titta på när 
skrivarkompisen skriver om sin mamma” (Lövgren, 2009, s. 26). Detta problem har Lövgren 
undkommit genom att uppgifterna utformas så att elev 1 skriver det elev 2 vill säga och vice 
versa. Samarbetet får sitt stöd i Vygotskij och det sociokulturella perspektivet på lärande. 
Vygotskij (1978) menade att lärande alltid innebär att någon typ av extern erfarenhet 
omvandlas till en intern process och att detta främst sker genom att människor kommunicerar 
med varandra. 
 

Tidigare studier om läsinlärning med stöd av IKT  
Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund (2013), verksamma vid Örebro universitet, bedrev 
en pilotstudie på skolklasser i Sollentuna som hade som syfte att bidra till att utveckla bättre 
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metoder för att lära sig läsa och skriva i tidiga år. I den studien testade de datorstödd läs- och 
skrivinlärning i två ettor. Eleverna började inte skriva för hand förrän i årskurs två utan 
tränade sin finmotorik på andra sätt. I IKT-klasserna som i studien kallas WTR-klasser (WTR 
- Write to read och kan översättas till ASL) ingick det att de redan från första klass använde 
datorer och andra IT-verktyg för att skriva texter och därefter diskutera och förfina dem 
tillsammans med andra barn och lärare då texterna lades ut på en gemensam webbplats. I 
studien började de med tre hypoteser, att WTR metod skulle leda till bättre läs- och 
skrivförmåga och att IKT-verktyg och en väl utformad social miljö, inklusive inbördes 
feedback skulle kunna bidra till att uppnå dessa resultat. Dock var storleken på testgruppen 
ganska liten och därmed kunde långtgående slutsatser inte dras, men Agélii Genlott och 
Grönlund menar att resultaten av detta försök är klart uppmuntrande. Testerna visar att både 
läs- och skrivförmåga hade förbättrats avsevärt i testgruppen. I slutet av årskurs ett hade alla 
en god tilltro till sin läs- och skrivförbättring. De hade alla publicerat sina texter och alla var 
lika snygga när det gäller det visuella utseendet, oberoende av nivån på elevens motoriska 
utveckling. Agélii Genlott och Grönlund menar på att de goda resultaten till en del kan 
förklaras av den teknik som används, till av hur de gick tillväga i arbetsgången, men i 
synnerhet av hur eleverna arbetade tillsammans. Även de elever som ännu inte kunde läsa 
kunde delta helt i alla typer av kommunikation mellan klasskamrater med hjälp av talande 
tangentbord som underlättade det för dem att läsa kamraternas texter och att kunna skriva 
feedback till sina klasskamrater. Agélii Genlott och Grönlund tror att det faktum att alla 
elever, oavsett deras olika utvecklingsnivå när det gäller läsning och skrivning, på grund av 
tekniken har publicerat texter, kommenterat andras texter och gjort förbättringar i efterhand 
har gjort en viktig skillnad. 

Agélii Genlott och Grönlund (2016) utökade sin tidigare pilotstudie (Agélii Genlott & 
Grönlund, 2013) i både storlek och omfattning. Den involverade två kontrollgrupper, en 
"traditionell" som inte använde IKT alls, och en där IKT användes men utan någon specifik 
metod för lärande så som social interaktion och formativ återkoppling bland klasskamrater. 
Studiens övergripande hypotes var att IT-användningen i kombination med en pedagogisk 
metod inklusive formativ återkoppling och bedömning som en digital social interaktion 
mellan jämnåriga förbättrar resultat i läsutveckling och i matematik. Studiens syfte var att 
testa om den IKT-stödda metoden, WTL, Skriva sig till lärande, gav bättre elevresultat än två 
andra former av läs- och skrivmetoder: "traditionell", där IKT inte används och en där man 
använder IKT men inte WTL-metoden. Studiens resultat visar att WTL leder till högre 
resultat för eleverna i läskunnighet och i matematik än de andra två metoderna. WTL leder till 
högre prestationer än de båda andra metoderna för lågpresterande elever. WTL leder till en 
mindre klyfta i resultaten mellan flickor och pojkar än de två andra metoderna. 

Mellan åren 2011 – 2014 genomförde Uppsala kommun ett ASL-projekt som skulle 
fungera som stöd för eleverna i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Caroline Liberg 
(2014) utsågs som utvärderare för projektet. Två klasser hemmahörande på Björklingeskolan 
och Västra Stenhagenskolan deltog i projektet. Resultaten på bland annat det nationella provet 
i svenska eller svenska som andraspråk i slutet av årskurs 3 jämfördes med ett antal likvärdiga 
skolor. Resultaten visar att klassen på Björklingeskolan låg något sämre till i läsning än i 
skrivning i relation till jämförelseskolor. Bra till låg de däremot i skrivning av faktatexter. 
Klassen från Västra Stenhagenskolan låg också under sina jämförelseskolor i läsningen men i 
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mittenskiktet på skrivningen. Västra Stenhagenskolan-klassen låg på gruppnivå i nivå med 
jämförelseskolorna i läsförståelse, medan Björklingeskolans klass låg under flera av sina 
jämförelseskolor. Liberg ser en möjlig förklaring till att klassen från Västra Stenhagenskolan 
presterade bättre att klassen från Björklingeskolan hade en lägre ingångsnivå på sina elever. 
Med hjälp av de jämförelser som gjorts i projektet visar resultaten att användande av dator i 
den tidiga läs- och skrivutvecklingen inte skulle ha någon avgörande betydelse. Liberg påtalar 
dock att jämförelserna är av relativt grovt slag och enbart mäter på ett kvantitativt sätt om 
eleverna nått kravnivåer eller inte. Liberg menar dock att trots att användandet av datorn i den 
tidiga läs- och skrivutvecklingen inte visar sig ge någon avgörande betydelse läggs grunden 
för att eleverna från början av läs- och skrivundervisningen kan sätta in bokstavsinlärningen i 
ett funktionellt sammanhang av skrivande, att eleven bygger upp en självkänsla av se sig själv 
som varandes en skribent, att eventuella motoriska problem i bokstavsformandet är 
undanröjda, att elever får omedelbar respons på om de skrivit rätt bokstav eller stavat rätt 
genom talsyntesprogrammen, att eleverna knäcker skriftkoden redan i tidigt i ettan och att 
eleverna tidigt får en vana att använda den teknologi som är utbredd i dagens samhälle och 
som i dagens skola får en allt större betydelse för lärande, läsande och skrivande i alla ämnen. 

Svenska som andraspråk 
På varje enskild skola ska det göras en individuell bedömning av alla elever som berörs av 
förordningen av undervisning i svenska som andraspråk. I Skolförordningen 
(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 185) står följande: 
 

14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 
1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 
2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i 
utlandet, och 
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 
vårdnadshavare. 
Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev. 

 
Alla elever som tillhör någon av kategorierna ovan ska dock inte läsa svenska som andraspråk 
utan bara de som behöver undervisning i svenska som andraspråk. Elever som inte är 
uppvuxna med svenska som sitt modersmål kan befinna sig på olika nivåer gällande sin 
språkutveckling och ha helt olika erfarenhet av litteracitet. Därför måste elevers språkliga 
förmågor och eventuella behov av svenska som andraspråk kartläggas. 

Elever som undervisas i svenska som andraspråk ska också bedömas enligt kursplan och 
kunskapskrav för detta ämne. I denna bedömning måste det tas hänsyn till att det är ett 
andraspråk eleverna läser och inte ett förstaspråk. Dessa elever måste undervisas med en 
särskilt anpassad undervisning. 

Reglerna för vem som ska undervisas i svenska som andraspråk anger att det måste 
göras en individuell bedömning av vem som ska få denna undervisning.  Om den enskilda 
läraren känner osäkerhet kring vem som ska undervisas ska rektorn fatta beslut. 

För att stödja lärarens bedömning i svenska och svenska som andraspråk har det tagits 
fram flera material av Skolverket. För att kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3 har 
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det tagits fram två bedömningsstöd som kan användas redan från årskurs 1. Från den 1 juli 
2016 blir det obligatoriskt för huvudmän att använda Skolverkets bedömningsstöd i 
skrivutveckling och matematik i årskurs 1 (Skolverket, 2016). Det kommer även att finnas 
kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1. För de elever som är flerspråkiga gäller inte samma 
krav på den språkliga korrektheten i samtalet om innehållet i det lästa som för de elever som 
läser enligt kursplanen för svenska. Läsfärdigheterna för flerspråkiga elever bör helst värderas 
på elevens båda språk menar Elisabeth Lindén (2010). En förutsättning är att eleven kan 
tillräckligt med svenska för att klara de svenska läsproven. Även i det skriftliga framställandet 
är det innehållet som bedöms, men inte korrektheten i språket. I informationen till läraren tas 
det upp som viktigt att läraren inte förenklar uppgifterna så att det som uppgiften är tänkt att 
pröva har anpassats bort. I bedömningsstödet är det fyra typer av läsning som prövas. I 
skrivuppgifterna ska eleverna skriva på det sättet de är vana vid. Skriver de vanligtvis på dator 
eller på läs- och skrivplattor ska de även göra det här. Bedömningsstödet har ett formativt 
syfte och innefattar förslag på vidare undervisning för elevernas fortsatta utveckling. 

Pauline Gibbons är ett viktigt namn i svenska som andraspråksundervisningen i Sverige. 
I böckerna Stärk språket, stärk lärandet (2006) och Lyft språket, lyft tänkandet (2013) 
beskrivs begreppet »scaffolding» (ung. "stöttning") och hur detta kan komma till uttryck i 
praktiken. Begreppet används av flera läsforskare och syftar till de stöttande strukturer som 
kan erbjudas i språkinlärningen. 



 

14 
 

Teoretiska perspektiv och antaganden om litteracitet 
I detta kapitel kommer grundläggande antaganden om litteracitet att beskrivas utifrån ett 
multimodalt perspektiv. Centrala begrepp som flerspråkighet, litteracitet och multimodal 
litteracitet som kommer att användas för analys av data, kommer i detta kapitel att definieras 
och förklaras. 

Flerspråkighet 
Begreppet flerspråkig är ett svårdefinierat begrepp men Benckert, Hålland och Wallin (2007) 
föreslår en tolkning där barn som har (ett) eller flera andra förstaspråk än svenskan ska 
definieras som flerspråkiga. Ca 150 olika språk talas idag i Sverige (Norrby & Håkansson, 
2007). Många barn föds med två språk talandes i hemmet eller ett i hemmet och ett i övriga 
samhället men många barn möter ett nytt språk senare i barndomen. De olika språken 
påverkar varandra hos flerspråkiga barn och denna påverkan kallas transfer. Det flerspråkiga 
barnet skiljer på sina språk redan från början. Salameh (2006) menar att forskningen kring 
andraspråksutveckling visar att den grammatiska utvecklingen följer bestämda mönster 
oavsett språk. Det flerspråkiga barnet utvecklar två eller fler lexikon och dessa består inte av 
samma ord eftersom barnet behöver sina olika språk för olika aktiviteter. Det finns olika syn 
på hur barn utvecklar språk och även kraven på omgivningens ansvar ser olika ut i olika 
kulturer. På grund av detta ser den språkliga socialisationen olika ut i olika kulturer. Synen på 
den språkliga socialisationen påverkar också hur skriftspråket presenteras för barn och detta 
påverkar för läsinlärningen (Salameh, 2006). 

Litteracitet 
Det engelska ordet »literacy» betyder mer än enbart läs- och skrivförmåga (Westlund, 2009, s. 
67). Begreppet kan på svenska översättas till litteracitet och innebär ett ramverk för förståelse 
och ett förhållningssätt till läsning. Ur detta perspektiv ses förvärvet av skriftspråkett som en 
socialiseringsprocess som sker i samspel med politiska, sociala, kulturella och ekonomiska 
förhållanden. Skrivutvecklingen är därför något som inte bara sker i skolan utan i hela livet. 
Det finns många olika forskningsingångar i litteracitetsbegreppet och den största forskningen 
sker i Nya Zeeland, USA och England. I de nordiska länderna har man importerat detta 
begrepp och applicerat det på våra förhållanden. En inriktning i forskningen är mot det 
multimodala medan en annan handlar mer om kulturella och sociala aspekter. 
Litteracitetsbegreppet idag har har mer och mer utvecklats till att man ser språket som ett 
socialt sammanhang i sin kontext. Läsaren idag behöver ta ställning till mer än bara texten 
och att tolka och förstå bilder och grafik, ingår också i textförståelsen. I denna studie kommer 
det multimodala perspektivet användas på begreppet. 

Multimodal litteracitet 
Litteracitetsbegreppet innebär ett utvecklande av våra förmågor att skapa, förstå och kritiskt 
granska texter. Litteracitet handlar följaktligen om de kompetenser som det finns behov av att 
utveckla när människor konstruerar gemensam mening i kommunikation och interaktion med 
hjälp av olika texter (Wiklund, 2014, s. 140). Begreppet multimodal litteracitet används för att 
peka på de olika litteracitetsbehov som uppstått i vårt förändrade textlandskap. Walsh (2010, 
s. 213) menar att:  
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Multimodal literacy refers to meaning-making that occurs through the reading, viewing, 
understanding, responding to and producing and interacting with multimedia and digital texts. 

Multimodalitet en kombination av medietyper 
Teoribildningen kring begreppet multimodalitet är fortfarande under utveckling. En 
multimodal utgångspunkt i synen på lärande ökar möjligheterna att förstå nutidens 
meningsskapande då multimodalitet kännetecknas av att flera meningsskapande element så 
som skrift, bild, ljud eller andra medietyper kombineras. Kress (Multimodaliy: A Social 
Semiotic Approach to Contemporary Communication, 2010) försöker ringa in ett multimodalt 
forskningsområde med de pedagogiska dimensionerna av multimodalitet. Elleström (2010) 
förklarar begreppet genom att ge ett exempel på vad som kan hittas i något som skulle kunna 
vara vad som helst, till exempel ett X. Elleström menar att från det ögonblick vi bestämmer 
att det betyder något, blir det ett »tecken». Det enklaste sättet att få X att betyda något är att 
sätta in det det i något slags sammanhang. För att ta reda på vad X betyder bearbetar vi 
informationen och bildar kognitiva och rumsliga strukturer. X betyder egentligen ingenting 
förrän det tolkas. Oavsett om X ses som en bokstav, ett icke-alfabetiskt tecken, en grafisk 
markering på en yta, ett ljud eller en del av en språklig sekvens är det en del av en kontext där 
betydelsen överlappar. Elleström menar att alla typer av skriftsystem och även vissa 
medieproduktioner och konstverk måste ses som delar av ett brett fält med sensoriska, spatiala 
och semiotiska komponenter. Vidare menar Elleström att alla former av språk, 
kommunikation, konst och media har gemensamma egenskaper som får ett tecken som X att 
sväva mellan olika system och ändå samtidigt vara en del utav olika ramverk utan att förlora 
sin relativa stabilitet. 

Att skriva om multimodalitet kräver att “modalitet” definieras men detta är svårt då de 
överlappar så som Elleström beskriver. Bezemer och Kress (2008) förespråkar ett dynamiskt 
tolkande av begreppet där vad som räknas som modalitet är en fråga för samhällets behov. 
Det som samhället bestämmer sig för att betrakta som en modalitet är en modalitet. Begreppet 
modaliteter handlar om resurser för att skapa mening och omfattar en mängd olika 
kommunikativa medel som värd utgör en utmaning för den tidigare dominansen av tal och 
skriftspråk i akademiska arbeten. Det öppnar upp möjligheter för att känna igen, analysera och 
teoretisera de olika sätt på vilka människor skapar mening, och hur dessa sätt är multimodalt 
sammankopplade. Modaliteter skapas genom sociala processer, är flytande och kan komma att 
ändras (Jewitt, 2008). Inom begreppet multimodalitet analyseras sambanden mellan olika 
former av kommunikation, som text, bild och ljud. Multimodalitetsforskningen strävar att 
fokusera på integrationen mellan olika kommunikativa former och repertoarer, med syfte att 
få en mer relevant helhetsbild av förutsättningarna för kommunikation Jacobssons (2012, s. 
155) sammanfattning av de centrala multimodala begreppen tydliggör förståelsen för dessa: 
 

Tecken kan således ses som mentala hjälpmedel (språk, symboler och 
formler) som används som »tankeverktyg», tekniska resurser (t ex 
datorer, grafräknare och smartphones) som tillsammans med artefakterna 
(böcker, datorspel, vetenskapliga begrepp och teorier) medierar vad och 
hur vi tänker och agerar. 
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Jakobsson menar att för att undvika missförstånd kring alla termer kan samlingsbegreppet  
»mediational means» användas som en gemensam beskrivning av alla olika resurser som 
människor använder i sina lärprocesser. 

Multimodala texter 
Elevernas läsande av texter i skolan har enligt Kress (Literacy in the New Media Age, 2003) 
har gått från att eleven först läser texten till att den idag istället utgår från bilderna som hör till 
texten. Detta, menar Kress, är en viktig utveckling i språkets nyare historia i väst. Studerar 
man en lärobok från från 1936 består texten av många verballed samt bisatser. En modernare 
lärobokstext har kortare meningar och en förenklad text. Enligt Kress beror detta inte på en 
fördumning av samhället utan snarare på att vi nu istället för en meningsbärare har två. Den 
nya uppgiften för läsaren går ut på att kombinera dessa två meningsbärare och den nya 
komplexiteten ligger i denna färdighet. Social förändring skapar således semiotisk förändring 
menar Kress. I ett auktoritärt samhälle är texten som skapas ofta linjär medan texten som 
skapas i ett samhälle som säger att det är dina intressen som räknas också skapar texter som 
påverkats av detta. Vi går från linjäritet till modularitet. Elevers läsförmåga testas oftast 
genom att de läser traditionellt skriven text. Kress menar att det inte alls behöver förhålla sig 
så att dagens barn och ungdomar läser sämre. Istället läser eleverna på ett annat sätt och barn 
och ungdomar är de största förbrukarna av multimodala texter. Avläsandet av en bildskärm 
går till på ett annat sätt än traditionell avkodning. Multimodala bildskärmstexter består ofta av 
både instruktioner och bilder och kan även kräva att läsaren agerar genom att trycka på 
knappar eller genom andra rörelser. Därför menar Kress att ungdomar idag har utvecklat ett 
annat sätt att läsa för att kunna hantera de multimodala texterna. 

Varje modalitet har sin specifika  »affordance». Affordance är det begrepp som används 
för att beskriva de olika modaliteternas möjligheter och begränsningar. Skrift kan lagras och 
detta är en affordance. Det har funnits en syn på språket som det främsta 
kommunikationsmedlet för människan men nu konkurrerar språket med andra modaliteter 
som t ex. bild och då behöver frågor ställas om vad språket respektive bilden kan förmedla 
och vad kombinationen av de båda förmedlar (Engblom, 2013, ss. 191-192). 
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Metodansats med kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder 
I detta kapitel kommer uppsatsens metoder för att få fram resultaten att presenteras. 

Val av metod 
Denna studie är en ’Mixed methods’-studie. Med mixed methods menas en forskning som 
baseras på både kvalitativ och kvantitativ metod (Burke Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 
2007). Till denna studie bidrar mixed methods med möjligheten att tillhandahålla de mest 
användbara metoderna för att nå resultat då det kvantitativa materialet kunnat ligga till grund 
för vilka element som behövts ta i beaktande i inhämtningen av det kvalitativa materialet. 
Både det kvantitativa resultatet samt det kvalitativa resultatet har analyserats för att få en så 
komplett och balanserad bild som möjligt i svaren på forskningsfrågorna. I denna studies 
kvantitativa del har det empiriska materialet som samlats in bestått av statistik från nationella 
prov i svenska och svenska som andraspråk, genomförda på vårterminen 2014. Dessa prov är 
standardiserade och ska kunna ligga till grund för en för att generella slutsatser kring elevers 
kunskaper i läs- och skrivutveckling i slutet av årskurs tre. I den kvalitativa delen av studien 
har det empiriska materialet som samlats bestått av individuella djupintervjuer med två lärare 
samt en utbildare inom ASL. Två klassrumsmsobservationer i flerspråkiga klassrum har också 
genomförts, en i årskurs 2 och en i årskurs 3. De olika delarna av studien sammanfattas i 
Tabell 1. 
 
Tabell 1. De olika typer av datamaterial som samlats in i studien. 

Kvantitativ studie 
3646 skolor som tillfrågades 
348 skolor som svarade 

Kvalitativ studie 
3 intervjuer 

1 utbildare för ASL 
1 lärare i årskurs 2 (förstelärare, ASL) 
1 lärare i årskurs 3 

2 observationer 
1 i årskurs 2 
1 i årskurs 3 

 
Till skolorna som genomfört de nationella provens rektorer skickades ett email med en enkät 
med mycket enkla ja- och nejfrågor (Bilaga 1) ut med frågan om eleverna använt ASL under 
sin lågstadietid och om lärarna fått utbildning i ASL. Emailen med enkäterna skickades ut 
innan intervjuer och observationer genomfördes. Det var viktigt att göra arbetet i denna 
ordning eftersom det på så sätt, utefter rektorernas svar, tydliggjordes vilka frågor som skulle 
ställas vid intervjuerna och vilka observationer som skulle göras. I enkäterna som sänts ut till 
rektorerna har det funnits med frågor om lärarna har fått utbildning i ASL och vem som 
bekostat denna utbildning. Lärarnas utbildning i ASL är en parameter som finns med i 
undersökningen. När svaren från rektorerna studerats samt andra undersökningar kring ASL, 
(Agélii Genlott & Grönlund, Closing the gaps - Improving literacy and mathematics by ict-
enhanced collaboration, 2016), har det blivit tydligt att just synsättet på datorn i klassrummet 
varit viktigt. På grund av detta har jag i denna studie valt att lägga fokus på utbildningen inom 
ASL eftersom om man har en sådan utbildning torde använda datorn i klassrummet på samma 
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sätt. Intervjuerna genomfördes för att kunna beskriva lärares och utbildares erfarenheter kring 
ASL. 

Studien har en explorativ (utforskande) ansats eftersom ASL är en metod som inte är 
exakt beskriven och arbetet med ASL kan se olika ut beroende på elevgruppens 
sammansättning, antal elever med specifika svårigheter eller olika förstaspråk. 
Djupintervjuerna har följt en intervjuguide som behandlat sju (i ett fall åtta) områden. Dessa 
finns beskrivna i Intervjuguide Lärare årskurs 2 och lärare årskurs 3 (Bilaga 5). 

Urval och avgränsningar  
I denna undersökning skickades enkäten (Bilaga 1) ut till alla skolor som genomfört provet 
istället för ett representativt urval gjordes med bakgrund av att det skulle vara till fördel för 
studien att få in så många svar som möjligt för att öka det statistiska underlaget och på så sätt 
öka studiens statistiska signifikans. När studien var påbörjad kom Genlott och Grönlund ut 
med sin artikel Closing the gaps - Improving literacy and mathematics by ICT-enhanced 
collaboration (2016). Resultaten de presenterade visade att IKT kopplat till formativ 
bedömning och återkoppling var gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling. Med bakgrund 
av detta valde jag att i denna studie undersöka: 
 

x Hur många skolor har fått utbildning i ASL? 
x Hur har utbildningen finansierats? 
x Hur många av de som använder ASL har fått utbildning i ASL? 

 
För att närmare undersöka hur en utbildning i ASL kan se ut och vad som det läggs fokus på i 
en sådan utbildning, valdes att lägga till en intervju med en person som utformat och utvecklat 
lärares utbildning i ASL i en större kommun i södra Sverige. Personen valdes ut eftersom 
utbildningen hon bedrivit varit mycket synlig och omtalad i olika medier. Klasserna där 
observationerna ägde rum, samt den kvalitativa delen av studiens respondenter, valdes ut via 
ett bekvämlighetsurval. I klasserna fanns många elever som läste enligt kursplanen för 
svenska som andraspråk, deras lärare hade gått en utbildning i ASL och eleverna hade även 
arbetat med ASL sedan förskoleklass. Respondenterna hade god erfarenhet av att undervisa i 
både i ASL och andra metoder och arbetssätt. De hade även en stor erfarenhet av att undervisa 
flerspråkiga elever.  

Forskningsetiska aspekter 
För att minimera riskerna för identifiering har ort samt namn på skolor i min studie 
avidentifieras. För de specifika lärarna som blivit intervjuade kan det vara känsligt att delta i 
studien om det skulle framföras kritik kring arbetssätt eller liknande eller att deras åsikter 
krockar med skolledningens, därför har deras namn fingerats. Likaså har inte staden där det 
bedrivits utbildning i ASL namngetts.  

Allt deltagande i studien har varit frivilligt och i det brev som skickades ut till 
rektorerna informerades om att det var frivilligt att välja att delta i studien. Även 
informanterna som intervjuats har gett sin tillåtelse till att vara med efter att de har fått 
noggrann information enligt det så kallade Informationskravet i Vetenskapsrådets skrift om 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Då det även ingick observationer i 
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klassrumsmiljö där eleverna var under 15 år, skickades information om studien (Bilaga 2)  
hem skriftligt till föräldrarna innan observationerna genomfördes. I detta brev beskrevs vad 
som skulle observeras. Då inte eleverna eller deras prestationer observerades utan lärarens 
agerande i klassrummet behövdes inte föräldrarnas samtycke till studien. I informationsbrevet 
som skickades ut till rektorerna meddelades det att studien bygger på offentlig statistik och att 
jag ville ta reda på om skolan arbetat med ASL eller inte. I brevet meddelades också att ett 
deltagande var frivilligt samt att det i studiens rapport inte kommer framgå vilka resultat 
eleverna på den specifika skolan hade på de nationella proven. Mina kontaktuppgifter fanns 
också med i brevet. I brevet framgick också vad resultaten ska användas till. 

Genomförande 
För att få ut emailen med enkäten på ett effektivt sätt konstruerades ett Python-script, det vill 
säga ett program som gick igenom listan med emailadresserna till de olika rektorerna och 
skickade ut ett förskrivet email. 

I klassrumsobservationerna som genomfördesvar inte barnen nämnvärt påverkade av 
situationen, även om det inte var barnen som observerades så kan läraren bli påverkad av 
elevernas agerande. På skolan arbetar lärarna med skuggning vilket innebär att de regelbundet 
är inne på varandras lektioner och observerar varandras undervisning. I rollen som observatör 
höll jag mig i bakgrunden och läraren bedrev undervisningen som vanligt. Lärarna visste vilka 
områden som skulle observeras: 

 
x Lektionens start  
x Placering i klassrummet 
x Lärarens roll under elevernas arbete med ASL 
x Avslut av lektion 

 
Som mall för observationen användes “Att skriva på ett andraspråk i alla ämnen – ett 
integrerat synsätt” (Bilaga 3)  från studiehandledningen till Gibbons Stärk språket - stärk 
lärandet (2006). Utifrån detta observationsprotokoll strukturerades de språkstödjande 
områdena upp och kunde studeras utan att elevernas eget arbete observerades. 

Intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplatser. Respondenterna fick se vilka 
områden som omfattades i intervjuguiden (Bilaga 5 & Bilaga 4) ett par dagar innan intervjun. 
Intervjuerna tog ungefär 60 minuter per intervju och totalt genomfördes 3 stycken intervjuer. 

Nationella prov 
De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk som genomfördes 2014 bestod av 
åtta delprov inom områdena tala, läsa och skriva. I de olika delproven prövades elevernas 
muntlighet samt elevernas läs- och skrivförmågor. I de nationella proven medföljer även 
utförliga bedömningsanvisningar som ska ge läraren stöd vid bedömningen av huruvida 
eleven har nått kravnivån på delprovet eller  den specifika uppgiften. I studien undersöks dels 
skillnaden mellan elever som läst enligt kursplanerna för ämnena svenska och svenska som 
andraspråk och använt ASL och dels de som inte använt sig av ASL. Många av de 
flerspråkiga eleverna har svårast att nå kravnivåerna för de faktatexter som ingår i provet 
(Hagberg-Persson, 2013, s. 61). Därför kommer delproven Läsa faktatext och Skriva faktatext 
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vara extra intressanta att undersöka. Proven genomfördes under samma period i hela Sverige, 
mellan februari 2014 - maj 2014, och det var upp till den enskilda skolan att bestämma 
provdagar. 

Databearbetning och analysmetod 
En redogörelse för hur den kvantitativa samt den kvalitativa datan som samlades in 
analyserades kommer här att göras. 

Analysstrategier och steg i analysen av det kvantitativa materialet 
När det kvantitativa materialet samanställts i Excel kunde svarsfrekvens studeras.Vidare i 
analysen kunde medelvärdet för proven studeras och jämföras med skolor som använde ASL 
respektive inte använde ASL. Även hur många som använder sig av ASL kunde analyseras 
samt hur många som läste svenska som andraspråk och använde metoden. 

För att avgöra om det finns en korrelation mellan resultaten på de nationella proven och 
användandet av ASL i undervisningen så har ett chitvå-test använts. Detta test är lämpligt när 
variablernas utfall kan delas in i kategorier. I statistiken för de nationella proven anges endast 
andelen elever som fått godkänt på de olika delproven. Genom att multiplicera andelen 
godkända elever med antal elever (vilket också ges i statistiken) så erhålls antal godkända 
elever. I detta fall är alltså kategorierna antal godkända/underkända respektive elever med 
ASL/utan ASL. Detta kan jämföras med ett t-test som är mer lämpligt i de fall då 
observationerna kan anta en större mängd värden, t.ex. om de specifika provpoängen hade 
angivits i statistiken. 

I det genomförda testet används nollhypotesen ”Det finns ingen korrelation mellan 
andelen elever som blir godkända och användandet av ASL i undervisning”. Den alternativa 
hypotesen är således att det finns en korrelation mellan användandet av ASL och andelen 
godkända elever på det nationella provet. Chitvå-testet bygger på att man jämför de 
observerade frekvenserna med de frekvenser som man förväntar sig om nollhypotesen är 
sann. Som i alla hypotestest så är det inte bara möjligt, utan till och med sannolikt, att de 
observerade frekvenserna skiljer sig från de förväntade, oavsett om det finns en korrelation 
eller inte. För att kunna förkasta nollhypotesen så krävs det dels tillräckligt många 
observationer och dels en tillräckligt stor avvikelse från de förväntade frekvenserna. Fler 
observationer kräver naturligtvis mindre avvikelse för samma konfidensgrad. Till varje test 
hör därför ett p-värde, vilket definieras som sannolikheten att nollhypotesen är sann. Man 
behöver definiera en gräns för p-värdet, under vilken man förkastar nollhypotesen till förmån 
för den alternativa hypotesen. Gränsen 0.05 är vanligt förekommande och kommer därför 
också att användas här. 

Analysstrategier och steg i analysen av det kvalitativa materialet 
Steg 1: Det första steget i analysen av observationerna och intervjuerna  var att transkribera 
data och sedan analyserades denna data.  Texterna reducerades genom en analys av vad de 
egentligen handlade om. Detta gjordes genom att intervjutexterna lästes igenom några gånger. 
Under genomläsningarna togs nyckelord ut. Dessa nyckelord skrevs ned och det gjordes en 
sammanfattning av intervjun för att få en bättre bild av vad som var viktigt. 

Steg 2: I steg två utkristalliserades meningsfulla och betydelsebärande element som 
idéer, principer eller ord som var extra viktiga för analysen. Teman togs fram, det vill säga, 
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vad det egentligen var som respondenten menade. I denna process organiserades datan utefter 
forskningsfrågorna. Denna modell knyter ihop de uppgifter som kommit fram med den exakta 
frågan och bevarar samtidigt sammanhanget hos materialet (Cohen, Manion, & Morrison, 
2007, p. 552).  Valet av denna analysstrategi är gjord för att alltid ligga nära 
forskningsfrågorna i analysen. Det blir tydligt för läsaren att följa processen och se hur 
materialet som framkommit återknyter till forskningsfrågorna: 

 
x Under vilka förutsättningar bedrivs ASL-undervisningen? 
x Hur genomförs ASL-undervisningen i praktiken? 

 
Steg 3: I detta steg kategoriserades betydelsebärande element. Citat från informanterna 
klipptes in under olika teman så som svenska som andraspråk och utbildning i ASL och 
citaten markerades så att de senare gick att hitta i texten. Detta steg är en kombination av 
nyckelord och tema. 

Steg 4: Det insamlade materialet strukturerades för att beskriva innehållet, skapa 
mönster och koppla data med teori. Mönster och samband och undersöktes och tolkades 
utifrån de teorier om bland annat hur barn lär sig att läsa och skriva, flerspråkighet, ASL och 
multimodalitet, som det refereras till i teorigenomgången (Cohen, Manion, & Morrison, 2007, 
p. 555). 

Teoretiska utgångspunkter som finns för hur resultatet tolkats 
Resultatet tolkas efter tre områden och dessa är: 
 

x Litteracitet 
x Flerspråkighet 
x Multimodalitet 

 
Det insamlade materialet har analyserats utifrån Freebodys och Lukes (2003) modell av 
effektiv litteracitet och vad som krävs för att bli en effektiv textanvändare. Dessa är: 

 
x Knäcka koden i texter, det vill säga att ha kunskap om de tekniska aspekterna så som 

alfabet, koppling mellan grafem-fonem, stavning och interpunktion, läs- och 
skrivriktning och interpunktion. 

x Deltagande i meningsskapande i skapande och förståelse av texter. Kunna dra 
slutsatser och göra kopplingar till sig själv. 

x Kunna använda texter funktionellt, ha kunskap om deras sociala funktioner och vad 
textskaparen vill uppnå med texten. 

x Kritiskt kunna analysera och värdera texter. Att förstå att texter inte är neutrala utan 
representerar vissa perspektiv. 

 
Materialet har även tolkats utifrån ett multimodalt perspektiv och fokus ligger här på hur det 
multimodala textskapandet i klassrummet kan använda skriftens och bildens möjligheter var 
för sig och i kombination och hur olika medier potential tillvaratas i undervisningen. 
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Språk och språklig mångfald har betraktats som en resurs i tolkningen av resultatet och 
de språkstödjande aktiviteterna har tolkats enligt Gibbons (2006) modell för  »scaffolding». 
Charlotte Engbloms (2013) forskning och slutsatser om yngre barns läsande och skrivande 
utifrån ett multimodalt flerspråkigt perspektiv har legat till grund för tolkningarna i uppsatsen. 
Även Gunther Kress forskning har använts i tolkningarna av materialet. 

Central kunskapskälla för tolkningarna av de data som samlats in har varit antologin 
Flerspråkighet, Litteracitet och multimodalitet (Hedman & Wedin, 2013) eftersom det i denna 
antologi behandlas forskning om användning och utveckling av litteracitet i olika flerspråkiga 
kontexter. Aktuell forskning om multimodalitet kopplat till undervisning och lärande av 
flerspråkiga elever i skolan behandlas också (Hedman & Wedin, 2013, s. 13).  

Som stöd för analysen av de kvantitativa resultaten har Agélii Genlotts och Åke 
Grönlunds (2016) Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ICT-enhanced 
collaboration använts. Även Hagberg-Perssons Flerspråkiga elevers språkförmåga sedd 
genom det nationella provet i årskurs 3 (2013) har varit central för analysen. 

Tillförlitlighet 
De nationella proven är de enda prov i Sverige som genomförs nationellt och som genom sina 
utförliga bedömningsanvisningar skapar hög reliabilitet. Då denna studie är ämnad att 
undersöka om det går att se skillnader i de nationella proven, och därmed kunskaperna i 
litteracitet för elever som arbetat med ASL under sin lågstadietid och de som inte gjort det, 
skapar en undersökning av de nationella proven en validitet att studien faktiskt mäter det den 
utger sig för att göra. Till studien hade det kunnat skapas egna prov, andra typer av prov hade 
kunnat användas, t ex SL60 eller så hade det kunnat ha gjorts textanalyser av elevtexter där 
frekvensen av t.ex. långa ord, rättstavade ord eller andra nyckelord kunnat analyseras. 
Anledningen till att detta valdes bort var att det då hade skapats ett för stort utrymme för 
lärares egna tolkningar, distributionen av dessa tester hade också blivit för omfattande och då 
hade inte ett så stort urval kunnat göras. Enligt Agélii Genlott och Grönlund (2016) påverkade 
inte socioekonomiska faktorer elevernas resultat avsevärt så därför kommer de inte att tas 
hänsyn till socioekonomiska faktorer i denna studie vilket möjligtvis hade kunnat påverka 
resultatet något. 

I emailen till rektorerna missuppfattade ett par rektorer innehållet och trodde att de bara 
skulle svara på emailet om de arbetade med ASL. Så snabbt jag blev varse om denna 
missuppfattning lade jag tydligt i början av emailet till en formulering om att det är viktigt för 
studien att både skolor som arbetar med ASL och skolor som inte arbetar med ASL svarar på 
frågorna i emailet. Detta kan till viss del påverkat studiens reliabilitet. 

Metoden »mixed metods» som använts i studien bidrar med både kvalitativa och 
kvantitativa synpunkter när det gäller datainsamling och analys. Dessutom erbjuder »mixed 
methods» en stor möjlighet till validitet för både forskningsfrågorna och svaren på dessa 
frågor genom att blanda kvantitativ och kvalitativ metod. Metoden ger i denna studie en större 
möjligheter till givande forskningsresultat och slutsatser eftersom de kvalitativa resultaten och 
de kvantitativa resultaten är beroende av varandra för att få ett värde av analysen. Hade bara 
kvantitativa metoder använts skulle det finnas allt för stora frågetecken kring vad ASL är i 
praktiken och hur det används och då hade inte resultaten varit tillförlitliga i lika hög grad. 
Men om det inte gjorts en kvantitativ studie hade det inte heller i samma utsträckning kunnat 
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analyseras huruvida ASL har inverkan på elevernas litteracitetskunskaper som testas med de 
nationella proven. 

Intervjuer och observationer har genomförts på en och samma skola. Detta kan ses som 
problematiskt då det bara är en skolas arbete med ASL som observerats. Dock är inte detta en 
jämförande studie som syftar till att jämföra olika skolors arbete med ASL utan studien har en 
explorativ, alltså en utforskande, ansats som avser att ta reda på hur ASL kan inverka 
språkstödjande i andraspråksundervisningen. Den specifika skolan var också tidigt ute med att 
införa ASL och har även en förstelärare inom ASL. Skolan har också en hög andel elever som 
läser enligt kursplanen för svenska som andraspråk och det passar studiens syfte. 

Observationerna som syftat till att studera lärarens arbete med ASL hade istället kunnat 
riktas mot att observera hur elever löser uppgifter, samarbetar i sina skrivpar och resonerar 
tillsammans så som observationerna i Alexandersson, Linderoth och Lindös studie Bland barn 
och datorer (2001). Hade ett sådant perspektiv använts i studien hade fokus kunnat flyttas till 
barnens samspel vid datorn eller barnens samspel med datorn men då denna studie är 
avgränsad till att undersöka hur läraren organiserar arbetet med ASL ryms inte detta inom 
ramarna för denna studie. En studie som syftat till att undersöka barnens samspel vid datorn 
hade också behövt en kvalitativ ansats och många fler timmars observationer. 
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Resultat 
I detta kapitel kommer undersökningarnas resultat att presenteras och analyseras utifrån ett 
multimodalt perspektiv och den tidigare forskning som presenterats. 

Intervjuer och observationer - lärare och ASL-utbildare 
I denna studie har det genomförts intervjuer med två lärare, Roger och Clara. Roger är också 
förstelärare med ASL som sitt uppdrag. Det har också gjort en intervju med en person som 
varit ansvarig för utbildningen inom ASL i en stor kommun i Sverige. Två observationer har 
också gjorts, en i en årskurs 3 och en i en årskurs 2. 

Utbildning i ASL 
I detta avsnitt kommer materialet som samlats in utifrån frågeställningarna: 
 

x Under vilka förutsättningar bedrivs ASL-undervisningen? 
x Hur genomförs ASL-undervisningen i praktiken? 

 
att presenteras utifrån hur lärarnas utbildning i ASL ser ut och bedrivs. En av de drivande 
krafterna bakom utvecklingsarbetet inom ASL i en kommun i Sverige, har intervjuats och 
intervjun presenteras tematiskt med en bakgrund där det begynnande arbetet med 
utvecklingsarbetet beskrivs för att sedan leda in i viktiga temaområden för utbildningsarbetet. 
Kommunen som bedrivit utvecklingsarbetet i ASL  har gjort det på ett framgångsrikt sätt i det 
avseendet att det varit många deltagare på föreläsningar, att många skolor deltagit i 
fortbildning samt att de fått goda resultat på de årliga utvärderingarna. 

Utifrån det kvantitativt insamlade materialet går det att utläsa att utav 87 skolor som 
bekräftat att de använde sig av ASL på de nationella proven i svenska och svenska som 
andraspråk är det bara 4 skolor som svarat att lärarna inte fått någon form av utbildning i 
arbetssättet. Tjugo skolor svarade att lärarna gått utbildning i ASL men att eleverna inte 
använde sig av ASL. 

 
Antal skolor med utbildning: 103 
Antal skolor med utbildning som är betald av kommunen: 41 
Antal skolor med utbildning som är betald av skolan: 58 
Antal skolor med utbildning som inte svarat vem som betalt den: 4 
Antal skolor med utbildning som använder ASL (på nationella prov 2014): 83 
Antal skolor med utbildning som inte använder ASL (på nationella prov 2014): 20 

 
Under flera år har Rebecka varit utbildningsansvarig i kommun X. Rebecka är i grunden 
grundskollärare 1-7 och har i många år arbetat med läs- och skrivinlärning i årskurserna 1-3. 
Rebecka arbetade tidigare som IT-pedagog och som nationell samordnare för IT i skolan. År 
2005 började hon arbeta på ett centrum för pedagogiska frågor i kommun X. Efter några 
månaders anställning kom hon i kontakt med Arne Trageton första gången genom hans 
föreläsningar i ASL. Rebecka berättar att hon tyckte att det Trageton presenterade kring dels 
att utgå från barnets egna erfarenheter i skriv- och läsinlärningen och dels att inte alla ska göra 
samma sak samtidigt, i detta fallet att forma bokstäver, lät mycket intressant. Föreläsningarna 
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med Trageton som hölls för lärare och andra intresserade, väckte positiva känslor hos några 
och negativa känslor hos andra, vilket ASL gjorde på den tiden även i medier. 

Några intresserade lärare i kommunen började att arbeta med metoden och för dessa 
ordnade Rebecka nätverksträffar. Dock lyckades arbetet i nätverket inte riktigt hållas igång 
eftersom arbetet startades lite för tidigt. Arbetet med ASL växte i andra kommuner och det 
påverkade lärarna i kommun X. Synen på kunskap och lärande med datorn som verktyg 
förändrades också i samhället och bland skolor. Genrepedagogik och det sociokulturella 
lärandet, dvs. att samarbeta och föra en dialog eleverna emellan, talades det mer om och detta 
bidrog till att det åter igen fanns en möjlighet för Rebecka att bedriva utvecklingsarbete i 
ASL. I kommunen startades ett nytt centrum för pedagogik upp och detta var Rebecka 
verksam i. Rebecka såg att arbetet med ASL kunde vara en del av verksamheten i detta 
Centrum för pedagogik (CFP kommer det att förkortas med i denna studie) och skrev på 
hemsidan och i en blogg om hur pedagoger i kommunen arbetade med ASL. ASL blev en del 
av en skolsatsning som gjordes med statliga pengar och eftersom arbetssättet låg i linje med 
språkutveckling och formativ bedömning som kommunen hade som uppdrag att utveckla. 
Skolsatsningspengarna användes till föreläsningar med inbjudna föreläsare inom ASL för att 
utveckla lärarnas kompetens i ASL. Den första föreläsaren som bjöds in var Erika Lövgren 
och sedan kom Mona Wiklander från Sandviken. Upplägget var att ha en storföreläsare per 
termin samt några inspirationsseminarier med egna pedagoger. På CFP:s hemsida och blogg 
skrev Rebecka om arbetet som bedrevs. Hemsidan och bloggen synliggjorde och 
medvetandegjorde arbetet med ASL men artiklarna bidrog även till ökad kunskap. Varje 
artikel innehöll något som läraren kunde bygga ut sitt kunskapsområde kring ASL med. 
Skolsatsningspengarna har Rebecka fått från hösten 2012, läsåret 2013/2014 och 2014/2015 
men nu är denna satsning över samt har CFP genomgått en omorganisation.  

Kollegialt lärande 
Enligt Rebecka ska effektivt utvecklingsarbete involvera hela arbetslaget men samtidigt får 
inte den enskilda lärarens lust till vidareutveckling glömmas bort. Det är inte alltid lyckosamt 
att tvinga in lärare i fortbildning då detta kan skapa en avstånd. Dessa två sidor är något man 
måste beakta när man bedriver fortbildning inom ASL. Rebecka tycker att utvecklingsarbetet 
med ASL i kommun X varit framgångsrikt eftersom det: 
 

1. Tagit tillvara lärarnas intressen, lust och vilja.  
2. Synliggjort arbetet mycket på CFP så att det spritt sig till fler och fått en effekt i 

arbetslagen.  
3. Arbetat långsiktigt, över en termin eller två.  

Påverkan från kommunen? 
Det finns inga påtryckningar från skolpolitiker i kommun X om att arbeta med ASL eftersom 
politikerna är försiktiga med att göra påtryckningar på metodval i skolan då detta strider mot 
kommunens regelverk. Det är skillnad i Sandviken där det mer eller mindre är så att 
politikerna påverkat valet att arbeta med ASL, menar Rebecka. Ofta är det numera 
skolledaren som förespråkar ASL. Rebecka menar att ASL är ett mycket inkluderande 
arbetssätt som bidrar till inkluderande av de som har språkstörningar, annat modersmål eller 
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svagt språk och att detta är den viktig del av kommun X skolpolitik; att vi ska ha en 
inkluderande skola.  

Organisation 
Möjligheten att eleverna inte alltid arbetar med samma sak i klassrummet är en av de stora 
fördelarna med detta arbetssättet ASL och detta gör ASL till ett mycket inkluderande 
arbetssätt, menar Rebecka. ASL bidrar inte bara till att skriv- och läsutveckling utan bidrar 
även till att luckra upp de traditioner som finns kring organisation av arbete i klassrummet. 
Redan när Rebecka började att arbeta med IT i skolan talade man om att IT skulle bidra till att 
man förändrade sitt arbetssätt. Rebecka pekar på att flera studier visat att en dator per elev i 
klassrummet snarare har skapat en isolering än en utveckling hos eleven. Rebecka nämner 
Åke Grönberg och Annika Agélii Genlotts (2013) studie och pekar på att den visade att ASL 
är det arbetssätt som inte skapar isolering hos eleverna. 

Svagheter i ASL-utbildningen 
Något Rebecka har sett som problematiskt under de år hon arbetat som ASL-samordnare har 
varit att under de första åren så mötte hon mycket engagerade pedagoger som var intresserade 
av skolutveckling och pedagogik. Dessa fördjupade sig i metoden och reflekterade kring 
denna utan att ha blivit ålagda att göra detta. Rebecka menar att det var ett stort driv i de 
diskussioner som fördes under dessa tidiga nätverksträffar. Andra årets grupper var snarare de 
som kände krav på sig från kollegor och skolledare och här skedde ingen fördjupning av egen 
vilja. Dessa pedagoger var inte lika aktiva under diskussioner och hade en sämre grund 
eftersom de inte var pålästa om arbetssättet. Detta ledde till att det under nätversksträffarna 
var svårt att diskutera de didaktiska frågorna utan det blev mer frågor från pedagogerna till 
processtödjarna kring hur man gör för att arbeta med ASL och detta var inte tanken med 
nätverksträffarna. I början var även den tekniska utrustningen ett problem eftersom den inte 
fanns i någon större utsträckning 2005. Rebecka tror att den tekniska utrustningen till stor del 
avgör om skolorna väljer att arbeta med ASL eller inte.  

Ändrat arbetssätt i ASL-utbildningen 
För att möta lärarnas behov satte Rebecka samman en grundutbildning i ASL. 
Nätverksträffarna gav henne en bild av vilka frågor som fanns och vad det fanns en 
efterfrågan på.  Rebecka ville få in ännu mer teori och organisation i utbildningen för att 
underlätta för lärarna som tar emot nya barn i augusti/september. I utbildningen fanns även en 
stor det kollegialt lärande så att Rebecka kunde ta några steg tillbaka och släppa på 
expertrollen. I denna utbildning ingick mycket kring grunderna för ASL varvat med praktiska 
uppgifter för att lärarna skulle känna sig trygga när de kom igång. Rebecka anser att lärarnas 
utbildning i ASL är mycket viktig just för att de ska få med sig basen och grunden.  

Att glömma hur man tidigare gjort 
Rebecka menar att trots att lärarna gått ASL-utbildningen kan det komma frågor som “hur gör 
vi med läsningen?” och “hur gör vi med bokstavsinlärningen?” just för att de gamla normerna 
och traditionerna kring detta är så djupt rotade hos pedagogerna. Hon menar att några lärare 
tänker att när de ska ta sig till detta nya arbetssätt måste de släppa allt annat. Rebecka menar 
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att här är utbildningen i ASL väldigt viktig då hon menar att om man har ASL-utbildningen i 
grunden släpper dessa hakar snabbare.  

Intresserade skolor? 
Bland de skolor som har många flerspråkiga elever har det tidigt funnits ett stort intresse för 
ASL-utbildningen. Intresset för utbildningen har inte varit jämnt fördelat över stadens 
skolledare. Anledningen till detta tror Rebecka dels beror på okunskap och dels på vilken syn 
man har på datorn i klassrummet. Bland de ointresserade skolorna har Rebecka mött en syn på 
datorn där lärare uttryckt sig på sätt som att “ASL är en övertro på datorn”. 

Intervjuer med lärare och förstelärare  
Utifrån frågeställningarna: 

x Under vilka förutsättningar bedrivs ASL-undervisningen? 
x Hur genomförs ASL-undervisningen i praktiken? 

kommer materialet från intervjuerna att presenteras tematiskt efter följande områden: 
 

x Begreppet ASL. Vad innebär begreppet ASL för läraren? 

x Metoder. Vilka skillnader upplever läraren mellan ASL och andra läs- och 
skrivinlärningsmetoder? 

x Skriv- och läsinlärning. Hur arbetar läraren med läsinlärning inom ramen av ASL? 

x ASL i klassrummet. Hur tänker läraren kring t.ex. placering och lektionsplaneringar? 

x Utbildning i ASL. Har läraren fått utbildning i ASL och hur har denna sett ut. 

x Svenska som andraspråk. Hur tänker läraren kring fördelar/nackdelar med ASL i 
svenska som andraspråksundervisningen? 

x Nationella prov. Vilka upplevelser, tankar och åsikter har läraren kring de nationella 
proven och ASL? 

Begreppet ASL 
Roger anser att begreppet ASL är en skriv- och läsinlärningsmetod som tar tillvara det som 
forskningen länge visat, att barn ger sig in i mysteriet med bokstäver genom att skriva innan 
de lär sig att läsa och att detta är något man tagit fasta på i utvecklandet av metoden. Roger 
ser datorn som ett verktyg för skrivandet. Clara däremot tänker att ASL är en väg att nå läs- 
och skrivinlärning, men hon tänker inte att ASL är en metod eftersom man måste basera läs- 
och skrivinlärningen på annat. Hon menar att ASL snarare är ett verktyg som går att 
kombinera in i befintliga metoder som man redan arbetar med.  

Clara menar att det är väldigt viktigt att man som lärare tar till sig ASL på sitt eget sätt 
och arbetar med det utifrån sina egna tankar och erfarenheter kring barns skriv- och 
läsutveckling. ASL är en mycket inkluderande metod menar Roger eftersom alla har samma 
hjälpmedel på sina datorer. 

Fördelen med ASL är den direkta responsen anser Clara. Hon menar att om barnet ska 
skriva ordet “katt” och datorn läser upp det som “kat” hör barnet direkt att det inte var det 
ordet man ville skriva och funderar på hur man ska ändra på det. Clara tycker att hennes 
elever som nu går i årskurs 3 tidigt blivit väldigt duktiga på att stava. Roger framhåller också 
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tal- och ljudsyntesen som något mycket positivt med ASL men säger även att han hade arbetat 
med ASL även om han inte hade haft dessa program på datorerna.  

Metoder 
Den befintliga metoden som Clara använder sig av är LTG (LTG, Läsning på talets grund, är 
en metod som utvecklades på 1970-talet av Ulrika Leimar. Leimar ville använda det ordförråd 
eleverna själva hade med sig in i skolan eftersom hon ansåg att de traditionella läslärorna 
begränsade ordvalet som barnen mötte. Hon ansåg att eleverna då fick lära sig att texten 
betyder något och att barnens tal kan bli nedskriven text. I LTG formulerar eleverna 
tillsammans med sin lärare egna texter (Leimar, 1974). Fördelen med att skriva på dator anser 
Clara vara tillgången till dels program som säger bokstavsljuden och dels program som läser 
upp de skrivna orden. 

Roger använder sig av Whole language-metoden och ser inte att han förändrat arbetet 
med läsning från hur han arbetade innan han arbetade med ASL. Roger menar att det är bra att 
en lärare har flera olika metoder eftersom en metod inte kan passa alla barn. 

Skriv- och läsinlärning 
Clara anser att man måste arbeta med bokstavsljud, lyssna efter lång eller kort vokal och 
arbeta med ljudanalys trots att man arbetar med ASL och att dessa moment inte kan hoppas 
över. Eleven förstår inte automatiskt kopplingen mellan bokstav och bokstavsljud bara för att 
den kan trycka på en tangent. Fördelen som hon kan se nu när hon arbetar med ASL är att 
eleverna själva när de skriver får en direkt respons mellan bokstav och bokstavsljud från 
datorn. Roger menar att det också är en fördel att tiden som förr gick åt till bokstavsarbete nu 
kan användas till annat. Roger tyckte att han tidigare då han arbetade med traditionell läs- och 
skrivinlärning tappade många elever som inte kunde få ner sina tankar i skrift eftersom 
motoriken hindrade dem. Roger ser att han har många fler aktiva elever när det inte är 
motoriken som sätter agendan för om man är duktig på att skriva och läsa.  

Clara kan tycka sig se att elevernas texter blivit bättre än tidigare årskursers som inte 
arbetat med ASL eftersom det på datorn är enkelt att ändra och korrigera i sin text. Tidigare 
kom skrivandet i skymundan menar Clara och detta tror hon beror på att det just var svårt för 
eleverna att rent motoriskt forma bokstäver när de började i årskurs 1. Roger menar att man 
redan mycket tidigt kan börja prata om textstruktur och språkuppbyggnad eftersom det går så 
lätt att ändra i texterna som är skrivna på datorn. 

En slutsats Clara har dragit är att eleverna som arbetat med ASL är mycket mer positiva 
till att korrigera även sin handskrivna text än elever tidigare som bara skrivit för hand. Clara 
ser elevernas positiva inställning till detta som en följd av att de ändrat så mycket i tidigare 
texter de skrivit så att de inte tänker på att det är jobbigt eller tråkigt att skriva om. Även 
Rogers elever tycker att det är roligt att skriva med penna nu när de går i årskurs två.  

Inledningsvis i ettan tycker Clara att det räcker med att läsa den text eleverna producerar 
inom ramen för ASL. Nu i årskurs tre tycker Clara att det inte räcker att eleverna bara läser de 
texter de själva skrivit, varken ur innehållsmässigt perspektiv eller om man ser till formen. 
Roger har nivågrupperat eleverna i läsgrupper och arbetat parallellt med läsgrupper och ASL 
redan från årskurs ett och har även gjort det med sin förra ASL-klass. 
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Hur ASL i praktiseras i klassrummet 
När barnen arbetat med den gemensamma texten har de både i Claras och Rogers klassrum 
suttit på bänkar framför den interaktiva skrivtavlan. Anledningen till att de sitter samlade är 
att de gör en gemensam text och att om barnen hade suttit utspridda i klassrummet inte hade 
fått känslan av att detta är något de gör tillsammans. Roger börjar också alltid med en 
gemensam genomgång och när eleverna förstått vad de ska göra sätter de igång sitt arbete i 
sina skrivpar.  

I det tidiga arbetet med ASL i årskurs ett inledde Clara med att eleverna skrev 
gemensamma meningar tillsammans där de använde viktiga formord och innehållsord. Ord 
som till exempel sa, en, ett, vill och kan. De kunde skriva meningar som “Jag kan spela 
fotboll sa Ali”. Sedan satt barnen tillsammans i sina skrivpar och skrev samma sorts 
meningar. 

Tekniken är något som Clara kan se som en nackdel med ASL. När datorer, 
inloggningar, skrivare eller hörlurar inte fungerar skapas stora problem för undervisningen 
och försvårar arbetet med ASL. Blir tekniken för komplicerad kan det resultera i att man som 
lärare inte arbetar med ASL alls säger Clara. 

Utbildning i ASL 
Clara har gått på ett par föreläsningar om ASL, bland annat av Erika Lövgren, och hon har 
även deltagit i Rebeckas nätverksträffar i ASL. Den mest optimala utbildningen hade enligt 
Clara varit att tillsammans i arbetslaget på skolan läsa böcker om ASL och ha en egen 
studiecirkel där man diskuterar litteraturen och att man sedan går ut och provar valda delar i 
klassrummet. Efter ett läsår med detta upplägg hade man sedan kunnat dra igång ASL fullt ut, 
säger Clara. Detta hade skapat en mer gemensam grund för alla lärare på skolan. Clara 
understryker är hur viktigt det är att läsa litteratur tillsammans med någon annan. Att kunna 
resonera och reflektera kring det man läst tillsammans med sina kollegor gör att det lästa 
“sätter sig mycket bättre”. Nätverksträffarna med pedagoger från andra skolor var inte 
givande på samma sätt som de hade kunnat vara tillsammans med kollegor på den egna skolan 
eftersom man inte känner varandra lika bra och att alla kanske inte vågar ställa frågor och 
diskutera i den omfattning som man hade gjort i sitt eget kollegium. Clara reagerade på att på 
nätverksträffarna var många okritiskt positiva och även detta försvårade givande diskussioner. 
Roger har varit på ett par föreläsningar innan han satte igång att arbeta med ASL. Han läste 
även Tragetons och Lövgrens böcker. Roger poängterar att det är viktigt att prova ASL i 
verkligheten för att man sak lära sig metoden. Han menar att man kan lära sig efterhand. 
Strukturen kring ASL är det som Roger tycker är viktigt att man tänker efter kring innan man 
sätter igång med ASL. 

Svenska som andraspråk 
De flesta av Claras elever läser svenska som andraspråk. Clara ser det som positivt att 
eleverna hör bokstavsljud och uttal när de skriver. Clara ser också tillgången till datorer som 
gynnsam för svenska som andraspråkseleverna. Om det dyker upp ett ord som de inte förstår 
kan de direkt gå ut på datorn och leta upp en bild. Clara ger ett exempel från dagen där ordet 
“källarlucka” dök upp och ingen visste vad det betydde men när de tittat på bilder tillsammans 
visade det sig att alla visste vad det var. Roger hänvisar till att det är en stor fördel för svenska 
som andraspråkseleverna att de får skriva samma ord många gånger och att denna process gör 
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att de befäster ordet bättre i sitt ordförråd. Roger menar att eleverna som läser svenska som 
andraspråk både måste lära sig basspråket som de inte alltid har när de kommer till skolan, 
samtidigt som de måste lära sig skolspråket. För att gynna denna process måste 
undervisningen vara så effektiv som möjligt och det bidrar metoden ASL till. Enkelheten att 
ändra i texten gynnar svenska som andraspråkseleverna, menar Roger, eftersom de ofta inte 
använder rätt ordföljd med verbet på andra plats i satsen. 

Nationella prov 
Claras elever som nu går i årskurs 3 har under hela trean skrivit många texter för hand 
eftersom det varit oklart vilka regler som gäller kring att skriva på datorn i de nationella 
proven. Clara säger att förra året fick endast elever med läs- och skrivsvårigheter skriva på 
datorn. Clara reflekterar kring att eleverna hunnit med att skriva fler texter och producera mer 
text och att detta eventuellt kommer att gynna dem i arbetet med de nationella proven. Rogers 
elever skrev de nationella proven vårterminen 2014 och de hade enligt Roger mycket fina 
resultat. Majoriteten av Rogers elever läste svenska som andraspråk. Roger ser att en av 
orsakerna till de höga resultaten är ett eleverna skrivit mycket. 

Försteläraruppdraget  
Frågeställningen:  

x Under vilka förutsättningar bedrivs ASL-undervisningen? 
har genom intervjun med Roger som är förstelärare med ASL som fokus, belysts med 
perspektivet hur detta försteläraruppdrag sett ut på den flerspråkiga skola som han arbetar på. 

Intresset för ASL fick Roger tidigt då han upptäckte att ungefär en tredjedel av hans 
elever tappades i den tidiga skriv- och läsinlärningen eftersom de inte tyckte om att sitta och 
forma bokstäver. Roger hörde talas om metoden och skolledaren på hans skola blev ungefär 
samtidigt också intresserad av metoden och nästan i samma veva var de igång med arbetet 
med ASL på skolan. Tidigt i förstelärarreformens införande utsågs Roger till förstelärare. Han 
var en av de första förstelärarna i staden han är anställd i och menar att utformningen av 
uppdraget har ändrats över de tre år han nu varit förstelärare. 

I Rogers uppdrag som förstelärare ingick från början att han dels skulle sprida metoden 
ASL dels internt bland sina kollegor på skolan och dels externt, dvs. att utbilda andra lärare i 
ASL. Rogers uppdrag har förändrats eftersom han inte längre har någon nedsättning i tid. 
Roger har hållit i flera föreläsningar både i staden han arbetar i samt runt om i Sverige. När 
Roger föreläser berättar han främst om hur han och hans kollega arbetat med ASL, vad man 
ska tänka på när man ska starta upp ett arbete med ASL och hur man går vidare med ASL i 
årskurs 2. Roger menar att han för att kunna fungera på bästa sätt som en resurs i arbetet med 
ASL för sina kollegor skulle ha en annan sorts tjänst där han inte var klasslärare. Roger menar 
att han inte vill utbilda sina kollegor utan mer fungera som ett “bollplank”. Vad i ASL som 
gynnar de flerspråkiga elevernas läs- och skrivutveckling är främst mängden text de 
producerar menar Roger. Att skriva ett ord så många gånger som möjligt gör att stavningen 
befästs och det är just det som eleverna får möjlighet att göra när de arbetar med ASL menar 
Roger. 
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Analys av intervjuerna 
I analysen kommer viktiga synpunkter som lyfts fram i intervjuerna att analyseras utifrån ett 
multimodalt perspektiv med fokus på litteracitet och flerspråkighet. Resultat som syftar till att 
utveckla pedagogernas arbete med ASL kommer att presenteras. 

ASL - läs- och skrivutveckling 
I denna del av analysen kommer tre betydelsebärande områden som framkommit i 
intervjuerna gällande läs och skrivutveckling att analyseras och problematiseras. 

Inkluderande arbetssätt 
Att skapa meningsfulla representationer när motoriken försvårar detta är ett problem för 
många elever. Med ASL är det inte motoriken som avgör om man är duktig på att skriva. 
Stadiet eleven befinner sig på i nuläget i sina litteracitetsförmågor kan om elevens motorik är 
sent utvecklad vara ett annat än det som eleven uttrycker i handskriven text. Detta problem 
kan lösas genom arbete med ASL. Selander och Kress (2010, s. 37) beskriver lärandet som 
något som kan förstås i skillnader mellan de olika representationerna som en person designar 
vid två olika tillfällen och Roger vittnar om hur han tidigare då han arbetade med traditionell 
läs- och skrivinlärning tappade många elever som inte kunde få ner sina tankar i skrift 
eftersom motoriken hindrade dem. Roger tycker sig se att eleverna kan visa sitt lärande bättre 
med ASL eftersom designen av representationerna inte är motoriskt bunden. Även Rebecka 
menar att ASL är ett mycket inkluderande arbetssätt som bidrar till inkluderande av de som 
har språkstörningar, annat modersmål eller svagt språk. Sålunda ger arbetet med ASL en 
möjlighet att producera meningsskapande representationer på en mer avancerad nivå än utan 
ASL, elevens lärande representeras i nivå med elevens kognitiva förmåga snarare än med dess 
motoriska. Forskare verksamma vid Universitetet i Stavanger menar att det finns kognitiva 
fördelar med att skriva för hand, jämfört att skriva på dator (Mangen, Anda, Oxborough, & 
Brønnick, 2015). Resultaten visar att skrivande för hand är signifikant bättre för att komma 
ihåg ord, jämfört skrivande på tangentbord. Detta tyder på att det kan finnas vissa kognitiva 
fördelar för skrivande för hand som kanske inte är helt kan tillgodoses i skrivande på 
tangentbord. Att skriva för hand är således positivt för minnet även om det kan vara ett hinder 
för barn med outvecklad motorik. Detta är ett exempel på hur olika modaliteter kan förstärka 
varandra och att det ena inte per automatik behöver utesluta det andra.  

De nationella provens betydelse 
De nationella provens stora betydelse för undervisningen i svenska och svenska som 
andraspråk kan problematiseras. En utredning om de nationella proven har gjorts på 
regeringsnivå och utredarnas förslag är att de obligatoriska bedömningsstöden ska ersätta de 
nationella proven i årskurs tre (Lagergren, Sandberg, Ramstedt, & m.fl., 2016). 
Bedömningsstöden ska vara obligatoriska att använda från årskurs 1 och syftet med stöden 
ska vara diagnostiskt. De ska användas för att bestämma elevernas kunskapsnivå med 
utgångspunkt i kunskapskraven för den aktuella årskursen samt visa elevernas starka och 
svaga sidor i respektive ämne. Ett användande av bedömningsstöd redan från årskurs 1 kan 
ligga till grund för en mer framåtsyftande bedömning än den som de nationella proven ligger 
till grund för.  De nationella proven har flera funktioner; dels undersöker de vilka kunskaper 
eleven har införskaffat sig i slutet av årskurs tre och dels syftar de framåt för att se hur elevens 
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vidare utveckling kan stöttas på bästa sätt. De har också som syfte att ge underlag för en 
analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och 
på nationell nivå (Lagergren, Sandberg, Ramstedt, & m.fl., 2016, s. 23).  Utredningen som 
gjorts har dragit slutsatsen att proven framöver endast kommer att ha som syfte att stödja 
betygssättningen (Lagergren, Sandberg, Ramstedt, & m.fl., 2016, s. 23). Selander och Kress 
(2010, s. 45) beskriver hur lärare bemöter sina elevers arbete oftast i syfte att vara ett stöd för 
vidareutveckling. De menar att denna bedömning är framåtriktad mot kommande aktiviteter. 
Detta går att se när Clara beskriver hur eleverna korrigerar sina texter och att de har en positiv 
inställning till detta som en följd av att de ändrat så mycket i tidigare texter de skrivit så att de 
inte tänker på att det är jobbigt eller tråkigt att skriva om. Utifrån både Claras och Rogers 
resonemang ser vi hur de tydligt vill stötta elevernas vidareutveckling och att eleverna ser 
detta som positivt och förändrar och förbättrar texterna de skrivit. Selander och Kress ser 
betyg och omdömen som ”bakåtriktade mot aktiviteter som redan ägt rum och där eleverna i 
en prov- eller testsituation har visat vad de kan eller behärskar i syfte att sortera elever och 
prognosticera framtida studier” (2010, s. 45).   

När Clara reflekterar kring hur eleverna hunnit med att skriva fler texter och producera 
mer text och att detta eventuellt kommer att gynna dem i arbetet med de nationella proven och 
Roger tittar tillbaks på sina elevers höga resultat framgår det att både Clara och Roger främst 
ser de nationella provens summativa funktion där barnens inhämtade kunskaper under 
lågstadiet sätts på prov. Nationella provens formativa och framåtsyftande funktion blir snarare 
av sekundär betydelse. Den summativa funktionen förstärks av att de nationella proven ligger 
till grund för analys av hur kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå eller på 
nationell nivå.  De nya bedömningsstöden kommer inte att ligga till grund för analys av hur 
kunskapskraven uppfylls på olika nivåer och eventuellt kommer detta att ändra lärarnas 
synsätt på arbetet med ASL på så sätt att lärarna inte känner press att skriva mycket för hand 
eller att producera väldigt mycket text. Något som Mangen m.fl. (2015, s. 232) reflekterar 
över i sin artikel är vilket syfte som finns med skrivandet. Är syftet att det skrivna ska 
memoreras visar resultaten av deras studie att handskriven text är bäst för detta. 
Undervisningen i svenska och svenska som andraspråk syftar till att elevernas kunskaper ska 
befästas och således även memoreras. Ur denna synvinkel är det arbete Clara lagt ned på att 
träna sina elever på att skriva för hand gynnsamt för elevernas befästande av kunskap.  

Tillgången till datorer 
Clara ser tillgången till datorer som gynnsam för eleverna som läser svenska som andraspråk. 
Om det dyker upp ett ord som de inte förstår kan de direkt gå ut på datorn och leta upp en 
bild. Claras exempel med ordet “källarlucka” illustrerar hur multimodalitet kan användas i 
ordförståelsen. Selander och Kress (2010, s. 37) beskriver den medagerande lärsituationen 
och menar att den är mer komplex och tydligt relaterad till sociala relationer. De menar också 
att den innehåller många olika resurser i form av instrument och apparater, medier och 
teckensystem. Ett multimodalt arbetssätt med ASL ger enligt Clara den möjligheten att 
eleverna får en direkt respons mellan bokstav och bokstavsljud från datorn. Detta är också ett 
exempel på hur den medagerande lärsituationen även innehåller medier och teckensystem. 
Även när barnen i både Rogers och Claras klassrum sitter samlade framför den interaktiva 
skrivtavlan är ett sådant exempel. Pedagogerna menar att “om barnen hade suttit utspridda i 
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klassrummet inte hade fått känslan av att detta är något de gör tillsammans” och detta visar 
hur tydligt relaterad den medagerande lärsituationen är till sociala relationer. Agélii Genlott 
och Grönlund (2013) hävdar att elevernas arbete tillsammans vid datorn har stor påverkan på 
elevernas kunskaper. Dock kräver inte den medagerande lärsituationen att eleverna producerar 
text på dator men IKT kan inbjuda till en förändrad skrivprocess (Alexandersson, Linderoth, 
& Lindö, 2001). Eftersom texten kan projiceras på en bildskärm blir denna text ett gemensamt 
fokus för flera barn och skrivandet blir en kollektiv process.    

ASL - svenska som andraspråk 
I denna del av analysen kommer fokus att ligga på svenska som andraspråk och vad dessa 
resultat visar. 

Flerspråkighet som en resurs 
Resultaten av intervjuerna visar att Clara och Roger har övervägande flerspråkiga elever och 
de anpassar sin undervisning utifrån detta. Sari Vuorenpää (2016, s. 225) skriver i sin 
avhandling att flerspråkighet hela tiden behöver manifesteras i klassrummen och att detta är 
alla som jobbar på skolans ansvar. Vuorenpää (2016, s. 39) belyser hur viktigt det är att det 
förs samtal om språk och jämförelser mellan språk utifrån ett flerspråkighetsperspektiv. 
Läraren måste utgå från att elever som inte har svenska som sitt modersmål kan befinna sig på 
olika nivåer gällande sin språkutveckling. Arbetet med ASL kan ge en bättre möjlighet för 
eleverna att utgå från den nivå de befinner sig i sin litteracitetsutveckling.  

Vesteraas Danbolt och Iversen Kulbrandstad (2013, s. 33) menar att de flerspråkiga 
eleverna i skolan är försatta i en situation där de möter sitt andraspråk som skolspråk. 
Författarna lyfter frågan kring hur skolorna ska kunna hitta sätt att ta hänsyn till elevernas 
språkliga bakgrund. Roger tar upp hur eleverna som läser svenska som andraspråk både måste 
lära sig basspråket samtidigt som de måste lära sig skolspråket. I denna process menar han att 
undervisningen måste vara så effektiv som möjligt och ASL bidrar till detta. Med effektiv 
undervisning framgår det av Rogers andra resonemang att han menar att eleverna ska få 
möjlighet att skriva mycket. Roger berättar också om hur han tillsammans med eleverna för 
samtal om texterna. Dessa samtal är av yttersta vikt för elevernas språkliga utveckling. Något 
som Vuorenpää (2016, s. 228) diskuterar är vad vi ska göra för att flera barn ska få uttrycka 
sig på flera språk. 

Då lärarna har ett uppdrag som syftar till att eleverna ska nå kunskapskraven i svenska 
och svenska som andraspråk kan det vara så att textsamtal av denna art prioriteras bort 
eftersom läraren inte känner sig bekväm i att använda andra språk än svenska i 
undervisningen i detta ämne. Claras och Rogers elever har fått skriva mycket text och de har 
fört många textsamtal men varken Clara eller Roger nämner något om möjligheter för elever 
att uttrycka sig på fler språk. Clara och Roger kan inte ensamma ta ansvar för att eleverna ska 
få möjlighet att uttrycka sig på fler språk utan detta är ett samhälleligt problem där ofta 
enspråkighet sätts som norm. Vuorenpää (2016, s. 228) menar att det är en stor utmaning för 
skolorna att ta utgångspunkten i att vi lever i ett flerspråkigt samhälle. 

Datorernas specialprograms betydelse 
Både Clara och Roger lyfter det talande tangentbordet och ljudsyntesen som något mycket 
positivt med ASL.  Clara ger ett exempel med ordet “katt” där datorn det som “kat” och 
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barnet direkt hör att det inte var det ordet man ville skriva och funderar på hur man ska ändra 
på det. Dock visar Vesteraas Danbolt och Iversen Kulbrandstad (2013, s. 36) i sin forskning 
exempel på hur krävande det är att segmentera ljud i ett språk man inte behärskar så bra. De 
menar att kunna uttala ljudet inte i sig själv är tillräckligt för att kunna göra en fonologisk 
analys av det. Eftersom Clara och Roger till största del har flerspråkiga elever räcker inte 
datorns talande tangentbord och talsyntes till för att eleverna ska kunna göra en fonologisk 
analys av det skrivna ordet. De kanske inte hör skillnaden mellan “kat” och “katt” eller inte är 
tillräckligt språkligt medvetna om det svenska språket att de lyckas göra en fonologisk analys. 

Språklig medvetenhet 
Vesteraas Danbolts och Iversen Kulbrandstads (2013, s. 36) syfte med sin forskning är att 
utforska arbetsformer som öppnar för flerspråkiga perspektiv i arbetet med att utveckla 
språklig medvetenhet. Något forskarna lade märke till var hur de minoritetsspråkiga eleverna 
hade problem med flera uppgifter som skulle stimulera språklig medvetenhet. Det var svårt 
för dem att lyssna ut ljud och svårt att komma på rimord. Med tanke på Claras och Rogers 
erfarenheter kring sina flerspråkiga elevers arbete med ASL gynnar arbetssättet de 
flerspråkiga barnen.  Roger hänvisar till att de flerspråkiga eleverna ofta inte använder rätt 
ordföljd med verbet på andra plats i satsen och hur enkelt detta åtgärdas när eleven skriver på 
datorn. Clara påpekar är att man måste arbeta med bokstavsljud, lyssna efter lång eller kort 
vokal och arbeta med ljudanalys trots att man arbetar med ASL och säger att ”bara för att 
eleven kan trycka på en tangent inte automatiskt förstår kopplingen mellan bokstav och 
bokstavsljud”. Dock visar resultaten av studien att det kan vara kombinationen av de båda 
arbetssätten; ASL och uppgifter som stimulerar språklig medvetenhet är de som gynnar de 
flerspråkiga eleverna. Selander och Kress (2010) skriver om begreppet »Material affordance» 
där olika teckenvärldar i relation till tal, gestik, blickar, skrift, bilder, objekt och handlingar 
erbjuder alla sina olika potentialer för handling i relation till individens intressen och den 
sociala inramningen. I analysen av Claras och Rogers arbetssätt erbjuder flera olika 
teckenvärldar sina potentialer för att påverka de flerspråkiga elevernas språkliga medvetenhet 
och utveckling men det är ingen självklarhet att elevernas språkliga medvetenhet stimuleras 
enbart på grund av att de får arbeta med olika teckenvärldar. Snarare är det så att ett rikt 
erbjudande av dessa olika teckenvärldar i undervisningen i kombination med gemensamt 
lärarlett arbete med den språkliga medvetenheten och sedan arbete med skrivande i skrivpar 
på datorer med specialprogram gynnar barnen kunskaper i ämnet. 

Utvecklingsarbete inom ASL 
För att datorisera skolundervisningen har det enligt Selander och Kress (2010, s. 62) funnits 
två dominerande sätt. Det ena har varit att eleverna fått tillgång till egen laptop (s.k. 1:1-
lösningar) och det andra har varit att skolorna installerat interaktiva skrivtavlor i klassrummet. 
Dessa olika sätt att hantera den digitalt baserade undervisningen har enligt författarna fått 
olika konsekvenser. Gällande tillgången till laptops har eleverna engagerats mer i arbetet med 
sina uppgifter enskilt eller i grupp. När det gäller interaktiva skrivtavlor har läraren återfått en 
central samlande roll att leda klassrumsaktiviteter.  Rebecka pekar i intervjun på att ett 
problem i början gällande utvecklingsarbetet av ASL var att den tekniska utrustningen som 
behövdes inte fanns på skolorna år 2005. Hon tror att den tekniska utrustningen till stor del 
bidrar till om skolorna väljer att arbeta med ASL eller inte. Många lärare har trott att de måste 
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ha väldigt mycket utrustning för att kunna starta upp arbetet med ASL. Enligt Rebecka beror 
detta på att synsättet där alla elever ska göra samma sak samtidigt fortfarande är utbrett. För 
att återknyta till Selanders och Kress (2010) resonemang kan vi se dels den 
individanpassning, enskilt eller i smågrupper, som arbete med datorer ger men samtidigt ser vi 
också hur den interaktiva skrivtavlan gjort så att läraren återfått den centrala samlande rollen i 
klassrummet. Vi ser att ASL dels leder till mer engagerade elever som arbetar med sina 
uppgifter enskilt eller i grupp men också en mer lärarstyrd situation i klassrummet. Det vill 
säga att även om eleverna arbetar i skrivpar med sina uppgifter är uppgifterna ändå sådana att 
alla elever till viss del gör samma sak som Rebecka ställer sig kritisk till. Digitaliseringen av 
skolan har följaktligen lett både till att elever arbetar med sina uppgifter enskilt eller i grupp 
men också en mer lärarstyrd undervisning. 

Faktorer som Rebecka pekar på för att bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete i 
ASL är: 

 
x tillvaratagande av lärarnas intressen, lust och vilja 
x synliggörande av arbetet så att det sprider sig till fler  
x involverande av hela arbetslaget  
x inte glömma bort den enskilda lärarens lust till vidareutveckling  
x kollegialt lärande  

 
I Rebeckas introduktionsutbildning  i ASL ingick mycket kring grunderna för ASL varvat 
med praktiska uppgifter för att lärarna skulle känna sig trygga när de kom igång. Rebecka 
anser att lärarnas utbildning i ASL är mycket viktig just för att de ska få med sig basen och 
grunden. 

När Roger föreläst om ASL har han fokuserat på att berätta: 
 

x hur han och hans kollega arbetat med ASL 
x vad man ska tänka på när man ska starta upp ett arbete med ASL 
x hur man går vidare med ASL i årskurs två 

 
Rogers upplägg utav sina föreläsningar påminner mycket om den grundutbildning Rebecka 
satt ihop. 

Clara hade önskat en utbildning där arbetslaget på skolan läst böcker om ASL och 
tillsammans diskuterat litteraturen och sedan gått ut och prövat valda delar i klassrummet. 
Efter ett läsår med detta upplägg hade man sedan kunnat dra igång ASL fullt ut. Enligt Clara 
hade detta skapat en mer gemensam grund för alla lärare på skolan. Nätverksträffar med 
pedagoger från andra skolor blir inte givande på samma sätt eftersom deltagarna inte känner 
varandra så bra och att alla kanske inte vågar ställa frågor och diskutera i den omfattning som 
man hade gjort i sitt eget kollegium. 

När det gäller lärarens viktiga roll att bereda rum för flerspråkighet i mötet med 
flerspråkiga elever talar Vesteraas Danbolt och Iversen Kulbrandstad (2013, s. 40) om “valets 
pedagogik”. Här framhålls betydelsen av att lärarna till vardags reflekterar kritiskt över sina 
val i klassrummet och utforskar alternativ för undervisningen. Utifrån Claras önskemål kring 
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hur en ASL-utbildning skulle kunnat se ut går det att koppla hennes design till valets 
pedagogik. Att diskutera och reflektera kring sin undervisning och lyfta de val man som lärare 
gjort samtidigt som man i sitt kollegium resonerar och funderar kring vilka alternativ som 
skulle kunna finnas och hur man hade kunnat göra nästa gång. Som Clara uttrycker sig leder 
diskussioner med kollegorna att kunskapen ”sätter sig mycket bättre”. 

Hur skolan hanterar det förändrade textlanskapet 
Rebecka tror att den tekniska utrustningen till stor del avgör om skolorna väljer att arbeta med 
ASL eller inte och om det finns ett motstånd från skolan att investera i den tekniska utrustning 
som behövs för att utveckla elevernas multimodala litteracitet så begränsar det även elevernas 
åtkomst till det förändrade textlandskapet. Enligt Wiklund (2014, s. 147) har skolan ofta 
kritiserats eller problematiserats för att inte tillräckligt ha tagit till sig av det förändrade 
textlandskapet och därmed inte i tillräckligt hög utsträckning erbjudit möjligheter för eleverna 
att utveckla multimodal litteracitet. Enligt studier som gjorts av det förändrade textlandskapet 
visar resultaten att många lärare som härstammar från en kultur där skriften är central stannar 
kvar i det även om omvärlden förändras (Wiklund, 2014, s. 147).  

Selander och Kress (2010, s. 71) menar att det i skolan finns tre olika slags, delvis 
parallella, aktiviteter: simulering, färdighetsträning och verbalspråkliga textaktiviteter och att 
textaktiviteterna till övervägande del dominerar. Ur ett sådant perspektiv blir det viktigt att 
notera att med ”textaktiviteter” visar forskning hur en tradition där skrivande och läsande 
anses komma först medan bilder och ljud ses som tillägg (Wiklund, 2014, s. 147). Delvis 
förklaras detta med att en del lärare känner sig obekväma med digital och multimodal text. I 
intervjun med Rebecka framkom att andra årets grupper som deltog i nätverksträffarna var de 
som kände krav på sig från kollegor och skolledare att delta och fördjupningen inte skedde av 
egen vilja. Kanske var dessa pedagoger inte lika aktiva under diskussionerna eftersom de var 
obekväma med digital och multimodal text som ingår arbetssättet ASL. Detta ledde till att det 
under nätverksträffarna var svårt att diskutera de didaktiska frågorna så istället blev det mer 
frågor från pedagogerna till processtödjarna kring hur man gör för att arbeta med ASL och 
detta var inte tanken med nätverksträffarna.  

När Clara redogör för hur hon och hennes kollega förberett sina datorskrivande elever i 
handskrivande inför de nationella proven kan vi se ett tydligt exempel på att hon anser att det 
finns en risk att eleverna som lärt sig skriva på dator skriver annorlunda än om de hade skrivit 
med penna. Selander och Kress (2010, s. 31) skriver att när datorbaserat skrivande och 
tänkande förflyttas tillbaka till skrivande och tänkande med papper och penna kan det av 
lärare bedömas som man skriver sämre. Författarna menar att bedömningspraktiken i skolan 
inte har hängt med förändringen av produktionspraktiken. Att inte det nationella provet får 
skrivas på datorn för alla elever som arbetat med ASL kan ses som problematiskt ur denna 
aspekt. Detta kan vara något som försämrar ASL-elevernas resultat i delproven där det är 
elevernas eget skrivande som bedöms. 

Observationer av ASL-undervisningen i klassrummet 
I klassrumsobservationerna som genomfördes i en årskurs 3 och en årskurs 2 studerades hur 
läroplanen förankrades i ASL-undervisningen och hur Gibbons modell applicerades på 
undervisningen i svenska som andraspråk. Det som studerades var lärarens förarbete och 
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planering inför lektionen, lärarens presentation av lektionen, gemensamt arbete, elevernas 
skrivande samt efterarbete (områdena är utarbetade efter Agélii Genlotts och Grönlunds 
modell (2013, s. 101) samt Gibbons (Stärk språket, stärk lärandet, 2006). Som stöd för 
observationerna användes observationsprotokollet Att skriva på ett andraspråk i alla ämnen – 
ett integrerat synsätt från studiehandledningen till Gibbsons Stärk språket stärk lärandet 
(2006). 

Praktiserandet av ASL på den besökta skolan bygger enligt lärarna på målen i den 
svenska nationella läroplanen (Lgr 11) (Skolverket, 2015) men också på Gibbons modell som 
där man arbetar grundligt med förarbete, resonemang och praktiskt arbete med att skriva 
texter och textbearbetning (mer ingående genomgång av Gibbons går att läsa i kapitlet 
“Tidigare forskning”) i detta arbete ingår aktivt skrivande, publicering, inbördes feedback och 
formativ bedömning som huvudkomponenter. Stödjande för elevernas lärande är 
komponenter som innefattar inspiration och förförståelse där uppgifterna de ska arbeta med, 
textgenrer och skriv- och läsförståelsestrategier. 

 
1. När lärarna planerade sina lektioner valde de tillsammans med sin kollega i årskursen 

ut vilket område de skulle arbeta med och vilka förmågor, vilket centralt innehåll och 
kunskapskrav som de skulle arbeta med under lektionen. I ett fall specificerades målen 
för arbetet på en PowerPoint i introduktionen av lektionen och i ett annat fall 
specificerades de muntligt. Planeringen av vilka uppgifter eleverna skulle arbeta med 
på lektionerna gjorde de enskilda lärarna individuellt.  

2. För att inspirera eleverna inför arbetet, vilken genre texten skulle produceras inom och 
samtidigt skapa en förförståelse inledde lärarna lektionerna på olika sätt. I gruppen 
från årskurs två samlades eleverna på låga bänkar framför den interaktiva skrivtavlan 
medan de i gruppen från årskurs tre satt utplacerade i klassrummet. I årskurs två 
arbetade de med att skriva sagor. I denna övning var det den berättande genren som 
tränades. De studerade hur en berättande text och i detta fall en saga, kan organiseras 
med inledning, händelseförlopp och avslutning. Läraren hade använt sig av en 
bildserie som bestod av olika kort med bilder från en känd saga på. Dessa hade hon 
fotograferat av och lagt in som ett bildspel i PowerPoint. Läraren hade skrivit en saga 
till bilderna som hon läste för eleverna samtidigt som hon visade bilderna. I lärarens 
text fanns en tydlig struktur. I denna övning gav läraren exempel från den berättande 
genren samt bidrog dessa aktiviteter till att det skapades en förförståelse hos eleverna. 
I årskurs tre arbetade de med att skriva dikter. Där använde sig läraren också av en 
PowerPoint-presentation där hon hade skrivit ned vad en dikt är och exempel på dikter 
som hon läste upp för eleverna. Hon spelade även Mikaels Wiehes  (1978) sång 
Titanic för eleverna i klassrummet som var nedsläckt och en stillbild av en båt på den 
interaktiva skrivtavlan. När de lyssnat klart fick eleverna svara på vilken känsla de 
hade i kroppen och sedan läste de texten till Titanic tillsammans.  Lärarna fungerade i 
de båda exemplen som modeller för ett korrekt språkbruk (Niemelä, 2008, p. 150).  

3. Innan eleverna började skriva på sina datorer arbetade de, ledda av lärarna, 
tillsammans med att skriva en gemensam text. Den gemensamma texten kan ses som 
ett led i att ge eleverna kunskap om hur de olika textgenrerna kan se ut. Till exempel, 
vilken typ av ord är lämpliga att använda, vilka specifika språkliga drag som är tydliga 
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i de respektive genrerna och vem som var mottagaren av texterna. Texterna skrevs i 
båda årskurserna av lärarna på deras datorer och projicerades på de interaktiva 
skrivtavlorna. I årskurs två gick läraren tillväga på så sätt att hon till varje bild i 
bildspelet lät eleverna hitta på handlingen. Läraren valde att arbeta med texttypen saga 
eftersom den har en så tydlig struktur med inledning, händelser, komplikation och 
upplösning. I trean arbetade de med den lite mer svårdefinierbara textgenren lyrik. 
Lektionen var en del av ett längre arbete om att flytta inom ett land eller mellan länder. 
När läraren gått igenom vad lyrik är och läst tre dikter för eleverna började arbetet 
med att gemensamt formulera en dikt. Läraren poängterade flera gånger att dikter 
handlar om att skapa en känsla och gav exempel på känslor, ledsen, glad, nervös och 
arg. Nu skulle eleverna tillsammans skapa en dikt om en resa. De skulle välja vilken 
känsla resan skulle ha och kom gemensamt fram till sorglig. Barnen fick säga varsitt 
sorgligt ord om en resa som läraren skrev upp på tavlan. De valde bland annat: kallt, 
rädd, mörkt, sjunka och isberg. Det var tydligt att de inspirerades av Mikael Wiehes 
(1978) låttext. Sammanlagt blev det 13 ord som läraren sedan instruerade att de skulle 
göra meningar om. I några av meningarna användes fler än ett ord från tavlan. 
Exempel på meningar som skapades är: ”Havet var svart och kallt. Båten krockade 
med ett isberg. När de kände skakningen blev de rädda. Många på båten dog”. Ett 
tredje led i skapandet av en gemensam dikt var att barnen tillsammans placerade 
meningarna i den ordning som de tyckte passade bäst. Läraren läste därefter dikten 
högt för barnen och sedan läste de den i kör tillsammans två gånger. 

4. Efter att detta inledande arbete var det dags för eleverna att börja skriva och samtidigt 
få språkligt stöd från läraren och feedback från både sina kamrater och lärare. I årskurs 
två arbetade de i skrivpar och fick i uppgift att skriva en egen saga till bildserien som 
alla fått uppkopierad på ett A3-ark. Läraren lät inte skrivparen hämta sina datorer 
förrän de hade planerat vad de ville skriva i grova drag. När barnen i årskurs 2 skrev 
hade de ljudsyntes och talande tangentbord igång på sina datorer medan barnen i 
årskurs tre inte satte igång dessa program. De som hann bli klara med sin saga läste 
upp den för läraren som i dialog med skribenterna ändrade på språkliga fel som fel 
ordföljd eller att de glömt punkt och stor bokstav. Gruppen i årskurs tre arbetade inte i 
skrivpar. De skrev enskilt sina dikter och när de var klara läste även de dikterna för 
pedagogen innan de skrev ut dem och klistrade in i sina skrivhäften. Till sist ritade de 
en bild till sin dikt. 

Analys av observationerna 
Det insamlade materialet analyseras utifrån Freebodys och Lukes (2003) modell av effektiv 
litteracitet och vad som krävs för att bli en effektiv textanvändare. Magnusson (2014) 
uttrycker att man genom att anta en multimodal blick, kan öppna upp för nya möjligheter när 
undervisningen som går bortom den verbalspråkliga dominansen ska diskuteras. 

Knäcka koden i texter 
I exemplen från observationerna kan vi se hur eleverna möter flera olika representationer av 
text. Denna övergång till en mer multimodal informationshantering kan enligt Selander och 
Kress (2010, s. 30) karakteriseras av skiftet från textsidan till bildskärmen. Bildskärmen 
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kombinerar visuella uttryck på ett helt annat sätt än den tryckta sidan. Idag innebär att lära sig 
att skriva att behärska ett komplext system av både skrift samt andra modaliteter för att 
kommunicera och skapa mening. 

Barnen i de observerade klasserna mötte Powerpointpresentationer, bildserier, 
sångframföranden, gemensamt producerad text som växte fram på skrivtavlan, 
egenproducerad text på dator och eget bildskapande med penna. 

Elevernas teckenskapande var inte en avbildning utav den text som läraren och eleverna 
gjort tillsammans utan snarare, så som Selander och Kress (2010, s. 26) uttrycker det 
“representationer av hur något framstår som meningsfullt”. För att ge eleverna kunskap om de 
tekniska aspekterna så som alfabet, koppling mellan grafem-fonem, stavning och 
interpunktion, läs- och skrivriktning och fungerar så att de ska kunna göra egna meningsfulla 
representationer fanns i klassrummen olika design för lärande. Med detta menas de 
arrangemang för lärande som tänks ut och produceras i olika sammanhang samt den särskilda 
utrustning och hjälpmedel som underlättar lärandet (Kress & Selander, Design för lärande: ett 
multimodalt perspektiv, 2010, s. 24). I detta fall ser vi det ljudande tangentbordet och 
talsyntesen som tydliga exempel på design för lärande. 

Deltagande i meningsskapande textaktiviteter 
Under observationerna studerades hur ett flertal modaliteter, dvs. resurser för att skapa 
mening, användes under samma lektion. Engblom (2013, s. 199) menar att meningsskapandet 
i skrift och bild kan överensstämma, bidra med olika delbetydelser och avvika från varandra. I 
de olika textgenrerna eleverna arbetade med; sagor och lyrik, ser relationerna mellan skrift 
och bild olika ut.  Enligt Engblom kan dessa relationer vara relevanta i undervisningen för 
yngre barn på så sätt att relationen mellan skrift och bild kan användas för att introducera 
samtal om modaliteters möjligheter och begränsningar inom olika genrer. Samtal kring 
relationen mellan skrift och bild fördes inte i klassrummen som observerades men det fördes 
samtal kring olika modaliteters möjlighet när låten om Titanic diskuterades med fokus på 
vilken känsla den förmedlade. 

För att eleverna ska kunna dra slutsatser och göra kopplingar till sig själva är det viktigt 
att läraren väljer uppgifter och aktiviteter som främjar alla elevers arbete genom ett 
meningsfullt innehåll.  I en flerspråkig miljö måste uppgifterna samtidigt stärka elevernas 
flerspråkiga medvetenhet (Vesteraas Danbolt & Iversen Kulbrandstad, 2013, s. 42). Det 
gemensamma textskapandet i lärarnas regi fungerade som en uppmuntran till mimesis, dvs. att 
lära sig genom härmning. Eleverna förväntades lära sig genom att göra som någon annan gör 
(Kress & Selander, Design för lärande: ett multimodalt perspektiv, 2010, s. 38). Även 
Niemeläs (Niemelä, 2008, p. 150) tankar kring att lärarna ska fungera som modeller för ett 
korrekt språkbruk är en form av mimesis där en person försöker lära sig genom att göra som 
någon annan gör. För en gynnsam språkinlärning för andraspråkseleverna krävs en rad 
stöttande strukturer i språkinlärningen. Att skriva till en bildserie kan ses som en form av 
»scaffolding» men också att göra gemensamma texter med ett tydligt tillvägagångssätt för det 
egna textskapandet. 

För de flerspråkiga eleverna krävs ett aktivt arbete med förståelsen av texten. De måste 
närläsa den noga och de måste även förhandla om förståelsen. I observationerna av ASL-
arbetet ges exempel på hur lärarna varierat både samarbete och individuellt arbete, hur 
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eleverna läst, skrivit och samtalat i stor grupp och i mindre skrivpar och detta arbetssätt borde 
bidra till att även de språksvaga eleverna känner sig aktivt medskapande i textarbetet. 
Vesteraas Danbolts och Iversen Kulbrandstads (2013, ss. 31-32) forskning visar att 
litteracitetshändelser i klassrummet där eleverna växelvis arbetar individuellt och växelvis 
samarbetar om att läsa, skriva och samtala om texter öppnar upp för ett aktivt medskapande 
av texten även för de mest språksvaga eleverna.  

Kunskap om texters funktionella betydelse 
Lärarnas noggrannhet i introduceringen av textgenre kan vara ett led i att bidra till elevernas 
förståelse av hur texter kan användas. Selander och Kress (2010, s. 33) menar att eleverna 
genom de teckenskapande aktiviteterna visar sitt lärande. På så sätt blir elevernas texter även 
laddade med ”innebörder, associationer och symboliska markörer” (2010, s. 33). Längsjö och 
Nilsson (2005, s. 26) menar att man förr mest såg till det formella i textskapandet medan man 
nu snarare ser till det funktionella. Författarna menar att skolan gått från att värdesätta formell 
korrekthet till att nu snarare fokusera på kommunikativ kompetens. Dock råder det en 
enspråkig samtalsnorm i klassrummen där observationerna utförts. Vourenpää (2016, s. 108) 
beskriver hur en enspråkig skolmiljö konstrueras tillsammans av lärare och elever och hur 
eleverna anpassar sig till denna. Texterna skrevs uteslutande på svenska och det framkom inte 
heller någon önskan från eleverna att få skriva på något annat språk. Vourenpää (2016, ss. 
200-201) ger illustrerande exempel på hur elever använder ”språköverskridande rum”, dvs. 
hur läraren låter eleven använda sig av flera språk om resurser i arbetet med att skriva just 
dikter. Men för att eleverna ska fråga om de får skriva på ett annat språk måste det också 
finnas en skolmiljö som uppmuntrar till detta och att läraren visar en öppenhet för att använda 
andra språk än svenskan. Även om läraren utgår från det svenska språket, skapar en öppenhet 
till att eleverna skriver på sitt modersmål, en språklig resurs som bidrar till ett utvecklande av 
elevernas kommunikativa kompetens. 

Kritiskt kunna analysera och värdera texter 
En möjlighet till utveckling av elevernas kunskaper i att kritiskt analysera och värdera texter 
är samtal om hur relationen mellan skrift och bild kan användas. Detta är också en möjlighet 
för reflektioner kring olika modaliteters möjligheter och begränsningar inom olika genrer. 
Samtalen kan handla om vad som förmedlas i skriften, via bilden och i kombination av skrift 
och bild (Engblom, 2013, s. 199). Kress (Learning and Environments of Learning in 
Conditions of Provisionality, 2010) menar att i det samhälle som fanns för 30-40 år sedan var 
frågor som berörde vem man kommunicerade med och vad det är man försöker att säga inte 
alls är så centrala som de är idag. Kress förmodar att retorik kommer att få mer och mer 
inflytande över språket och kommer att bli en viktigare färdighet än att läsa och skriva. 

Även om inte de två lärarna under det observerade tillfället instruerade eleverna kring 
hur de kritiskt skulle kunna analysera och värdera texter torde övningarna i att skriva i olika 
genrer ge en ökad insikt i hur att texter inte är neutrala. Under lyrikskrivandet betonades att en 
känsla skulle förmedlas och sålunda är inte texten neutral.  

Samtalen i klassrummen handlade inte om hur de olika modaliteterna förstärkte och 
samspelade med varandra utan fokus låg på den skrivna texten. Engblom (2013, ss. 191-192) 
menar att det har funnits en syn på språket som det främsta kommunikationsmedlet för 
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människan men att det nu konkurrerar med andra modaliteter och då behöver frågor ställas 
om vad språket respektive bilden kan förmedla och vad kombinationen av de båda förmedlar.  

Skillnader i nationella prov 
I denna del kommer resultaten utav den kvantitativa studien att presenteras. För analysen 
kommer Flerspråkiga elevers språkförmåga sedd genom det nationella provet i årskurs 3 av 
Hagberg-Persson (2013) användas. 

Resultaten från enkäten sammanfattas i en tabell, vilken beskriver de observerade 
frekvenserna Oi. Chitvå-värdet beräknas som 

 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
där Ei är de förväntade frekvenserna. Tabellen kan beskrivas enligt 

 

 
De förväntade frekvenserna Ei beräknas genom att multiplicera motsvarande 
marginalfrekvenser och dividera med det totala antalet elever, t.ex 

 

E1 (förväntat antal godkända med ASL) =  
Antal godkända ×  Antal med ASL 

Totalt antal elever
. 

 
Detta kan också ses som att man först räknar ut totala andelen godkända elever och sen 
multiplicerar med antal elever som har ASL. Chitvå-värdet och antalet frihetsgrader kan sedan 
användas för att bestämma p-värdet. Antalet frihetsgrader är antalet observerade värden som 
fritt kan väljas i tabellen om man antar att alla marginalfrekvenser är givna. I denna 
undersökning kan endast ett värde fyllas i. Alla andra bestäms unikt från detta värde och 
marginalfrekvenserna. Resultatet sammanfattas i Tabell 2.  

I Bilaga 6 finns tabeller med mer detaljerad data. I dessa tabeller anges också antalet 
skolor med och utan ASL som har svarat på enkäten och som dessutom har ett resultat i 
statistiken. Skolverket redovisar inte statistik om färre än 10 elever ingår i underlaget så det 
finns skillnader i antalet skolor som ingår i underlaget för de olika frågorna. 
 
 
 
 
 

 Antal godkända Antal underkända Totalt 

ASL O1 O2 Marginalfrekvens, 
Antal med ASL 

Inte ASL O3 O4 Marginalfrekvens, 
Antal utan ASL 

Totalt Marginalfrekvens, 
antal godkända 

Marginalfrekvens, 
Antal underkända Totalt antal elever 
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Tabell 2. Sammanfattning av resultat från studien. De skillnader som är statistiskt signifikanta är markerade med fetstil. 

Prov 
P-värde 

Svenska Svenska som andraspråk 
Delprov: 1 (Tala: muntlig uppgift) 0,0020 0,0000 
Delprov: 2 (Läsa: berättande text) 0,0666 0,0000 
Delprov: 3 (Läsa: faktatext) 0,0781 0,0000 
Delprov: 4 (Läsa: enskild högläsning) 0,0237 0,0000 
Delprov: 5 (Läsa: enskilt textsamtal) 0,0005 0,0000 
Delprov: 6 (Skriva: berättande text) 0,1060 0,0000 
Delprov: 7 (Skriva: stavning och interpunktion) 0,0207 0,0000 
Delprov: 8 (Skriva: faktatext) 0,9630 0,0000 

 
Då testet endast accepterar eller förkastar nollhypotesen så framgår det inte åt vilket håll det 
finns en bias om nollhypotesen förkastas. Med andra ord, korrelationen mellan ASL och 
andelen godkända kan antingen vara att det är fler godkända med ASL eller färre godkända 
med ASL. För att enkelt se vilket av de två fallen som föreligger i de fall då vi förkastar 
nollhypotesen så kan ett diagram över andelen underkända användas, se Figur 1. Diagrammet 
tydliggör att för de fall där nollhypotesen förkastas i ämnet Svenska, så är skillnaden till 
förmån för de som inte har ASL, medan det i ämnet Svenska som andraspråk är en fördel för 
de som har ASL. Skillnaderna i resultat för Svenska som andraspråk är mycket större än för 
Svenska, vilket också är tydligt när man tittar på de p-värden som finns i testet. Ett p-värde 
anger sannolikheten att det uppmätta resultatet kan uppstå av en slump. Om p-värdet 
understiger 0.05 (dvs. 5% sannolikhet) förkastas nollhypotesen och man drar slutsatsen att 
effekten av ASL är signifikant. Notera dock att även om stapeldiagrammet tydliggör 
skillnaderna så ger det inte tillräcklig information för att förkasta nollhypoteserna då antalet 
elever inte kan utläsas.  

Resultaten utav den kvantitativa studien visar att effekterna av ASL är säkerställda i 
samtliga fall med elever med svenska som andraspråk, men inte för alla delprov med svenska 
som förstaspråk. Skolor som använt ASL visar något sämre resultat på de nationella proven i 
svenska. Dock visar skolor som använt ASL statistiskt signifikanta bättre resultat på alla 
delprov i skolämnet svenska som andraspråk. Analysen av svenska som andraspråkselevernas 
läsförmåga i de nationella proven, som Hagberg-Persson (2013) gjort visar att det är fler 
elever som inte når kravnivåerna för delproven som prövar läsning av en berättande text och 
en faktatext. Dock framkommer det även att de elever som inte når kravnivåerna i de flesta 
fall endast ligger några få poäng från kravgränsen. Vidare visar Hagberg-Perssons (2013) 
analys att eleverna har svårast att nå kunskapskravet för de delprov som prövar läsning av en 
faktatext, därefter delprovet som prövar läsning av en berättande text. Därför är det extra 
intressant att analysera dessa delprov i denna studie. I delprovet Läsa: faktatext är 16,4% av 
de elever som använt ASL underkända medan 35,1% av de elever som inte använt ASL är 
underkända. Jämförs resultaten med resultaten i Läsa: berättande text kan vi se att med ASL 
är 11,4% av eleverna underkända och utan ASL är 28,7% underkända. Vi ser att det är extra 
stora skillnader mellan elevernas resultat i delprov som ställer högre krav på de flerspråkiga 
elevernas språkförmåga än vad övriga delprov gör. Tillsammans med Delprov: 8 Skriva: 
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faktatext visar dessa delprov en extra liten andel underkända ASL-elever. I delprovet Skriva: 
faktatext är antal underkända med ASL 20,1% medan antal underkända utan ASL är 43,1%. 

 

 
Figur 1. Andel underkända elever i de olika delproven för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i 
årskurs 3. 
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Diskussion 
Utifrån studiens syfte; att undersöka vilka effekter arbetet med metoden Att skriva sig till 
läsning har på litteracitetsförmågorna hos elever som läser svenska som andraspråk går det att 
utifrån resultaten av det nationella proven i svenska och svenska som andraspråk dra 
slutsatsen att ASL visar sig påverka resultaten för elever som läser svenska som andraspråk 
positivt medan ASL påverkar resultaten för elever som läser svenska utan någon signifikant 
mätbar skillnad eller negativt beroende på vilket delprov som åsyftas. 
Klassrumsobservationerna som gjordes utifrån adekvata teorier om andraspråksinlärning 
ökade kunskapen om hur ASL kan praktiseras i ett flerspråkigt klassrum och detta bidrog 
även intervjuerna med lärarna till.  Intervjun med utbildaren inom ASL var viktig för att 
undersöka vad arbetssättet ASL lärs ut att innehålla och vilka teorier som det lärs ut att ASL 
bygger på. Detta är viktigt för resultaten på så sätt att det inte råder några skillnader kring vad 
ASL är och hur ASL bedrivs i klassrummet. 

Det går att utifrån Libergs (Liberg, Att använda dator i tidig läs- och skrivundervisning 
2011-2014, Uppsala kommun, Slutrapport för ASL-projektet, 2014) rapport dra slutsatsen att 
användandet av dator i den tidiga läs- och skrivutvecklingen inte visar sig ge någon avgörande 
betydelse för läs och skrivutvecklingen. Dock pekar Liberg på andra fördelar med att använda 
dator som att eleverna kan sätta in bokstavsinlärningen i ett funktionellt sammanhang av 
skrivande, att eleven bygger upp en självkänsla av se sig själv som varandes en skribent, 
inkluderande arbetssätt, direkt respons genom talsyntesprogram, att eleverna knäcker 
skriftkoden redan i tidigt i ettan och att eleverna tidigt får en vana att använda den teknologi 
som är utbredd i dagens samhälle och som i dagens skola får en allt större betydelse för 
lärande, läsande och skrivande i alla ämnen. Agélii Genlotts och Grönlunds (2016) studie 
visade att den kontrollgrupp som använde IKT utan någon specifik metod för lärande var den 
som presterade sämst på de nationella proven. Dock visade studien att de som använt IKT i 
kombination med formativ bedömning och interaktion mellan eleverna fick bäst resultat på de 
nationella proven. Min studie visar att elever  med svenska som förstaspråk, som använt ASL 
och därmed arbetat två och två framför datorn och skrivit på datorn istället för att forma 
bokstäver för hand i många fall med specifika programvaror med talande tangentbord och 
ljudsyntes kopplade till datorerna, inte visar bättre resultat på de nationella ämnesproven i 
svenska. På så sätt visar resultaten samma som de i Libergs (Liberg, Att använda dator i tidig 
läs- och skrivundervisning 2011-2014, Uppsala kommun, Slutrapport för ASL-projektet, 
2014) rapport. 

Dock visar mina resultat att elever som gjort nationella prov i svenska som andraspråk 
och som använt sig av ASL under sin lågstadietid uppnår en högre del godkända resultat än 
utan ASL. En fråga som är viktig att ställa är om det är ASL som påverkat resultaten för 
eleverna som läser svenska som andraspråk positivt, eller är det något annat i kombination 
med ASL? 

Utgår man från bakgrunden i denna studie går det att se att ASL är en kombination av 
flera språkstödjande aktiviteter för läs- och skrivinlärning. Forskningen om 
andraspråksinlärning och om hur en effektiv språkinlärning ser ur visar att det kan vara 
stöttande strukturer som t.ex., scaffolding som erbjuds i språkinlärningen i kombination med 
multimodala verktyg kan inverka språkstödjande för eleverna. 
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Skolor som undervisat i svenska som andraspråk men inte använt ASL har möjligtvis 
också använt sig av ett språkutvecklande arbete men inte i kombination med IKT och det är 
möjligtvis detta som saknas för att höja elevantalet som får godkänt. Niemelä (2008) menar 
att man som lärare behöver förstå att konsekvenserna av de små handlingar som deltagare gör 
i interaktion med varandra kan höja medvetenheten om att undervisning inte bara handlar om 
att förmedla kunskap utan att det faktiskt mycket handlar om samspelet mellan deltagarna. I 
detta fall blir lärarens uppgift inte bara att förmedla kunskap utan att även vara den som hela 
tiden tolkar interaktionen så att den hålls på en nivå som låter eleverna utvecklas. I min studie 
visar sig ASL vara en stor möjlighet till samspel mellan elever som leder till ökad interaktion 
och därmed en ökad språklig utveckling. 

För att återknyta till resultaten i svenska som visar att en lägre andel av elever som 
använt ASL når nivån för godkänt går detta möjligtvis att koppla till att det inte funnits någon 
särpräglad språkstöttande metod i kombination med ASL på skolorna. Möjligtvis är det så att 
lärare inte använder sig av de metoder för tex. läsinlärning de tidigare nyttjat i sin 
undervisning eftersom de nu arbetar med ASL. Enligt resultatet av intervjun med Rebecka, 
utbildningsansvarig inom ASL, visar det att lärare ibland glömmer hur de tidigare arbetat med 
t ex. läsning. Enligt Rebecka finns det lärare som tänker att när de ska ta sig till detta nya 
arbetssätt måste de släppa allt annat och tar man bort läsning som ligger utanför ASL och bara 
låter eleverna läsa sina egenskrivna texter går eleverna miste om mycket av den språkliga 
stimulans som läsning ger. Utbildning i ASL är mycket utbrett både bland skolor som 
använder ASL och skolor som inte använder sig av ASL, så det går inte att dra slutsatsen att 
lärare som gått utbildning i ASL påverkar elevernas resultat. Då det ofta är samma föreläsare 
som föreläser i kommunerna och samma böcker som läses går det att dra slutsatsen det 
antagligen är ASL och inte enskild PC-användning, som skolorna arbetar med när de säger att 
de arbetar med ASL. Därför anser jag att denna studie visar att lärares ASL-utbildning inte 
påverkar resultaten. 

Både Kress och Van Leeuwen (2001) samt Wiklund (2014) talar om dagens förändrade 
textlandskap. Kress och Van Leeuwen menar att elever inte i tillräcklig grad får arbeta med 
olika modaliteter (Kress & van Leeuwen, Multimodal Discourse: The Modes and Media of 
Contemorary Communication, 2001) medan Wiklund menar att mycket hänt i skolan när det 
gäller digitala hjälpmedel men att mycket av det som bedöms som bra skrivande i skolan är 
just skrivet språk. Multimodala texttyper blir inte framlyfta på samma sätt som de traditionella 
vilket kan exemplifieras med att de nationella proven till största del skrivs med papper och 
penna. Clara har under hela årskurs tre “tränat” sina elever på att skriva mycket med penna 
men de ASL-klasser som inte tränat på att skriva längre texter för hand, ligger det då dessa 
elever i fatet? 

För att möta dagens textlandskap måste elevernas multimodala litteracitet utvecklas. Till 
detta bidrar arbetssättet ASL vilket även Liberg (Liberg, Att använda dator i tidig läs- och 
skrivundervisning 2011-2014, Uppsala kommun, Slutrapport för ASL-projektet, 2014) 
konstaterar när hon drar slutsatsen att ASL ger eleverna ökade möjligheter att arbeta med den 
teknologi som är utbredd i dagens samhälle och skola. Lindberg och Sandwall (2012, s. 474) 
beskriver att forskningen inom andraspråksundervisningen hittills haft svårt att påvisa att 
datorteknologi som verktyg gynnar andraspråksinlärningen. De hävdar också att det inte är 
själva teknologin som påverkar lärandet utan hur teknologin används. Min studie bidrar till att 
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påvisa att ASL bidrar till ökad framgång för andraspråksinlärningen och enligt Agélii Genlott 
och Grönlund (2016) är det inte enskilt datoranvändande som inverkar positivt på lärandet 
utan snarare det lärande som sker i dialog och samspel med andra. Frågan är då vad det är 
som är extra gynnsamt med ASL för andraspråksinläraren? 

Enligt min analys av mina resultat kan dessa punkter vara en del av svaret: 
 

x Multimodalt arbete där olika modaliteter används samtidigt 
x Skriva samma ord många gånger för att befästa det 
x Använda flera olika teckenvärldars potentialer för att öka den språkliga 

medvetenheten och utvecklingen 
x Tidigt införa samtal om textstruktur och språkuppbyggnad  
x Varierat arbete med både samarbete och individuellt arbete så att även de språksvaga 

eleverna känner sig aktivt medskapande i textarbetet 
x Design för lärande som ljudande tangentbordet och talsyntes 
x Enkelt kunna korrigera i texten 

 
Vad är det då i ASL som inte gynnar modersmålsinlärares resultat på de nationella proven på 
samma sätt som andraspråksinläraren? 

En analys av detta kan göras utifrån Kress (Literacy in the New Media Age, 2003) 
resonemang kring att barn och ungdomar inte någonsin tidigare producerat så mycket text 
som de gör idag. Deras kommunikation, bland annat via sms är skapad helt utan 
vuxeninblandning. Dock är antalet tecken i ett sms begränsade till 140 så det går inte att 
skriva en längre essä eller en rapport i ett sms. Därför behöver skolan säga att den tar 
elevernas skriftliga kommunikation på internet och telefon på allvar men också visa på fler 
skriftliga kommunikationsvägar som skolan kan erbjuda. Här behöver skolorna tänka till. 
Eleverna som läser svenska har redan basen och grunden i sitt språk. De har ett annat 
utgångsläge än de flerspråkiga eleverna som både måste lära sig basspråket samt skolspråket i 
skolan. Något jag tidigare pekat på i min diskussion är om det kan vara så att lärare som 
arbetar med ASL glömmer att arbeta extra med läsning vid sidan av ASL-arbetet. Precis som 
Kress säger måste skolan ta det eleverna skriver på allvar vilket är en av grundpelarna i ASL, 
men skolorna måste också erbjuda fler skriftliga kommunikationsvägar. Ett sådant alternativ 
är att erbjuda större möjlighet för arbete med läsning. I detta fall åsyftas inte egen läsning utan 
snarare läsarbete med inriktning på elevers läsförståelse där eleverna får möjlighet att 
utveckla sina lässtrategier för ökad läsförståelse (Westlund, 2009). 

Kress (Literacy in the New Media Age, 2003) menar att det finns två inriktningar i den 
skolpolitiska debatten som råder kring de sjunkande resultaten gällande läs- och 
skrivinlärning. Dels finns det de som säger att skolan måste gå tillbaka till det gamla då 
resultaten var högre och dels finns det de som menar att vi måste titta på Asien och bli mer 
innovativa och kreativa för att få förbättrade resultat. Även debatten i Sverige har svängt åt 
olika håll när resultat från internationella undersökningar som PISA offentliggjorts. Olika 
röster höjs om vad som måste förändras för att förbättra elevernas resultat. Att arbeta med 
multimodal litteracitet är en utvecklingsmöjlighet i tidens anda då kommunpolitiker även 
uttalar sig om hur viktig den digitala kompetensen är för både elevernas och stadens 
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utveckling och konkurrensmöjligheter (Jammeh Stjernfeltd, 2014). Att göra om 
lärarutbildningen och återinföra gamla modeller kan ses som ett led i den riktning som vill gå 
tillbaks till det gamla, som Kress (Literacy in the New Media Age, 2003) uttrycker det. Min 
studie visar att ett målmedvetet arbete med språket, baserat på evidens och forskning kring 
barn och ungas andraspråksinlärning i kombination med ny teknologi kan vara en mycket 
framgångsrik metod för andraspråksinläraren. Kanske är det så att för att höja resultaten måste 
man lyssna på både de som säger att vi behöver gå tillbaks till det gamla samt de som menar 
att vi måste vara mer innovativa. Möjligtvis är det kombinationen av dessa båda riktningarna 
som ger eleverna högre resultat. 

En möjlig fortsättning på denna studie skulle kunna vara att undersöka vad det är i ASL 
som gynnar de flerspråkiga eleverna bättre än de som har svenska som sitt modersmål. 

Sammanfattningsvis visar resultaten av den kvantitativa studien att elever som arbetat 
med ASL i svenska som andraspråk når högre resultat på de nationella proven i svenska som 
andraspråk än de som inte arbetat med ASL. Vi ser också att elever som arbetat med ASL och 
läst svenska fått något sämre resultat på de nationella proven i svenska än de som inte arbetat 
med ASL. Resultaten visar också att en övervägande majoritet av de som undervisar i ASL 
gått någon form av utbildning i detta. Min studie pekar på att en framgångsrik utbildning i 
ASL bygger på dessa komponenter: 

 
x tillvaratagande av lärarnas intressen, lust och vilja 
x synliggörande av arbetet så att det sprider sig till fler  
x involverande av hela arbetslaget  
x inte glömma bort den enskilda lärarens lust till vidareutveckling  
x kollegialt lärande  

 
Studiens resultat som har tolkats utifrån ett multimodalt perspektiv kan sammanfattas med att 
ASL som är en pedagogik med stort fokus på språklig utveckling i kombination med 
datoranvändning, stimulerar och ger framgång till flerspråkiga elevers litteracitetsförmågor 
vilket har setts i resultaten på de nationella proven i svenska som andraspråk.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

Tackord 
Denna uppsats har varit en stor utmaning i det vetenskapliga skrivandet för min del. Till min 
stora lycka har jag haft personer omkring mig som stöttat mig och möjliggjort denna process. 
Mitt första tack går till min handledare Svante Åberg som med din stora kompetens, kloka ord 
och ditt engagemang stärkt min tro på mina förmågor och alltid inspirerat mig när jag ställt 
frågor och kommit med undringar.  

Tack också till dig, Martin Hell för allt stöd och all kunskap du bistått med. Utan dig 
hade detta aldrig gått att genomföra.  

Tack till min mamma och pappa för alla hejarop, all hjälp som underlättat mitt liv som 
heltidsarbetande, halvtidsstuderande trebarnsmor samt för att ni alltid finns där för mig. 

Tack till mina älskade flickor Varga, Sophie och Miranda för att ni stått ut med mig 
under skrivandet och för att ni alltid ger mig ny energi. 

Tack till min syster för alla intressanta och inspirerande diskussioner och tack till resten 
av min familj och mina vänner.  

 
 
 
 



 

49 
 

Litteraturförteckning 
 
Agélii Genlott, A., & Grönlund, Å. (2013). Improving literacy skills through learning reading by writing: 

The iWTR method presented and tested. Computers & Education, 98-104. 

Agélii Genlott, A., & Grönlund, Å. (2016, April 27). Closing the gaps - Improving literacy and 
mathematics by ict-enhanced collaboration. Computers & Education. 

Alexandersson, M., Linderoth, J., & Lindö, R. (2001). Bland barn och datorer. Lund: Studentlitteratur. 

Benckert, S., Wallin, K., & Hålland, P. (2007). Flerspråkighet i förskolan - ett referens och 
metodmaterial. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Berr, D. (2011). Synligt lärande - Presentation av en studie om vad som påverkar elevers 
studieresultat. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. Hämtat från 
htttp://issuu.com/sverigeskommunerochlandsting/docs/7164-706-1/7?e=8 

Bezemer, J., & Kress, G. (2008). Writing in Multimodal Texts A Social Semiotic Account of Designs for 
Learning. Institute of Education, Centre for Multimodal Research Written Communication, 25 
, 166-195. 

Burke Johnson, R., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods 
Research. Journal of Mixed Methods Research, 112-132. 

Bøyesen, L. (2006). Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter. i L. Bjar, Det hänger på språket (ss. 
401-433). Lund: Studentlitteratur. 

Cervin, E. (2012). Forskare tveksamma till datoryran. Tidningen Specialpedagogik. Lärarnas nyheter. 
Hämtat från http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2012/04/02/forskare-
tveksamma-till-datoryran 

Chariman, K., & Kress, G. (2003). The Multisemiotic Resources of Biliterate Children. Journal of Early 
Childhood Literacy, 3, 179-202. 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London: Routledge. 

Collins Block, C., Gambrell, L. B., & Pressley, M. (2002). Improving Comprehension Instruction: 
Rethinking Research, Theoory, and Classroom Practice. San Francisco: Jossy-Bass Publishers. 

Elleström, L. (2010). The modalities of media: a model for understanding intermedial relations. i L. 
Elleström, Media Borders, Multimodality and Intermediality (ss. 11-48). Basingstoke: Palgrave 
Macmillan. 

Engblom, C. (2013). Medier, flerspråkighet och multimodal texthantering. i Å. W. Christina Hedman, 
Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet (ss. 189-192). Lund: Studentlitteratur. 

Freebody, P., & Luke, A. (2003). Literacy as engaging with new forms of life: the 'four roles' model. i 
M. A. Bull G., The Literacy Lexicon (Vol. 2, ss. 52-57). Sydney, Australia: Prentice Hall. 



 

50 
 

Gibbons, P. (2006). Studiehandledningen till "Stärk språket - stärk lärandet" (2006). Nationellt 
centrum för sfi och svenska som andraspråk. 

Gibbons, P. (2006). Stärk språket, stärk lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

Gibbons, P. (2013). Lyft språket, lyft tänkandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

Gustafsson, E., Myrberg, E., Rosén, M., Yang-Hansen, K., Román, H., Håkansson, J., & Sundberg, D. 
(2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika 
faktorer. Stockholm: Skolverket. 

Hagberg-Persson, B. (2013). Flerspråkiga elevers språkförmåga sedd genom det nationella provet i 
årskurs 3. Texter om svennska med didaktisk inriktning - Nationella närverket för svenska 
med didaktisk inriktning (ss. 60-69). Stockholm: Tionde nationella konferensen i svenska med 
didaktisk inriktning. 

Hassmén, P., & Hassmén, N. (2006). Vetenskapligt skrivande - anvisningar, tips och råd inför 
uppsatsskrivande studenter. Psykologiska institutionen. Stockholm: Stockholms Universitet. 

Hedman, C., & Wedin, Å. (2013). i C. Wedin, & Å. Hedman, Flerspråkighet, litteracitet och 
multimodalitet. Lund: Studentlitteratur. 

Hennel, L. (den 05 02 2010). Nu återinförs lågstadielärare. Svenska Dagbladet. Stockholm. Hämtat 
från http://www.svd.se/nu-aterinfors-lagstadielarare 

Hultin, E. (2014). Att skriva sig till läsning. i M. W. Eva Hultin, Att skriva sig till läsning - Erfarenhetar 
och analyser av det digitaliserade klassrummet (ss. 15-26). Malmö: Gleerups. 

Håkansson, J., & Sundberg, D. (2009). Resursers betydese för elevers resultat. i Skolverket, Vad 
påverkar resultaten i Svensk grundskola? Kunskapsöversikt av betydelsen av olika faktorer 
(ss. 160-207). Stockholm: Skolverket. 

Ivarsson, L. (2008). Att kunna läsa innan skolstarten - läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga 
läsare. Pedagogiska instutitionen. Umeå: Umeå Universitet. 

Jacobsson, A. (2012). Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling - Lärande som 
begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk forskning i Sverige, 17, nr 3-4, 152-
170. 

Jammeh Stjernfeltd, K. (2014). Digitaliseringen av skolan. i Å. Grönlund, Att förändra skolan med 
teknik: Bortom "En dator per elev" (ss. 151-154). Örebro: Örebro Universitet. 

Jewitt, C. (2008). Multimodality and Literacy in school Classrooms. Review of Research in Educatiion, 
32, 241-267. 

Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. London: Routledge. 

Kress, G. (2010). Learning and Environments of Learning in Conditions of Provisionality. i B. Bachmair, 
Medienbildung in neuen Kulturräumen - Die deutschsprachige und britische Diskussion (ss. 
171-182). Weisbaden: VS Verlag für Sozialwiessenschaften. 



 

51 
 

Kress, G. (2010). Multimodaliy: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. 
London: Routledge. 

Kress, G., & Selander, S. (2010). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedts. 

Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemorary 
Communication. Oxford: Oxford University Press. 

Lagergren, T., Sandberg, C., Ramstedt, K., & m.fl. (2016). Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt 
nationellt system för kunskapsbedömning. Stockholm: Statens offentliga utredningar. 

Leimar, U. (1974). Läsning på talets grund. Lund: Liber Läromedel. 

Liberg, C. (1993). Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. 

Liberg, C. (2010). Möten i skriftspråket. i C. L. Louise Bjar, Barn utvecklar sitt språk (2:1 uppl., ss. 215-
237). Lund: Studentlitteratur. 

Liberg, C. (2010). Möten i skriftspråket. i L. C. Bjar L., Barn utvecklar sitt språk (2:1 uppl., ss. 215-237). 
Lund: Studentlitteratur. 

Liberg, C. (2014). Att använda dator i tidig läs- och skrivundervisning 2011-2014, Uppsala kommun, 
Slutrapport för ASL-projektet. Uppsala: Uppsala universitet; Instutitionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier. 

Lindberg, I., & Sandwall, K. (2012). Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk 
för vuxna invandrare. Flerspråkighet - En forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
Hämtat från http://vr.se 

Lindén, E. (2010). Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter - Förutsättningar för upptäckt. 
Institutionen för specialpedagogik. Stockholm: Stockholms Universitet. 

Ljung-Djärf, A. (2004). Spelet vid datorn - Dynamiken vid barns samvaro runt datorn i förskolan. 
Pedagogisk forskning i Sverige, 9 nr 2, 115-128. 

Ljunggren, Å. (2013). Erbjudanden till kommunikation i en flerspråkig förskola - Fria och riktade 
handlingsområden. Malmö: Malmö Högskola. 

Längsjö, E., & Nilsson, I. (2005). Att möta och erövra skriftspråket: om läs och skrivinlärande förr och 
nu. Lund: Studentlitteratur. 

Lövgren, E. (2009). Med datorn som skrivverktyg - Språk, motorik och bokstavsformer. Stockholm: 
Sanoma utbildning. 

Magnusson, P. (2014). Meningsskapandets möjligheter - Multimodal teoribildning och multiliteracies i 
skolan. Malmö: Malmö Högskola. 

Mangen, A., Anda, L. G., Oxborough, G. H., & Brønnick, K. (2015). Handwriting versus Keyboard 
Writing: Effect on Word Recall. Journal of Writing Research, 227-247. 



 

52 
 

Niemelä, N. (2008). Interaction in whole class during one theme in language immersion. Vaasa: 
University of Vaasa. 

Nilsson, M., Annell, B., Håkansson, G., Herrlin, K., Lundberg, I., Berggren, A.-M., & m.fl. (2007). Kom 
och läs! Kom och läs! Tutti Frutti! Stockholm: Natur & Kultur Läromedel. 

Norrby, C., & Håkansson, G. (2007). Språkinlärning och språkanvändning: Svenska som andraspråk i 
och utanför Sverige. Lund: Studentlitteratur. 

OECD, Statistic Canada. (2011). Literacy for Life: Further Results fom the Adult Literacy and Life Skills 
Survey. Canada: OECD Publishing. 

Reichenberg, M. (2006). Att läsa mellan och bortom raderna. i L. Bjar, Det hänger på språket (ss. 213-
235). Lund: Studentlitteratur. 

Rudhe, E. (den 14 08 2013). Vetenskapligt stöd för ASL? Lärarnas tidning. Hämtat från 
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/08/14 

Salameh, E.-K. (2006). Språkstörning i kombination med flerspråkighet. SCIRA (Swedish Council of the 
International Reading Association), 2, 4-13. 

Skolverket. (2014). Pisa 2012 - 15-åringars kunskaper i matematik, lärförståelse och naturkunskap. 
Statistik & utvärdering. Stockholm: Skolverket. Hämtat från http://skolverket.se/statistik-
och-utvardering/internationella-studier/pisa/pisa-2012-1.167616 

Skolverket. (2015). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 
2015). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2016). Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk. Skolverket. Hämtat från 
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-
som-andrasprak 

Skolverket. (2016). Varför blir svenska elever allt sämre på läsförståelse? Stockholm. Hämtat från 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-
kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/varfor-blir-svenska-elever-allt-samre-pa-
lasforstaelese-1.157445 

Torgerson, C., & Elbourne, D. (2002). A systematic review and meta-analysis of the effectiveness of 
information and communication technology (ICT) on the spelling. Journal of Research in 
Reading, 25(2), 129-143. 

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

Utbildningsdepartementet. (2011). Skolförordning (2011:185). 5 kap. Sverige: Sveriges Riksdag. 

Walsh, M. (2010). Multimodal literacy: what does it mean for classroom practice? Australian Journal 
of Language and Literacy, 33 (3), 211-239. 



 

53 
 

Vaughan, L. (2001). Statistical Methods for the Information Proffessional: A Practical, Plainless 
Approach to Understanding Using and Interpreting Statistics. New Jersey: American Society 
for Information Science and Technology. 

Vesteraas Danbolt, A. M., & Iversen Kulbrandstad, L. (2013). "Säl är kaka på spanska” – arbete med 
litteracitet och flerspråkighet i norska klassrum. i H. &. Christina, Flerspråkighet, litteracitet 
och multimodalitet (ss. 19-44). Lund: Studentlitteratur. 

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik. Stockholm: Natur & 
Kultur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Vetenskapsrådet. 

Wiehe, M. (1978). Titanic (Andraklasspassagerarens sista sång). Wikipedia. Hämtat från 
http://v.wikipedia.org/wiki/Titanic_(s%C3%A5ng 

Wiklund, M. (2014). Förändringsarbetet i klassrummet - multimodala arbetsformer. i Å. Grönlund, Att 
förändra skolan med teknik: Bortom "En dator per elev" (ss. 139-150). Örebro: Örebro 
Universitet. 

Vuorenpää, S. (2016). Litteracitet genom interaktion. Södertörns Högskola. 

Vygotskij, L. (1978). Readings on the Development of Children. Mind and Society - Harvard University 
Press, 79-91. 

 

 



 

1 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1: Email till rektorer 
 

Hej! 

Mitt namn är Anna Hell och jag skriver en Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet vid Umeå 
universitet. Den preliminära titeln för min uppsats är: “ASL eller inte? Skillnader i nationella prov”. 

ASL - “Att skriva sig till läsning via dator”, är en relativt ny metod för läs- och skrivinlärning. I Sverige 
har man arbetat med denna metod som längst i ca 10 år och nu finns det möjlighet att utvärdera 
metoden eftersom det finns relativt många elever som arbetat med ASL under hela sin lågstadietid.  

Det tänkta syftet för denna studie är att se om det är någon skillnad i elevernas läs- och 
skrivkunskaper beroende på om de arbetat med ASL under sin lågstadietid eller inte. 

Målet är att undersöka om ASL har någon inverkan på elevernas resultat på de nationella proven i 
svenska och svenska som andraspråk. 

Min forskningsfråga är att jag vill undersöka om det går att se någon skillnad mellan resultaten på de 
nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 för skolor som arbetat med ASL 
eller inte arbetat med ASL? Notera att det är de nationella proven som genomfördes våren 2014 som 
ligger till grund för min undersökning. 

Statistiken jag kommer att använda mig av finns på Skolverkets hemsida men jag behöver Din, som 
rektors, hjälp att få svar på ett par enkla frågor. Frågorna kräver endast mycket korta svar (Ja/Nej) 
och är av den sort att de inte gäller någon känslig information och inga enskilda identiteter kommer 
att röjas. Din medverkan är frivillig men Du bidrar, genom att medverka, till forskningen om metoden 
“Att skriva sig till läsning via dator”.  

 

Om ni inte använder er av ASL, så räcker det att ni svarar det, och ni kan då helt bortse från frågorna i 
övrigt. 

 

----- 

Frågor: 

 

Jag är rektor för: 

(Är du rektor för flera skolor så svara en gång för varje skola) 



 

2 
 

Finns det elever på skolan som läser “Svenska som andraspråk”? 

      

Har elever som har “Svenska som andraspråk”, och som genomförde sina nationella prov i årskurs 3 
vt -14, arbetat med metoden “Att skriva sig till läsning” sedan åk 1? Om det finns skillnader mellan 
klasser i samma årskurs så förtydliga gärna detta. 

 

Finns det elever på skolan som läser “Svenska” (dvs inte “Svenska som andraspråk”)? 

 

Har elever som läser “Svenska”, och som genomförde sina nationella prov i årskurs 3 vt -14, arbetat 
med metoden “Att skriva sig till läsning” sedan åk 1? Om det finns skillnader mellan klasser i samma 
årskurs så förtydliga gärna detta. 

 

Har lärarna fått utbildning i metoden “Att skriva sig till läsning”? 

 

Har kommunen bekostat lärarnas utbildning i “Att skriva sig till läsning”? 

 

Har den enskilda skolan bekostat utbildningen i “Att skriva sig till läsning”? 

 

Har du andra kommentarer eller synpunkter rörande ASL så tar jag tacksamt emot dessa. 

 

----- 

Stort tack för din medverkan. 

 

Har du några frågor kring studien eller kring din medverkan så ring mig gärna på telefonnummer XXX  
eller kontakta mig via mail XXX 
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Bilaga 2: Brev till föräldrar 
 

Hej! 

Under våren kommer jag att genomföra ett par observationer under elevernas ASL-pass. Jag skriver 
mitt examensarbete i utbildningsvetenskap och min uppsats handlar om ASL. 

Under observationerna kommer jag inte att bedöma elevernas arbete utan det är lärarens arbete i 
klassrummet som ligger i mitt intresse att studera. 

Ring mig gärna eller skicka ett SMS eller maila mig om ni har frågor. 

 

Mvh Anna Hell 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3: Gibbons observationsmall 

GIBBONS - ATT SKRIVA PÅ ETT ANDRASPRÅK I ALLA ÄMNEN – ETT INTEGRERAT SYNSÄTT 
x Tänk igenom vilka olika genrer eleverna/barnen får möta i verksamheten? Vilka genrer får de 
möjlighet att läsa? I vilka sammanhang? Vilka genrer får de möjlighet att själva skriva i? I vilka 
sammanhang?  

x Vilka genrer är vanligast inom olika ämnen? Får eleverna möjlighet att använda genrerna både i tal 
och skrift?  

x Försök att placera in de texttyper eleverna arbetar med inom de olika genrerna.  

 

Typ av 
text/genre 

Återgivande 
Vad jag 
gjorde i 
helgen 

Berättande 
Saga 

Beskrivande 
Insekter 

Instruerande 
Hur man 
lagar mat 

Diskuterande 
Argumenterande 

Tillfälle att 
lyssna 
 
 
 
 
 
 

     

Tillfälle att 
läsa 
 
 
 
 
 
 

     

Tillfälle att 
tala 
 
 
 
 
 
 

     

Tillfälle att 
skriva 
 
 
 
 
 
 

     

 



 

 

Bilaga 4: Intervjuguide för utbildningsansvarig i ASL 
 

1. Kan du berätta lite om din bakgrund? 
2. Vad var det som fick upp ditt intresse för ASL? 
3. Vilka tycker du är styrkorna i ASL? 
4. Finns det några svagheter anser du? 
5. Vet du varför det fanns ett intresse att satsa på ASL i kommunen? Studier, rykten, 

måluppfyllelse? 
6. Hur togs satsningen emot av skolorna? 
7. Var det någon viss sorts skolor som var intresserade? 
8. Kom intresset från rektorer eller från de enskilda lärarna? 
9. Hur ser en ASL-utbildning ut? 
10. Har du haft kontakt med utbildare i andra städer och sett hur deras utbildning i ASL ser ut? 
11. Har dina tankar kring ASL-utbildningen förändrats med tiden? 
12. Tycker du att det behövs en utbildning i ASL? Varför? 
13. Hur ser det ut just nu på utbildningsfronten i ASL i XXX? 
14. Vad tror du det var som gjorde att XXX ville satsa på ASL? 
15. Hur ser framtiden ut för ASL tror du? 
16. Vilken utveckling ser du kan ske gällande ASL? 
17. Arne Trageton – vad betyder han för ASL? 
18. Finns det någon annan person eller liknande som påverkar ASL tror du? 
19. Ser du att det finns olika inriktningar i ASL? 
20. Utvärderingen som lärare gjort av ASL-utbildningen, vad visade den? 
21. Tror du att det är en kostnadsfråga om skolor arbetar med ASL eller inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga  5: Intervjuguide Lärare årskurs 2 och lärare årskurs 3 
 

Områden som intervjun kommer att omfatta: 

Begreppet ASL. Vad innebär begreppet ASL för dig? 
Metoder. Vilka skillnader mellan ASL och andra läs- och skrivinlärningsmetoder ser du? 
Läsinlärning. Hur arbetar du med läsinlärning inom ramen av ASL?  
ASL i klassrummet. Hur tänker du kring tex. placering och lektionsplaneringar? 
Utbildning i ASL. Har du fått utbildning i ASL och hur har denna sett ut? 
Svenska som andraspråk. Hur tänker du kring fördelar/nackdelar med ASL i svenska som 
andraspråksundervisningen? 
Nationella prov. Vilka upplevelser, tankar och åsikter har du kring de nationella proven och 
ASL? 
(Försteläraruppdraget. Vad innebär det att fara förstelärare med ASL som fokus?) 
 
 
 
ASL vad är det för dig? 
 
Vad fick upp ditt intresse för ASL? 
 
Har du alltid arbetat med ASL? 
 
Om inte, vilka skillnader ser du mellan hur du förr arbetade med läs- och skrivinlärning och 
hur du nu gör? 
 
När du nu introducerar skriv- och läs för eleverna i åk 1, hur går du tillväga? 
 
Hur bestämde du dig för att du ville göra på detta sätt? 
 
Skiljer det sig från tidigare? 
 
Hur tänker du kring: 
 
Placering i klassrummet 
Datorer 
Andra hjälpmedel 
 
Vad behöver du för att få ASL att fungera? 
 
Hur har du utbildat dig inom ASL? 
 
Litteratur, föreläsningar,  kollegialt lärande, annan utbildning 
 



 

 

Hur tycker du att en utbildning inom ASL borde se ut? 
 
Vad är viktigt att satsa på? 
Vilka resultat tror du att det skulle ge? 
 
Tycker du att alla 1-3 ska arbeta med ASL? Varför/ Varför inte? 
 
Hur arbetar du just nu med ASL? 
 
Beskriv en lektion inom ASL - hur ser den ut? 
 
 
Hur ser barnens texter ut? 
Vad handlar de om? 
Hur är de planerade? 
 
Läsningen? 
Hur arbetar du med läsinlärningen? 
 
 
Vilka texter började ni att läsa? 
 
Vilka texter läser ni nu? 
 
Hur tänker du kring ASL och elevernas läsning? 
 
Har du elever som läser svenska som andraspråk? 
 
Arbetar de med ASL? 
 
Hur? 
 
Ser du några fördelar med ASL som metod för svenska som andraspråkselever? 
 
Vilka? 
 
Nationella prov 
 
Hur tänker du kring dina elevers resultat på de nationella proven? 
 
Var det delprov/områden som gick bättre, sämre? 
 
Om du tänker kring ASL och nationella prov, påverkades dina elevers resultat av att ha 
arbetat med ASL tänker du? 



 

 

 
Andra reflektioner kring detta? 
 
 
(Försteläraruppdraget 
 
 
Vill du berätta lite om detta? 
 
 
Hur ser ditt sådant ut? 
 
 
Hur önskar du att det sett ut? 
 
 
Har du genom ditt försteläraruppdrag bidragit till utvecklingen av ASL på din arbetsplats? 
 
 
Hur tänker du kring framtiden för detta? 
 
 
Behövs det en drivande kraft inom ASL på en skola? 
 
 
Hur kan man gå tillväga med utvecklingsarbetet inom ASL tänker du?) 
 
 
Fler tankar? 
Egna tillägg? 
  



 

 

Bilaga  6: Resultat från studie 
 

Svenska, Delprov: 1 (Tala: muntlig uppgift), p-värde: 0,0020 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 2316 65 2381 75 
Inte ASL 6630 115 6745 220 
Totalt 8946 180 9126 295 
     
     
Svenska, Delprov: 2 (Läsa: berättande text), p-värde: 0,0666 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 2211 142 2353 73 
Inte ASL 6356 338 6694 215 
Totalt 8567 480 9047 288 

     
     
Svenska, Delprov: 3 (Läsa: faktatext), p-värde: 0,0781 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 2148 205 2353 73 
Inte ASL 6138 503 6641 210 
Totalt 8286 708 8994 283 

     
     
Svenska, Delprov: 4 (Läsa: enskild högläsning), p-värde: 0,0237 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 2186 156 2342 75 
Inte ASL 6342 362 6704 220 
Totalt 8528 518 9046 295 

     
     
Svenska, Delprov: 5 (Läsa: enskilt textsamtal), p-värde: 0,0005 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 2297 84 2381 75 
Inte ASL 6595 150 6745 220 
Totalt 8892 234 9126 295 

     
     
Svenska, Delprov: 6 (Skriva: berättande text), p-värde: 0,1060 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 2091 248 2339 72 
Inte ASL 6008 627 6635 211 
Totalt 8099 875 8974 283 

 
     

     



 

 

Svenska, Delprov: 7 (Skriva: stavning och interpunktion), p-värde: 0,0207 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 2082 258 2340 72 
Inte ASL 6015 622 6637 211 
Totalt 8097 880 8977 283 

     
     
Svenska, Delprov: 8 (Skriva: faktatext), p-värde: 0,9630 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 1982 316 2298 69 
Inte ASL 5676 902 6578 206 
Totalt 7658 1218 8876 275 

 

Svenska som andraspråk, Delprov: 1 (Tala: muntlig uppgift), p-värde: 0,0000 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 567 32 599 75 
Inte ASL 752 145 897 220 
Totalt 1319 177 1496 295 

     
     
Svenska som andraspråk, Delprov: 2 (Läsa: berättande text), p-värde: 0,0000 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 531 68 599 73 
Inte ASL 630 254 884 215 
Totalt 1161 322 1483 288 

     
     
Svenska som andraspråk, Delprov: 3 (Läsa: faktatext), p-värde: 0,0000 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 491 96 587 73 
Inte ASL 518 280 798 210 
Totalt 1009 376 1385 283 

     
     
Svenska som andraspråk, Delprov: 4 (Läsa: enskild högläsning), p-värde: 0,0000 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 511 76 587 75 
Inte ASL 642 228 870 220 
Totalt 1153 304 1457 295 

     
 
 
 
 
 
 
     



 

 

Svenska som andraspråk, Delprov: 5 (Läsa: enskilt textsamtal), p-värde: 0,0000 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 565 34 599 75 
Inte ASL 715 182 897 220 
Totalt 1280 216 1496 295 

     
     
Svenska som andraspråk, Delprov: 6 (Skriva: berättande text), p-värde: 0,0000 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 517 70 587 72 
Inte ASL 578 239 817 211 
Totalt 1095 309 1404 283 

     
     
Svenska som andraspråk, Delprov: 7 (Skriva: stavning och interpunktion), p-värde: 0,0000 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 505 82 587 72 
Inte ASL 550 248 798 211 
Totalt 1055 330 1385 283 

     
     
Svenska som andraspråk, Delprov: 8 (Skriva: faktatext), p-värde: 0,0000 
  Antal godkända Antal underkända Totalt Skolor 
ASL 457 115 572 69 
Inte ASL 385 292 677 206 
Totalt 842 407 1249 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


