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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka de lärare som medverkat i denna studie för trevligt bemötande och 

gott engagemang. Vi vill även intyga att vi samarbetat med studiens alla delar och att vi 

gemensamt författat uppsatsen.  

Sammanfattning 

Att skriva sig till läsning (ASL) går ut på att lära sig läsa genom att skriva med dator som 

skrivverktyg. Syftet med denna studie var att ge insikt i hur lärare arbetar med ASL i årskurs 1 

samt ta reda på vilka för- och nackdelar de möter i arbetet med metoden. Utifrån syftet 

konstruerades dessa frågeställningar: Hur arbetar lärare med ASL i årskurs 1? Vilka för- och 

nackdelar beskriver lärare att de möter i arbetet med ASL? Hur stöttar lärare sina elever? ASL 

bygger på sociokulturellt perspektiv på lärande vilket har använts som teoretisk utgångspunkt 

för denna studie och fokus har legat på scaffolding och zone of proximal development. För att 

få fram ett resultat användes semistrukturerade intervjuer med fyra lärare samt deltagande 

observationer i deras klassrum. Vår slutsats är att alla lärare i denna studie tolkade och arbetade 

med ASL på olika sätt och att de ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna. 
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1. Inledning 

De senaste decenniernas teknikutveckling har bidragit till digitalisering av den svenska skolan. 

Detta har medfört ändringar i styrdokument samt satsningar på att införa datorer/lärplattor på 

skolor i över 200 kommuner i Sverige 2014 (Hultin & Westman, 2014). I och med dessa 

förändringar behövs även en fungerande undervisning, något som Hultin & Westman (2014) 

menar återfinns i metoden “Att skriva sig till läsning”, förkortat ASL som vi i fortsättningen 

kommer att använda. Metoden ASL grundar sig i sociokulturellt perspektiv på lärande och 

utveckling och bygger på att elever i de yngre åldrarna med hjälp av dator som skrivverktyg 

ges möjlighet att lära sig att läsa genom att skriva. Grundaren till metoden, Arne Trageton, 

menar att det är enklare att skriva än att läsa för barn i åldrarna fem-sju år och att detta även 

gäller barn mellan sju-tio år om dator används som skrivverktyg (Trageton, 2014).  

Metoden har mött både positiv och negativ kritik från olika håll. Hedström (2009) hänvisar till 

läsforskaren Mats Myrberg som ställer sig negativt till metoden eftersom han anser att ASL inte 

står på vetenskaplig grund. Myrberg (Hedström, 2009) hävdar att användning av dator istället 

för penna som skrivverktyg gör att alla bokstäver kan formas med en och samma motoriska 

rörelse. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att muskelrörelserna i handskriften som hjälper 

hjärnan att befästa ortografiska mönster går förlorade enligt Myrberg (Hedström, 2009). En 

annan forskare som däremot ställer sig positivt till metoden är Caroline Liberg, professor inom 

utbildningsvetenskap, (2014) som bland annat menar att elever med hjälp av dator på ett enklare 

sätt kan producera egen text utan att få problem med motoriken.  

Under våra universitetsstudier samt verksamhetsförlagda utbildning har vårt intresse för ASL 

successivt ökat då vi upplevt att det finns fler än ett är sätt att tolka metoden på. Vi har upplevt 

att det inte finns någon entydig bild av hur metoden ska tillämpas och vill därför i denna studie 

belysa hur olika lärare använder och uppfattar ASL. Scaffolding (stöttning) är ett centralt 

begrepp inom sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling och vi vill därför även belysa 

lärares stöttning till sina elever. ASL är anpassat för förskoleklass till årskurs 2 men vi har vi 

valt att begränsa vår studie till årskurs 1 eftersom Trageton (2014) menar att svenska skolor 

oftast introducerar metoden då. Studien riktar sig främst till blivande och verksamma lärare 

som vill ta del av andra lärares erfarenheter av arbete med ASL.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ge insikt i hur lärare arbetar med ASL i årskurs 1 samt ta reda på 

vilka för- och nackdelar de möter i arbetet med metoden. Våra forskningsfrågor är följande: 

 Hur arbetar lärare med ASL i årskurs 1? 

 Hur stöttar lärare sina elever i arbetet med ASL? 

 Vilka för- och nackdelar beskriver lärare att de möter i arbetet med ASL? 

3. Bakgrund 

I denna del presenteras en sammanställning av relevant litteratur och tidigare forskning som 

fungerat som utgångspunkt för studien följt av Tragetons beskrivning av ASL i årskurs 1, för- 

och nackdelar samt kritik mot metoden. 

3.1. Digitalisering 

Begreppet digitalisering kan användas på olika sätt, men i denna studie definierar vi det som 

processen att införa ny informationsteknik, IT, i olika verksamheter med syfte att förändra dem 

(SOU 2015:91).  

Det har skett en radikal förändring i vårt samhälle under de senaste årtiondena. För 50 år sedan 

startade en digital revolution och samhället blev påverkat av teknik som användes för att 

bearbeta information (Fleischer & Kvarnsell, 2015). Denna teknikutveckling har förutom 

informationsbearbetning även bidragit till att kunskap och material har blivit mer tillgängligt 

samt att nya möjligheter till samarbete och samverkan genom sociala nätverk har uppstått (SOU 

2016:89). 

I och med utvecklingen av tekniska redskap har användandet av dessa förändrats och de flesta 

ungdomar och vuxna spenderar dagligen mycket tid framför datorer, surfplattor och telefoner 

(Subrahmanyam & Šmahel, 2010). Det är möjligt att utföra helt nya saker samt på ett nyanserat 

sätt förbättra saker som tidigare gjorts (SOU 2016:89). Enligt Digitaliseringskommissionen 

(SOU 2016:85) bär digitaliseringen med sig många fördelar samt en positiv utveckling på ett 

flertal olika plan, till exempel att människor kan utveckla ett mer jämställt, demokratiskt och 

klimatsmart samhälle. Det krävs dock god kunskap inom området för att genomföra denna 

utveckling enligt Digitaliseringskommissionen (SOU 2016:85). Fleisher & Kvarnsell (2015) 

hävdar i sin tur att det är viktigt att ta till vara på den forskning och de erfarenheter som finns 

om digitalisering för att kunna använda informationen i verksamheter, exempelvis i skolan. 
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3.2. Digitalisering i skolan 

Digitaliseringen av skolan har bidragit till att skolor har blivit utrustade med digitala verktyg 

som kontinuerligt utvecklas samt digitala plattformar som i skolans värld påverkar miljön för 

lärande (Skolverket, 2018a). Digitaliseringskommissionen, en statlig utredning med syfte att 

främja digitaliseringen i Sverige, gav 2014 Skolverket i uppdrag att förtydliga den digitala 

kompetensen i läroplanerna till år 2017 (Fleischer & Kvarnsell, 2015). Detta genomfördes med 

en reviderad version av Lgr11 år 2017 samt med en ytterligare revidering år 2018. Enligt 

Skolverket (2018b) har förändringarna framförallt gjorts för att elever ska få en ökad förståelse 

för hur vårt samhälle samt den egna individen kan påverkas av digitaliseringen. Ett exempel 

taget ur Lgr11 är att “eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med 

stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt” (Skolverket, 2018c, s. 

7). 

Denna utveckling har inneburit att de flesta kommuner har satsat på ett projekt där en bärbar 

dator tilldelas varje elev och lärare, även kallat en-till-en-projektet (Fleischer & Kvarnsell, 

2015). När datorer plockas in i klassrummet behöver lärare reflektera över datorernas plats i 

undervisningen (Svensson, 2009). Fleischer & Kvarnsell (2015) anser att stora klyftor kan 

uppstå mellan elever om datorn används på ett felaktigt sätt. Ett exempel på detta är om elever 

får för stor bestämmanderätt att styra själva över sina uppgifter kan deras skolarbete bli 

enformigt. Detta kan i sin tur leda till försämrade allmänkunskaper och ökade kunskapsklyftor 

mellan elever (Fleisher & Kvarnsell, 2015). 

3.3. Interaktion i klassrummet 

Trost & Levin (2010) menar att den sociala förmågan hos människan inte finns med från födseln 

utan byggs upp successivt under en livstid. Med tiden växer barn upp i ett samhälle där den 

sociala förmågan utvecklas och där de lär sig de normer och förväntningar som finns. Denna 

sociala förmåga byggs upp med hjälp av inlärning av kroppsspråket samt även det talade 

språket, vilket utvecklas genom interaktion med andra (Trost & Levin, 2010). 

Interaktion kan ske mellan olika individer på många olika sätt. I klassrummet kan interaktionen 

delas upp i tre grova delar beroende på vilka som deltar, lärare - elev (helklass), lärare - enskild 

elev och elev - elev (Skolverket, 2016). Den förstnämnda (lärare - elev (helklass)) sker oftast 

när läraren går igenom någonting inför hela klassen. Den andra interaktionsformen (lärare - 

enskild elev) uppstår när en lärare stöttar en enskild elev vid exempelvis skrivandet. Den 

sistnämnda formen av interaktion (elev - elev) kan handla om att elever ger respons eller hjälper 
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varandra (Skolverket, 2016). Enligt Gibbons (2006) bidrar samarbete mellan två eller fler elever 

till en effektiviserad inlärning. 

 

Interaktion mellan elever i klassrummet är inte något som sker automatiskt. Att placera elever 

bredvid varandra leder inte automatiskt till interaktion om inte aktiviteten är utformad för det 

(Skolverket, 2015 s. 2). Studier visar att stort ansvar ligger hos läraren huruvida denne kan 

skapa uppgifter och strukturera arbetet så elever får förutsättningar att arbeta bra tillsammans. 

Placeringen i klassrummet kan antingen uppmana till enskilt eller gemensamt arbete. Den 

klassiska möbleringen där elever sitter parvis vända mot läraren kan begränsa möjligheterna för 

samarbete mellan elever medan gruppvis möblering uppmanar till interaktion som i sin tur kan 

leda till elevsamarbete (Skolverket, 2015). 

3.4. Läs- och skrivinlärning 

För de flesta barn blir läs- och skrivundervisningen den första undervisning de kommer i 

kontakt med, vilket innebär att utformning av den kan lägga en grund för synen på lärande och 

kunskap redan i förskoleklass (Eckeskog, 2015 s. 5). Det är därför viktigt att undervisningen 

tidigt ger barn förståelse för läsandet och skrivandets många möjligheter. Eckeskog (2015) 

anser att eleverna genom läs- och skrivaktiviteter ska ges möjlighet att experimentera, leka, 

undersöka och samtala. Lärandet behöver tidigt uppfattas som meningsfullt för att elever ska 

bli motiverade (Eckeskog, 2015 s. 11). 

Fram till år 1950 fanns en skarp skiljelinje mellan läsning och skrivning i undervisning där 

läsningen var den som fick störst fokus. Enligt Trageton (2014) sker det numera en jämnare 

växelverkan mellan dessa, men ifrågasätter ändå uttrycket läs- och skrivinlärning med 

argumentet att skrivning bör komma före läsning i undervisning och inlärning. Trageton (2014) 

betonar att de klassiska inlärningsmetoderna har gemensamt att de börjar med det som är 

svårast, läsningen, och låter skrivandet komma efter. Ett exempel på detta är ljudmetoden där 

barnet utgår från bokstävernas olika ljud för att sedan lägga ihop dem och bilda ord. Trageton 

(2014) framhäver genom sin metod ASL fördelarna med att börja i den enkla änden - skrivandet. 

3.5. ASL – Att skriva sig till läsning 

ASL är en metod för läs- och skrivinlärning utvecklad av Arne Trageton som är en norsk 

forskare och pedagog. Metoden grundar sig i WTR, Writing to Read, som är utvecklad av den 

amerikanske forskaren John Henry Martin. WTR startade under 1980-talet som ett 
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utbildningsprogram i ett tiotal amerikanska stater från åldrarna fem-sju år (Trageton, 2014). I 

jämförelse med WTR bygger ASL på att eleverna lär sig läsa genom att skriva på dator eller 

lärplatta istället för med penna. Trageton (2014) förespråkar dator som skrivverktyg och anser 

att användning av dator gynnar elever som ännu inte utvecklat de finmotoriska rörelserna som 

krävs för att forma bokstäver. En vanlig uppfattning om metoden är att handstilsträningen ska 

tas bort helt, något som enligt Trageton (2014 s. 132) är en missuppfattning. Trageton (2014 s. 

132) hävdar inte att den formella handstilsträningen ska försvinna helt, utan skjutas upp till 

årskurs 2. Lövgren (2009) anser att detta ger eleverna ytterligare tid till att utveckla sin motorik. 

Det är enklare att lära sig skriva för hand om eleverna redan lärt sig bokstäverna samt är bättre 

förberedda motoriskt (Lövgren, 2009 s. 71). 

En viktig del av ASL är hur klassrumsmiljön är utformad. Trageton (2014) menar att den fysiska 

miljön antingen kan stimulera eller förhindra lärande. Enligt Lgr11 ska de första skolårens 

undervisning präglas av mycket skapande, lek, och praktiskt arbete (Skolverket, 2018c). För att 

möjliggöra detta hävdar Trageton (2014) att klassrummet måste vara anpassat för sådan 

undervisning. Ett konkret exempel på detta är olika arbetsvrår där eleverna alltid har möjlighet 

att sitta i par för datorskrivande. Att arbeta i par stimulerar det sociala samspelet och bidrar till 

att eleverna kan hjälpa varandra. Om en elev exempelvis kan fem bokstäver och en annan elev 

kan fyra andra bokstäver kan eleverna hjälpa varandra att snabbt lära sig nio bokstäver 

(Trageton, 2014). 

3.6. ASL - Beskrivning av arbetssätt i årskurs 1 

Enligt Hultin & Westman (2014) finns det många olika arbetssätt som rör sig under 

samlingsbegreppet ASL. De menar att det som dessa arbetssätt har gemensamt är att elever med 

hjälp av dator eller lärplatta lär sig läsa genom att skriva (Hultin & Westman (2014). Denna 

studie utgår från Tragetons beskrivning av arbetssättet och nedan presenteras denna.   

Trageton (2014) anser att lärare vid starten av arbete med ASL bör genomföra tre steg; 

bokstavstest för att se vilka bokstäver elever kan, spökskrift samt träning av bokstäver som 

elever ännu inte lärt sig. Med spökskrift menas att elever i par ”spökskriver” genom att pröva 

trycka på tangenter och bilda så kallade bokstavsräckor, rader med olika bokstäver. Dessa 

bokstavsräckor kan sedan användas för att elever ska få en djupare förståelse för bokstäver vid 

exempelvis en bokstavsjakt. Under en bokstavsjakt får elever ringa in och ljuda olika bokstäver 

vilket enligt Trageton (2014) leder till att elever får lära sig hur dessa bokstäver ser ut samt hur 

de låter (Trageton, 2014 s. 111). Sambandet mellan ljud och bokstav kan utforskas med hjälp 
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av datorskrivande för en relativt ny skribent (Eckeskog, 2015). Detta samband blir enligt 

Trageton (2014) extra tydligt om talsyntes används. Talsyntes är ett program som omvandlar 

text till tal och gör det möjligt för elever att få sina skrivna texter upplästa under och efter 

skrivprocessen.  

I skapandet av text anser Trageton (2014) att det är viktigt att motivera sina elever till att vilja 

skriva. För att få upp en god motivation är det bra att variera undervisningen och även formen 

för textskapande (Skolverket, 2017a). Enligt Trageton (2014) kan exempelvis brevskrivande, 

dikter, tidningar samt skrivande av egna böcker vara genrer inom textskapandet som kan bygga 

upp motivationen för skrivandet i årskurs 1. Brevskrivande är motivationsbyggande eftersom 

skrivandet får en mening – det finns en mottagare som vill läsa det som eleven har skrivit. Att 

skriva dikter med rim är ytterligare ett exempel på något som fångar elevernas intresse genom 

att bland annat motivera dem till att hitta på nya rim (Trageton, 2014) 

3.7. Tidigare studier om ASL 

Genlott & Grönlund (2013) hävdar i sin studie om läs- och skrivinlärning att ASL har en positiv 

effekt på elevers läs- och skrivinlärning. Studien utgick från H4-test där eleverna skulle läsa så 

många korrekta ord som möjligt under en minut. Testet utfördes i en testgrupp som arbetade 

med ASL samt i en kontrollgrupp som arbetade på ett mer traditionellt sätt. Genlott & Grönlund 

(2013) kunde inte se någon markant skillnad mellan grupperna i antal godkända elever, däremot 

var antalet högpresterande elever betydligt större i testgruppen än i kontrollgruppen.  

Studien visade även att eleverna i testgruppen skrev längre och tydligare texter med ett bättre 

flyt än kontrollgruppen. Genlott & Grönlund (2013) kunde även se stor skillnad på den sociala 

förmågan. I båda grupperna hade eleverna fått läsa upp sin text när de skrivit klart den och i 

testgruppen pågick även kommunikation under arbetets gång. Eleverna i testgruppen 

diskuterade och hjälpte varandra med sina texter, något som inte förekom i kontrollgruppen 

(Genlott & Grönlund, 2013). 

Även i Takalas (2013) studie framkom det att den sociala förmågan ökade då eleverna arbetade 

i par och hjälpte varandra.  De lärare som blev intervjuade var positiva till metoden, men ansåg 

att den inte ska användas på egen hand utan som ett komplement till andra metoder inom läs- 

och skrivinlärningen. Den största anledningen till detta var en rädsla för att senareläggning av 

handstilen skulle bidra till försämrad inlärning. En av de positiva aspekterna som framkom var 

att ASL ansågs passa alla elever då metoden kan struktureras utifrån elevers olika 

förutsättningar och individanpassas (Takala, 2013). 
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Trageton (2014) genomförde 1999-2002 forskningsprojektet “Textskapande med dator” i 14 

klasser i Norge, Finland, Danmark och Estland. Avsikten med studien var att utveckla ASL 

med syfte att förändra synen på läs- och skrivutvecklingen. Resultatet av studien visade att 

eleverna ägnade mindre energi till att forma bokstäver när de använde dator som skrivverktyg. 

Denna energi kunde i sin tur läggas på innehållet av texten samt att formulera meningar och 

egna tankar. En annan positiv aspekt med att använda dator var enligt Trageton (2014) att 

eleverna producerade längre och bättre texter, något som även Genlott & Grönlund (2013) 

kunde se. Trageton (2014) anser dock att hans egen forskning inte är tillräcklig och är positiv 

till att andra forskare genomför ytterligare studier på området.  

3.8. Fördelar med ASL 

Genom arbete med ASL får alla elever möjlighet att skriva texter på sin egen nivå baserade på 

deras egna erfarenheter (Liberg, 2014). Liberg (2014) hävdar i sin studie att alla elever får 

möjlighet att skriva bokstäver utan vidare motoriska svårigheter. Detta leder i sin tur till att 

elever kan producera texter som alla sedan kan läsa. Lövgren (2009) anser att det är många 

elever som har motoriska problem och som till och med väljer bort skriften på grund av att det 

är alldeles för ansträngande. Vid användandet av dator anser Eckeskog (2015) att elever på ett 

enkelt sätt kan ändra i sina texter och radera delar av dem utan att det tar för mycket energi. 

Hultin & Westman (2013) framhåller att de verksamma lärarna som deltog i deras studie ansåg 

metoden som strukturerad och individanpassad. Alla elever får möjlighet att delta i sin egen 

takt och utifrån sina egna förutsättningar (Hultin & Westman, 2013 s. 68). Hultin & Westman 

(2013) menar att även lärare gynnas av att arbeta med ASL. Genom att använda ASL ges lärare 

möjlighet att utifrån elevers enskilda behov justera arbetssättet samt finna individuella lösningar 

(Hultin & Westman, 2013). 

Undervisning där elever arbetar i par ser Lövgren (2009) som en mycket stor fördel. Eleverna 

kan resonera och hjälpa varandra med exempelvis vad de ska skriva om eller hur ord stavas. 

Det kan dock finnas svårigheter med att samarbeta och för att skapa en trygghet hos eleverna 

är det en fördel att använda samma skrivpar under en längre period (Lövgren, 2009 s. 25-26).  

Graham & Hebert (2010) menar att ASL är en rekommenderad metod inom den amerikanska 

läs- och skrivundervisningen. Deras forskning har visat att uppgifter som exempelvis att skriva 

instruktioner samt att skriva om texter ökar läsförståelsen genom att elever kan koppla det 

skrivna till vad de tidigare läst samt till egna erfarenheter (Graham & Hebert, 2010).  
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3.9. Nackdelar med ASL 

Hultin & Westman (2013) skildrar lärares upplevelser vid uppstartandet av arbete med ASL 

och förmedlar att många inte var förberedda på elevers näst intill obefintliga datorvana. Det 

medför att arbetet inte alltid flyter på som önskat. Liberg (2014) beskriver att hon möter 

situationer där datorer inte vill starta eller hänger sig, där texter försvinner på grund av 

serverproblem och skrivare som inte vill skriva ut. Undervisningen är beroende av att tekniken 

fungerar, vilket blir en nackdel när den inte gör det (Hultin & Westman, 2013) 

Även Trageton (2014) belyser vikten av att vara uppmärksam på elevers arbete vid dator. Om 

elever får göra ”vad de vill” utan uppsikt finns både risk att det är en elev som skriver hela tiden 

och en annan som blir ointresserad och inaktiv, men också att de tillsammans gör annat än 

skolarbete på datorn (Trageton, 2014). 

3.10. Kritik mot ASL 

ASL hyllas inte av alla. Hedström (2009) hänvisar till  Mats Myrberg som anser att det inte 

finns tillräckligt med vetenskapligt stöd för metoden, varken från Tragetons eller andra 

forskares undersökningar(Hedström, 2009). Rudhe (2013) hänvisar till Ulf Fredriksson  som 

lyfter Tragetons egna undersökningar samt en undersökning som gjorts i Sollentuna kommun 

där han menar att det i båda fallen saknas bra kontrollgrupper. Trageton (2014) bekräftar att det 

gjorts för lite forskning för huruvida dator/lärplatta skulle vara bättre än penna för läs- och 

skrivutveckling, men som tidigare nämnts uppmuntrar han till mer forskning på området.  

Fredriksson har också intervjuats i tidningen Specialpedagogik (Cervin, 2012) där han betonar 

vikten av att forma handskrivna bokstäver för att befästa kunskapen i det ”motoriska minnet” 

som han benämner det. Denna åsikt delas med Myrberg (Hedström, 2009) som menar att 

muskelrörelser hjälper hjärnan att befästa ortografiska mönster, något som tappas när handskrift 

utesluts i ASL fram till årskurs 2.  

Ytterligare kritik mot metoden bygger på uppfattningen att elever endast ska läsa sina egna 

texter, men så är inte fallet hävdar Trageton (2014). Eleverna bör även introduceras till att läsa 

obekanta texter och inte bara sina egna (Trageton, 2014). Han hänvisar till sin forskning där 

alla lärare i studien ansåg att deras elever kunde läsa fler och svårare texter genom att först läsa 

sina egna texter (Trageton, 2014). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling ligger till grund för ASL och fungerar 

därför som teoretisk utgångspunkt i denna studie. Nedan beskrivs teorins grunder samt 

begreppen zone of proximal development och scaffolding. Dessa två begrepp har fungerat som 

utgångpunkt för studiens intervjufrågor och observationspunkter.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv  

Den ryske psykologen Lev Vygotskij levde i början av 1900-talet och forskade kring ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling (Gibbons, 2006). I ett sociokulturellt 

perspektiv framhävs tänkande inte enbart som en intern eller privat process, utan framförallt 

som något som sker kommunikativt mellan människor (Säljö, 2000). Tänkande är en kollektiv 

process, något vi deltar i, och därför är vikten av kommunikation en betydande del inom det 

sociokulturella perspektivet. Säljö (2000) hävdar att lärande startar i sociala sammanhang och 

att kommunikation mellan individer lägger grunden för att utveckla kunskap och färdigheter. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är användningen av redskap en viktig process (Säljö, 

2000). Människor har under århundraden uppfunnit redskap som hjälpmedel, exempelvis 

traktorer för att förenkla böndernas vardag. Det är dock inte bara fysiska redskap som kan 

fungera som hjälpmedel. Även kunskap och färdigheter ses som redskap då dessa kan användas 

i olika situationer, kunskap om hur en traktor ska lagas kan exempelvis användas när den är 

trasig. Enligt Säljö (2000) kan människor dock inte hålla reda på all kunskap själv, han menar 

att kunskaper och färdigheter byggs upp med hjälp av interaktion med andra människor. Det är 

genom att samtala med varandra som sociokulturella resurser skapas och förs vidare. Samtal 

bidrar också till att människor kan verka som hjälpmedel åt varandra (Säljö, 2000). Detta leder 

oss in på begreppet zone of proximal development. 

4.2. Zone of proximal development 

Zone of proximal development, eller den närmaste utvecklingszonen som är den svenska 

översättningen grundar sig i Vygotskijs forskning om ett sociokulturellt perspektiv. Den 

närmaste utvecklingszonen avser klyftan mellan vad en individ kan prestera på egen hand och 

vad den kan prestera tillsammans med eller under ledning av någon med mer kunskap (Säljö, 

2000). Gibbons (2006) beskriver den närmaste utvecklingszonen med exemplet små barn och 

hur de lär sig äta. Ett litet barn kan till en början inte äta utan hjälp av en vuxen. Barnet kommer 
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sedan själv med tiden och med stödet av den vuxne börja använda händerna och bestick för att 

få i sig sin mat och så småningom kan barnet äta helt på egen hand (Gibbons, 2006). 

Den närmaste utvecklingszonen kan ta sig uttryck på olika sätt i klassrummet men Lindqvist 

(1999), som hänvisar till Vygotskij, anser att det är eleverna som ska vara aktiva i 

undervisningen, inte läraren. Lärarens roll är att organisera en social miljö. Den sociala miljön 

handlar, enligt Lindqvist (1999), om att läraren skapar en relation till sina elever samt ett tryggt 

klassrumsklimat där kommunikation mellan lärare-elev men även elev-elev uppmuntras. 

Lärarens roll blir också att fungera som ett stöd, något som inom det sociokulturella 

perspektivet kallas scaffolding, stöttning. 

4.3. Scaffolding 

Begreppet scaffolding uppkom av den nordamerikanske psykologen Jerome Burner som var 

influerad av Vygotskskij och sociokulturellt perspektiv (Skolverket, 2017b). Begreppet 

beskriver det stöd och den vägledning som ges från en vuxen till ett barn (Skolverket, 2017b). 

Scaffolding liknas enligt Bråten (1998) med en byggnadsställning som stöttar ett hus under 

uppbyggnadsprocessen och sedan successivt plockas ned ju längre bygget fortskrider. Den 

vuxnes funktion kan ses som byggnadsställningen, ett stöd för barns lärande (Bråten, 1998). 

Tanken är att den vuxne hjälper barnet att strukturera situationer eller problem de möter genom 

att hjälpa barnet fokusera sin uppmärksamhet på rätt delar (Säljö, 2000). Precis som en 

byggnadsställning endast finns på plats under uppbyggnaden av ett hus ska stöttningen som 

sker mellan en vuxen och ett barn också ses som tillfällig. När barnet utvecklas plockas stödet 

ned och annan typ av stöttning kommer att bli aktuell (Bråten, 1998).  

Enligt Copple & Bredekamp (2009) är scaffolding en nyckel till effektiv undervisning. I skolan 

är det framförallt lärare som finns som stöd för elevers utveckling av nya kunskaper och 

färdigheter (Skolverket, 2017b). Lärare justerar stödet till elever baserat på nivån av deras 

prestation. Exempel på stöd kan vara att ge elever tips, påminnelser eller ledtrådar som gör att 

elevernas fokus hamnar på rätt del av uppgiften, men även anpassning av material och val av 

relevanta aktiviteter (Skolverket, 2017b).  

5. Metod 

Eftersom vårt syfte med studien är att ge insikt i hur lärare arbetar med ASL i årskurs 1 samt 

vilka för- och nackdelar de möter med metoden har vi valt semistrukturerade intervjuer och 

deltagande observationer som insamlingsmetoder. Som tidigare nämnts har begreppen zone of 
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proximal development och scaffolding fungerat som utgångspunkt vid konstruering av 

intervjufrågor och observationspunkter. Det insamlade materialet består av intervjuer med fyra 

lärare samt sex observationstillfällen. Nedan redogör vi för de olika insamlingsmetodernas 

funktion samt hur vi använder dem. Därefter presenteras studiens urval och avgränsningar, 

forskningsetiska överväganden, genomförandet, tillförlitlighet samt analysmetod.  

5.1. Intervju 

En intervju är ett samtal med ett syfte och en struktur till skillnad mot det vardagliga spontana 

utbytet av åsikter och tankar. Intervjuaren når den intervjuades tankar genom lyhört lyssnande 

och omsorgsfullt ställda frågor (Kvale, 1997). Lantz (2013) hävdar att det lättaste sättet att få 

information om hur en person uppfattar eller känner inför något är att ställa frågor. Dessa frågor 

kan vara bestämda eller delvis bestämda. En semistrukturerad intervju består av förslag på 

relevanta frågor och teman, men ger också utrymme för att ändra ordningsföljd eller form på 

frågorna för att kunna föra vidare intervjun utifrån den intervjuades svar (Kvale, 1997). Detta 

innebär att om något nytt eller oväntat kommer fram i intervjun kan intervjuaren välja att ställa 

följdfrågor som inte är bestämda på förhand (Kvale, 1997). 

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med fyra olika lärare om deras arbete med ASL i 

årskurs 1. Denna insamlingsmetod används för att lärarnas uppfattningar av metoden på enklast 

sätt skulle synliggöras och användes för att ge underlag för att besvara frågeställningarna ”Hur 

arbetar lärare med ASL i årskurs 1?”, Hur stöttar lärare sina elever?” och ”Vilka för- och 

nackdelar beskriver lärare att de möter i arbete med ASL?”. Vi har utgått från våra 

intervjufrågor (se Bilaga 2) men eftersom vi valt semistrukturerade intervjuer har vi kunnat 

ändra följd och form då det funnits läge för det. Som komplement till våra intervjufrågor har vi 

använt oss av följdfrågor som exempelvis “berätta mer”, “varför?” och “kan du ge ett 

exempel?”.  

5.2. Deltagande observation 

Att utföra deltagande observation innebär att iaktta ett pågående händelseförlopp där 

observatören i fråga är mer eller mindre delaktig (Ejvegård, 2009). Det ger möjlighet till djupare 

förståelse utan misstolkningar som annars kan förekomma genom att exempelvis enbart utgå 

från intervjuer. Ejvegård (2009) förklarar att det finns några saker att ha i åtanke när deltagande 

observation används som forskningsmetod. Först och främst framhäver Ejvegård (2009) risken 

att bli känslomässigt involverad i en situation och utifrån detta ha svårigheter att se 
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händelseförloppet från en helt subjektiv utgångspunkt. Vidare hänvisar Ejvegård (2009) till 

klassrumsforskning som visar att observatörens närvaro i ett klassrum påverkar hur elever beter 

sig när de blir observerade. Ejvegård (2009) menar också att deltagande observation kan vara 

mycket tidskrävande men ge väldigt lite data eftersom det är nästintill omöjligt att i förväg 

förutspå vad resultatet kommer bli. 

Vi har utfört deltagande observation i klassrum för att iaktta lärares användning av metoden 

och komplettera det insamlade intervjumaterialet. Deltagande observation användes för att ge 

underlag för att besvara frågeställningarna ”Hur arbetar lärare med ASL i årskurs 1?” och ”Hur 

stöttar lärare sina elever i arbetet med ASL?”. Vi har utgått från våra observationspunkter (se 

Bilaga 1) som fokuserar på hur metoden används i klassrummen. Vi har tagit hänsyn till att 

lärare och elever kan agera annorlunda under observatörens närvaro samt deltagande 

observation kan ge väldigt lite data. Vi använder därför endast deltagande observation som 

komplement till lärarintervjuerna. 

5.3. Urval och avgränsningar 

För att kunna svara på frågeställningarna i denna studie söktes informanter som var intresserade 

av att dela med sig av sin undervisning gällande ASL. Till en början kontaktades rektorer samt 

verksamma lärare i årskurs 1 i två kommuner i norra Sverige via mail. Innehållet bestod av 

studiens syfte samt annan information som var viktig för informanternas deltagande (se Bilaga 

3). Lärarna meddelade sedan via mail om de var intresserade av att delta i undersökningen. 

Kraven för de deltagande lärarna var att de skulle arbeta i en årskurs 1 helt eller delvis med 

ASL. Som tidigare nämnts valde vi att göra studien i årskurs 1 eftersom Trageton (2014) hävdar 

att svenska skolor oftast introducerar metoden då. Nedan följer en kort presentation av de fyra 

informanterna. 

5.3.1. Lärare 1 

Lärare 1 har arbetat som lärare i 19 år i olika årskurser och jobbar vid observationstillfällena i 

en årskurs 1.  Hen är utbildad i ämnena svenska och SO i årskurserna 1 till 7. Läraren har arbetat 

med ASL i 13 år och fick sin första kontakt med metoden genom en utbildning som erbjöds av 

kommunen. 

5.3.2. Lärare 2 

Lärare 2 är utbildad förskollärare men har fått sin lärarlegitimation på grund av att hen arbetat 

länge i skola. Vid besöken arbetar läraren i en integrerad förskoleklass och årskurs 1. Totalt har 
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läraren varit verksam i 30 år men har arbetat i skola ungefär 20 år. Hen kom i kontakt med ASL 

genom en utbildning som hölls av kommunen och har arbetat med metoden i sju år.  

5.3.3. Lärare 3 

Lärare 3 arbetar med sin första klass, en årskurs 1, och är utbildad grundlärare för förskoleklass 

till årskurs 3. Lärarens första kontakt med ASL var under lärarutbildningen där olika metoder 

presenterades och jämfördes. När läraren sedan sökte sin nuvarande tjänst framkom det att 

skolan arbetar med ASL och läraren fick möjlighet att börja arbeta med metoden. 

5.3.4. Lärare 4 

Lärare 4 har arbetat som lärare i 13 år och arbetar vid observationstillfället i en integrerad 

årskurs 1 och årskurs 2. Läraren har gått en utbildning som hette Barn lek och lärande, vilket 

innebär att hen förutom att vara lärare i förskoleklass till årskurs 3 även blev legitimerad 

förskollärare och fritidspedagog. Lärarens första kontakt med ASL var via Erica Lövgrens bok 

Med datorn som skrivverktyg: språk, motorik och bokstavsformer (2009) som inspirerade hen 

att sedan gå en utbildning som kommunen anordnade. 

5.4. Forskningsetiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det fyra huvudkrav som en forskare ska ta hänsyn till i sin 

studie. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. I denna del går vi igenom de överväganden som gjorts för att följa dessa krav.  

Informationskravet går ut på att forskaren har som uppgift att informera de som deltar i 

undersökningen om studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna ska även få 

information om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som 

helst under studiens gång. Samtyckeskravet innebär att informanterna har rätten att själv 

bestämma över sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2011). I konfidentialitetskravet ingår 

konfidentiell hantering av personuppgifter. Detta innebär att ingen obehörig ska få tillgång till 

de medverkandes personuppgifter, de ska endast hanteras och förvaras av de som genomför 

studien (Vetenskapsrådet, 2011). Nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlats in 

endast får användas i den gällande studien (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vi har tagit hänsyn till dessa krav genom att informanterna har fått skriva under en 

medgivandeblankett (se Bilaga 3) där studiens syfte samt information om frivilligt deltagande 

i studien framgick. I medgivandeblanketten står även att deltagaren får avbryta sin medverkan 

när som helst under undersökningen. Även vid första kontakt via mail blev informanterna 
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informerade om att medverkandet i studien är frivilligt. Hanterandet av personuppgifter har 

skett under strikt bevakning av oss författare och ingen obehörig har tagit del av dessa, 

informanterna medverkar i studien under pseudonymer. De uppgifter som vi tagit del av har 

efter studiens genomförande raderats och kommer aldrig att användas igen.  

5.5. Genomförande 

När vi fick kontakt med lärare som ville delta i vår studie bestämdes tid och plats för våra besök. 

Alla fyra besöken genomfördes på liknande sätt; vi fick presentera oss för eleverna och sedan 

började lektionen vi skulle observera. Under lektionerna höll vi oss i bakgrunden, gick runt och 

observerade samt förde anteckningar med hjälp av våra observationspunkter (se Bilaga 1).  

Observationslektionerna med Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 var alla inriktade på elevernas 

användning av dator medan lektionen med Lärare 4 hade mer fokus på finmotorik. På grund av 

tidsbrist för både oss och informanterna genomfördes endast ett observationstillfälle hos Lärare 

3 och ett hos Lärare 4. 

Intervjuerna skedde i direkt anslutning till observationslektionerna på informanternas 

arbetsplats. Intervjuerna med Lärare 1, Lärare 3 och Lärare 4 hölls i avskilda rum medan 

intervjun med Lärare 2 tog plats i klassrummet där eleverna hade fri lek. I och med detta skedde 

ett flertal avbrott i intervjun med Lärare 2, något som gjorde att intervjun tog längre tid och kan 

ha påverkat lärarens svar eftersom det inte blev någon röd tråd genom intervjun. 

Intervjuerna spelades in på två olika mobiltelefoner för att undvika tekniskt strul samt underlätta 

transkriberingen. Intervjuerna transkriberades ordagrant med undantag för delar som vi ansåg 

vara irrelevanta för vår studie, exempel på detta var olika sidospår där vi pratade om andra 

ämnen. Därefter utgick vi från studiens frågeställningar, bröt ned det insamlade materialet och 

delade in det i kategorier för att sedan kunna analysera det.  

5.6. Tillförlitlighet 

För att en studies undersökningsmetoder, mätinstrument, mått och så vidare ska vara passande 

och användbara krävs det att studien är reliabel och valid (Ejvegård, 2009). 

Forskningsresultatet i studien har inget vetenskapligt värde om dessa krav inte uppfylls.   

Reliabilitet beskriver tillförlitligheten hos ett mätinstrument och måttenhet samt 

användbarheten av dessa (Ejvegård, 2009). En undersökning har hög reliabilitet om studiens 

tillvägagångssätt går att upprepa med samma resultat vid olika tillfällen, oberoende vem som 
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genomför mätningen. Ett exempel på reliabilitet är användandet av ett måttband av gummi som 

mätinstrument för att mäta plankor. Det kan vara svårt att hålla samma längd med måttbandet 

då gummi är ett töjbart material. Detta kan leda till att en meter vid första mätningen inte är lika 

långt som vid andra mätningar med samma måttband vilket gör att mätningsmetoden inte är 

reliabel (Ejvegård, 2009). 

Validitet beskriver relevansen i mätningen, det vill säga om studien mäter det den ska mäta har 

forskaren en hög validitet i sin undersökning (Ejvegård, 2009). Använder forskaren sig av 

tydliga mått och mätmetoder blir validiteten hög. Ejvegård (2009) exemplifierar detta med en 

mätning av länders storleksordning. Antingen kan mätningen ske i kvadratkilometer och sedan 

rangordnas i storleksordning. Ett annat sätt att rangordna storleken är beroende på 

befolkningsmängden. Forskaren kan räkna antalet permanent boende, antalet medborgare eller 

liknande, det viktiga är att det används ett exakt mått. I båda dessa mätningar är undersökningen 

valid, den mäter det den ska mäta (Ejvegård, 2009). 

Denna studie har relativt hög reliabilitet eftersom insamlingsmetoderna är tillförlitliga då de 

genererar den information som krävs för att besvara frågeställningarna samt att de kompletterar 

varandra. Studien hade inte varit lika tillförlitlig vid användning av endast en av 

insamlingsmetoderna. En faktor som skulle kunna påverka reliabiliteten är om lärarna av någon 

anledning skulle visa en felaktig bild av sin undervisning, men vi utgår från att informanterna i 

denna studie har visat en sanningsenlig bild. Studien är upprepningsbar med tanke på att 

observationspunkter och intervjupunkter finns bifogade samt att tillvägagångssättet beskrivs. 

Resultatet vid en upprepad studie skulle dock med största sannolikhet få ett annorlunda utfall 

eftersom lärare arbetar med ASL på olika sätt.  

Även validiteten i denna studie är relativt hög eftersom mätmetoderna är tydliga och resultatet 

som framkommit besvarar frågeställningarna. Användning av annan insamlingsmetod, 

exempelvis enkät, hade med största sannolikhet inte kunnat ge oss det resultat som krävs för att 

uppfylla studiens syfte. För att få en ännu högre validitet skulle intervjufrågorna kunna vara 

mer detaljerade för att undvika att väsentliga delar missas.  

5.7. Analysmetod 

Hartman (2004) anser att det kan vara önskvärt att vänta med analys av ett datamaterial till dess 

alla data är insamlad. En för tidig analys gör att tidiga uppfattningar riskerar att påverka 

resterande intervjuer och observationer. Analyser utgår ofta från stora mängder datamaterial, 
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exempelvis transkriberade intervjuer, som kräver struktur och reducering. Detta sker enligt 

Hartman (2004) vanligen genom två moment; kodning och tolkning. Kodningen går ut på att 

hitta begrepp i texten som är av värde för undersökningen för att sedan kategorisera dessa. Vilka 

begrepp som är av värde styrs utifrån undersökningens frågeställning och benämns enligt 

Hartman (2004) som intressanta, framträdande och återkommande begrepp. När dessa sedan 

ska kategoriseras förs begrepp som handlar om samma sak ihop och bildar olika kategorier. Det 

andra momentet, tolkningen, går ut på att försöka förstå vad det insamlade materialet visar för 

att kunna sammanställa det. Tolkningen sker när allt material blivit kategoriserat och är därmed 

den sista delen av en undersökning (Hartman, 2004).  

Materialet vi har analyserat var fyra transkriberade intervjuer och observationsanteckningar 

från sex tycken observationer. Vår ursprungstanke var att vänta med att analysera materialet 

tills vi samlat in all data, men på grund av svårigheter att få tag i informanter fick vi analysera 

materialet succesivt för att tiden skulle räcka till. Analysen inleddes med att vi gick igenom den 

transkriberade texten och markerade de delar som var relevanta i förhållande till våra 

frågeställningar, dessa kategoriserades under följande underrubriker: arbete med metoden, 

kombination med andra metoder, arbete i par, handstilsträning, klassrumsmöblering, stöttning 

samt för- och nackdelar.  Utifrån rubrikerna tolkade vi materialet och kunde utifrån detta 

sammanställa resultatet.  

6. Resultat 

I resultatdelen presenteras en sammanställning av de fyra lärarintervjuerna och de sex 

observationstillfällena. Resultatet presenteras under rubriker som utgår från studiens 

frågeställningar och varje fråga inleds med en sammanfattning av de fyra lärarnas användning 

och uppfattning. 

6.1. Hur arbetar lärare med ASL i årskurs 1?  

Alla lärare beskrev och visade olika sätt att lägga upp arbetet med ASL på. Gemensamt för alla 

lärare är att de använder talsyntes som läser upp texterna som eleverna har skrivit. Skapande av 

uppgifter som varierar och leder till att eleverna får skriva olika sorters texter är också något 

som de fyra lärarna har gemensamt. Alla lärare beskrev att deras elever arbetar i par, men Lärare 

1 och 4 förklarade även att de varierar pararbetet med enskilt arbete. Lärare 1, 2 och 3 

kombinerar ASL med andra kompletterande metoder och låter dessutom eleverna skriva för 

hand i årskurs 1. Lärare 4 utgår endast från ASL vilket har resulterat i att hen senarelagt 
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handstilsträningen till årskurs 2. Spökskrift, att trycka på tangenter och bilda bokstavsräckor, 

är något som lärarna har delade meningar om. Lärare 1 har valt bort spökskrift och menade att 

elever har uttryckt att spökskrift fort blivit för enkelt och att de hellre har velat träna på att 

skriva ”riktiga” ord. Även Lärare 3 delade denna uppfattning efter att ha använt det under 

höstterminen i årskurs 1. Lärare 2 och Lärare 4 hade också använt spökskrift under höstterminen 

och var positiva till det. Nedan presenteras lärarnas arbetssätt mer detaljerat.  

6.1.1. Lärare 1  

Lärare 1 arbetar med något som hen kallar ”ASL light” och beskrev att skillnaden mellan ren 

ASL och ASL light är att hens elever både skriver med penna och dator. Läraren menade att 

det inte är någon nackdel att forma bokstäver och att hen har sett klasser som arbetat stenhårt 

med ASL och haft en dålig handstil när de kommit till mellanstadiet. Enligt läraren bör eleverna 

kunna skriva med penna och förespråkar därför att blanda handskrift och datorskrift. 

Handskriftsträningen sker i en särskild bok där eleverna tränar på att skriva bokstäver och ord.  

Läraren har valt att plocka bort tangentbordsträning och spökskrift. Med tangentbordsträning 

menas träning av fingrarnas placering på tangentbordet för att effektivisera skrivande. 

Tangentbordsträning är enligt läraren onödig eftersom barn är vana datorer och ofta har tränat 

på detta hemma. Läraren har tidigare använt sig av spökskrift men har sett att elever i överlag 

inte förstår varför de inte ska försöka skriva riktiga ord. Även gällande detta hänvisar läraren 

till att elever ofta har prövat sig fram på tangenter hemma. Om Tragetons anvisningar om 

spökskrift ska följas menade läraren att man ska ”översätta” spökskriften genom att eleverna 

berättar vad de har skrivit. Detta är något som enligt läraren tar för lång tid i och med att alla 

elever skriver samtidigt.  

När eleverna skriver texter används talsyntesprogrammet Claroread. Fördelarna med detta är 

enligt läraren många, bland annat att eleverna kan lyssna på sina texter både under tiden de 

skriver och när texten är färdig. Enligt lärarens erfarenhet av egen undervisning kan eleverna 

även höra kopplingen mellan ljud och bokstav och lär sig även stava snabbare. 

De uppgifter som läraren utformar är varierade och bygger på att eleverna ska träna på att skriva 

olika sorters texter. Läraren gav faktatexter, ordlistor, berättelser, beskrivande texter och 

brev/mail som exempel. Uppgifterna är utformade både för att skrivas i par och enskilt och 

paren byts ut kontinuerligt. När läraren skapar skrivpar sker detta på olika sätt, till exempel 

genom att lotta, blanda pojke och flicka, para ihop elever som är på olika nivå eller elever som 

är på samma nivå. Lärarens målsättning med att låta eleverna skriva i olika par är att de ska 
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kunna skriva med vem som helst. Hen har även upplevt att det inte är nödvändigt att ha samma 

par en längre period, och ansåg att det inte finns någon anledning att låta par som inte fungerar 

fortsätta arbeta tillsammans.  

Läraren har valt att kombinera ASL med något som hen kallar ”kompisläsning”. Kompisläsning 

sker i par och inleds med att eleverna läser korta ord som till exempel si, så, sa, su, so. Det 

handlar om att läsa ihop en konsonant och en vokal för att succesivt inte behöva ljuda dessa 

kombinationer.  

6.1.2. Lärare 2 

Lärare 2 beskrev att hen kombinerar ASL med Trulle och Bornholmsmodellen som båda 

grundar sig i att läsinlärningen börjar med de minsta delarna, språkljuden. Därefter används 

olika språklekar som bygger på att bilda rim, stavelser, ord och meningar. Läraren använder sig 

även av UR Skolas program Livet i Bokstavslandet där lärarens mål är att i kombination med 

Bokstavståget, ett material för grundläggande bokstavsträning, ge eleverna möjlighet att befästa 

alfabetet. Läraren har valt att använda sig av viss handstilsträning där eleverna får forma 

bokstäver och träna finmotorik, det är dock dator och lärplatta som till största del används som 

skrivverktyg. Läraren använder tangentbordsträning i undervisningen och menar att eleverna 

lär sig hitta bokstäver snabbare vilket i sin tur kan leda till att de blir tryggare vid datorer och 

får högre tempo när de skriver. När eleverna skriver texter använder de antingen dator med 

Word och Claroread (talsyntes) eller lärplatta med en ASL-app som har talsyntes. De 

producerar texter som till exempel berättelser, faktatexter, dikter, sekvensbilder samt manus till 

filmer de sedan spelar in. 

När eleverna skriver texter på dator arbetar de alltid i par. Dessa par bestäms av läraren och 

används ofta under långa perioder om paren fungerar. Vid första observationstillfället berättade 

läraren att eleverna hade haft samma skrivpar under hela höstterminen. När läraren konstruerar 

skrivpar försöker hen göra par som består av en elev från årskurs 1 och en elev från 

förskoleklass. Utifrån den närmaste utvecklingszonen är grundtanken till detta är att den från 

förskoleklass ska kunna lära sig av den som går årskurs 1.  

6.1.3. Lärare 3 

Lärare 3 har två fasta ASL-lektioner varje vecka men uttryckte en längtan efter fler datorer som 

skulle kunna möjliggöra ännu fler lektionstillfällen. En av de fasta lektionerna brukar vanligtvis 

inledas med att läraren har en genomgång av en bokstav. Eleverna får sedan utgå från denna 

bokstav och skriva ordlistor och varierade uppdrag. Under observationstillfället var uppdraget 
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att skriva tre meningar med hjälp av orden från ordlistan. Läraren beskrev att den andra fasta 

ASL-lektionen brukar utgå från ett tema, exempelvis sagor, faktatexter eller instruerande texter. 

När läraren började arbeta med ASL lät hen eleverna spökskriva, men upplevde att de väldigt 

snabbt hellre ville försöka skriva riktiga ord. Alla texter skrivs i Google Drive och talsyntes 

finns tillgängligt för de som vill. Läraren brukar inte stänga av 

stavningskorrigeringsprogrammet, och förklarade att eleverna oftast inte lägger märke till de 

röda markeringarna.   

Läraren beskrev att det har tagits ett beslut om att alla skolor i området ska vänta med 

handstilsträning till årskurs 2. Läraren lägger därför ingen vikt vid detta i årskurs 1 men måste 

på grund av för få datorer ibland låta eleverna skriva för hand. Det läggs inget fokus på att 

eleverna ska skriva fint men läraren menade att hen ibland påminner eleverna att de ska börja 

med sina bokstäver uppifrån.  

Enligt läraren skriver eleverna alltid i par och dessa par bestäms utifrån elevernas olika 

förutsättningar. Tidigare har läraren använt sig av mer slumpmässiga par där det både funnits 

par på samma nivå och par där eleverna varit på olika nivå. De mer slumpmässiga paren 

användes under en hel termin och läraren kunde se att de par som låg på liknande nivå fungerade 

bäst. Detta blev utgångspunkten inför konstruerandet av nya par.  

Läraren berättade att hen nyligen påbörjat en kombination mellan ASL och Kooperativt lärande. 

Kooperativt lärande bygger på att strukturera samarbete mellan elever i klassrummet och går 

på så vis hand i hand med ASL enligt läraren. Dock används Kooperativt lärande även i andra 

ämnen.  

6.1.4. Lärare 4 

Lärare 4 beskrev att hen inte begränsar ASL enbart till svenska utan att hen använder det i alla 

ämnen. Läraren förklarade att de brukar arbeta med olika stationer där varje station innehåller 

olika uppdrag, det kan vara matteuppgifter, svenskauppgifter, finmotorikuppgifter och 

datoruppgifter. När ASL används i undervisningen i svenska skriver eleverna olika sorters 

texter, till exempel berättelser och faktatexter. Läraren berättade att de i början av textskapandet 

använde sig av spökskrift som läraren sedan ”översatte” utifrån elevens berättande. De 

använder sig av talsyntes och stavningskorrigeringsprogram när de skriver sina texter. Till alla 

texter eleverna skriver ritar de alltid passande bilder och skapar på så sätt sina egna läroböcker, 

läraren beskrev att hen inte använder sig av några andra läroböcker i sin undervisning.  
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Läraren förklarade att när eleverna arbetar med ASL skriver de oftast i par och att dessa par 

byts ut ungefär tre gånger per läsår för att eleverna ska lära sig integrera med alla i klassen. Om 

samma par används under en längre tid finns enligt läraren en risk att en elev alltid blir drivande 

medan den andra bara följer med. Läraren försöker utifrån detta skapa nya par med antingen 

två drivande för att de ska träna på samarbete eller två som bara följer med för att de ska träna 

på att bli drivande. Läraren försöker para ihop elever från årskurs 1 med elever från årskurs 2 i 

den mån det går för att de äldre eleverna ska kunna hjälpa de yngre. 

Läraren har valt att senarelägga handstilsträningen till årskurs 2 eftersom hen ansåg att 

skrivglädjen försvinner hos de elever som inte har den finmotorik som krävs för att forma 

bokstäver. Läraren såg inga problem med att påbörja handstilträningen i årskurs 2 eftersom 

eleverna tränar finmotoriken på många andra sätt. Detta gör att formandet av bokstäver inte blir 

något problem när de sedan ska skriva i årskurs 2. Några exempel på finmotoriska övningar 

som läraren använde sig av var pärlplattor, flätor, syuppgifter och bildskapande med penna.  

6.2. Hur arbetar lärare med ASL i årskurs 1? - Klassrumsmöblering 

Under lektioner med ASL sprider alla fyra lärare ut sina elever i mindre grupper för att eleverna 

ska kunna koncentrera sig på sitt arbete utan att bli påverkade av andra. Klassrumsmöbleringen 

hos Lärare 1, 3 och 4 var liknande, eleverna satt i grupper utspridda i klassrummen. Lärare 2 

hade ett stort bord i mitten av klassrummet där alla elever rymdes och var även den lärare som 

använde sig mest av anslutande rum. Bilder på klassrummens planlösningar presenteras i Bilaga 

4 och nedan beskrivs lärarnas olika klassrumsmöbleringar samt tankar bakom dessa.  

6.2.1. Lärare 1 

Lärare 1 berättade att hen ständigt möblerar om i klassrummet och testar sig fram för att uppnå 

en så bra lärmiljö som möjligt. Läraren sätter gärna eleverna i små grupper för att de ska kunna 

arbeta tillsammans, hen har även fler platser än elever för att kunna sprida ut dem vid behov. 

Läraren hänvisar till Lgr11 som lyfter vikten av kommunikation och menade att det är omöjligt 

att kommunicera om eleverna sitter enskilt. 

Vid båda observationstillfällena var borden placerade så långt mot väggarna som möjligt för att 

skapa en yta där samling och rörelsepauser kan ske. Klassrummet var kvadratiskt, något som 

läraren såg som väldigt positivt eftersom rektangulära klassrum (med tavlan på kortsidan) 

riskerar att resultera i att eleverna hamnar långt från tavlan om en samlingsplats också ska 

rymmas. Klassrummet var även utrustat med ett grupprum, ett ytterligare ställe som används 

till att sprida ut eleverna.  
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6.2.2. Lärare 2 

Vid båda observationstillfällena hos Lärare 2 bildade elevernas bord ett stort bord i mitten av 

klassrummet, men under andra observationstillfället drog läraren isär borden för att bilda 

grupper om fyra. Klassrummet var rektangulärt med tavlan på ena långsidan och projektorn på 

ena kortsidan. I och med tavlans och projektorns placeringar beskrev läraren att hen brukar 

flytta borden ofta för att anpassa klassrummet efter vad eleverna ska göra. Läraren gav som 

exempel att de ibland brukar sitta i par eller långa rader vända antingen mot tavlan eller 

projektorn.  

När eleverna arbetar med ASL förklarar läraren att hen försöker sprida ut dem i mindre grupper 

så mycket som möjligt eftersom de annars lätt blir påverkade av varandra. Till sin hjälp har 

läraren tillgång till ett grupprum samt matsalen som ligger vägg i vägg med klassrummet.  

6.2.3. Lärare 3 

Vid observationstillfället var elevernas bord placerade i grupper där det fanns plats för sex 

elever. Borden var placerade i mitten av klassrummet och alla elever kunde se tavlan. Det fanns 

även tillgång till ett litet grupprum. Eftersom läraren arbetar med Kooperativt lärande och ASL 

menade hen att det viktigaste med klassrumsmöbleringen är att eleverna sitter i grupper. Läraren 

hade helst velat att eleverna satt fyra och fyra, men på grund av många elever och liten yta fanns 

ingen annan lösning än att låta eleverna sitta i grupper om sex stycken. Vid arbete med ASL 

delas klassen alltid upp i två för att datorerna ska räcka men framförallt för att eleverna ska sitta 

så få som möjligt vid varje bord.  

6.2.4. Lärare 4 

Klassrummet hos Lärare 4 var format som ett L och vid observationstillfället var elevernas bord 

placerade långt fram i klassrummet nära tavlan. Läraren beskrev att hen vill att eleverna ska 

sitta nära tavlan för att hen ska kunna interagera med alla elever samtidigt. Läraren har placerat 

eleverna i par eftersom de oftast arbetar två och två, dock innehöll en grupp tre elever eftersom 

de var ett ojämnt antal i klassen. Den bakre delen av klassrummet användes som samlingsyta 

och förvaringsdel. 

6.3. Hur stöttar lärare sina elever i arbetet med ASL?  

Lärarnas gemensamma uppfattning om stöttning var att eleverna ska ges möjlighet att reflektera 

och fundera själva genom lärarens ledtrådar och frågor istället för att få direkta svar. Ingen av 

lärarna lägger särskilt stor vikt vid att eleverna ska stava rätt och uppmuntrar dem till att pröva 



27 
 

själva. Nedan presenteras lärarnas stöttning mer detaljerat med exempel från 

observationstillfällena.  

6.3.1. Lärare 1  

Lärare 1 menade att det finns för lite tid att hjälpa eleverna med varje ord de fastnar vid och 

försöker därför lära dem att pröva sig fram. Läraren gav ett exempel från en av lektionerna vi 

observerade där hen vid ett flertal tillfällen fick påminna klassen om att skriva som de tror ord 

stavas, istället för att köra fast. Om eleverna ändå fastnar försöker läraren låta dem lyssna efter 

vilka ljud orden innehåller genom att tydligt artikulera dem till eleverna.  

För att eleverna ska skriva fylliga och långa texter beskrev läraren att hen läser igenom det 

eleverna skrivit och ställer frågor till texterna. Exempel på frågor som vi observerade läraren 

använda var ”vad var det som hände på bilden?”, ”vad åt kaninen?” och ”vad hände sen?”. 

Läraren förklarade också att hen med hjälp av talsyntes kan be eleverna lyssna igenom sin text 

och försöka höra om det är något som låter konstigt. Under observationslektionerna noterade vi 

att läraren vid ett flertal tillfällen stavade ord åt eleverna och berättade vad som blivit fel istället 

för att fråga eleverna.  

6.3.2. Lärare 2 

Lärare 2 förklarade att hen försöker få eleverna att utveckla sina texter genom att ställa frågor 

som kan motivera eleverna att reflektera och lägga till nytt innehåll i texterna. ”Vad kan vi göra 

med köttet?”, ”vad gör fåren?” och ”vad heter pappan?” var exempel på frågor som läraren 

använde under det första observationstillfället. Under andra observationstillfället skrev läraren 

meningen ”På påsklovet ska jag…” på tavlan för att eleverna skulle kunna komma igång direkt.  

Läraren beskrev att hen inte fokuserar på stavning och menade att om eleverna inte bryr sig om 

ett ord blir rödmarkerat lägger läraren inte heller någon vikt vid detta. Det finns däremot elever 

som vill veta hur ord stavas, då brukar läraren inleda med att be eleverna skriva som den tror 

att ordet stavas. Om ordet blir rödmarkerat uppmanar läraren eleverna att lyssna på talsyntesen 

och ställa sig frågan ”varför säger den så?”. I vissa fall där elever har problem med stavning 

beskriver läraren att hen brukar skriva ord och meningar på papper som eleverna sedan får 

skriva på dator. Anledningen till detta är eleverna ska kunna producera en text även om läraren 

inte har tid att sitta med dem hela tiden.  

6.3.3 Lärare 3 

Under lektionen vi observerade arbetade eleverna väldigt självständigt i sina par och lärarens 

stöttning bestod mest av att hjälpa till med teknikstrul. Det fanns dock vissa elever som behövde 
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hjälp att komma igång eller fastnade under arbetet och i dessa situationer ville läraren att 

eleverna skulle komma på en lösning själv genom ledtrådar och frågor. Några exempel på frågor 

som läraren använde var ”hur tror du det stavas?”, ”kommer ni ihåg vad vi skrev på tavlan?” 

och ”finns det något namn som har Å i sig?”. 

Läraren berättade sedan i intervjun att hens stöttning ofta består av hintar som kan göra att 

eleverna kommer vidare utan att läraren ger dem hela svaret. Hen förespråkar att eleverna först 

ska pröva själva när det gäller till exempel stavning. Om eleverna trots detta inte kommer vidare 

får de hjälp genom gemensam ljudning där de får fundera på om det saknas någonting.   

6.3.4. Lärare 4 

Läraren beskrev att hen alltid går runt och hjälper eleverna och ger dem tips på hur de ska ta 

sig framåt. Läraren förklarade att hens mål med sin stöttning är att eleverna i första hand ska ta 

hjälp av varandra för att kunna arbeta så självständigt som möjligt. Enligt lärarens erfarenhet 

bygger eleverna upp sitt självförtroende genom att klara av saker på egen hand och läraren 

uppmuntrar därför eleverna att pröva sig fram. Läraren berättade att hen brukar skriva vissa ord 

på tavlan om eleverna frågar hur dessa ord stavas. Eleverna arbetade självständigt under 

lektionen vi observerade vilket innebar att vi inte kunde se lärarens stöttning i praktiken.  

6.4. Vilka för- och nackdelar beskriver lärare att de möter i arbetet med ASL? 

Lärarnas gemensamma uppfattning om metoden var att datorer underlättar skrivandet för elever 

i årskurs 1. Lärarnas exempel var bland annat att det är lätt att korrigera, lägga till/ta bort i 

texten och de var alla överens om att alla elever kan skriva texter trots finmotoriska svårigheter. 

Användningen av talsyntes ansåg lärarna också var en positiv aspekt med metoden då eleverna 

kan koppla samman ljud och bokstav samt få texten uppläst även om läraren inte hinner hjälpa 

alla. Tre av lärarna har även sett att elever blir mer motiverade när dator används som 

skrivverktyg och att skrivglädjen ökar.  

Nackdelar som framkom hos tre av lärarna vi besökte var framförallt gällande dator och 

teknikstrul; skrivare som inte fungerar, problem med nätverket, problem att logga in och att 

talsyntesen inte fungerar. De menade även att det kan ta väldigt lång tid att lära elever att logga 

in på datorerna. Lärare 4 upplevde väldigt lite teknikstrul och menade att de har bra IT-support 

om det skulle vara något. Lärare 2 och Lärare 4 ansåg även att metoden kräver mycket 

förberedelse av läraren vilket skulle kunna uppfattas som en nackdel. Nedan presenteras 

lärarnas respektive för- och nackdelar med ASL i en tabell.  
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6.4.1. Tabell: för- och nackdelar 

 FÖRDELAR  NACKDELAR 

LÄRARE 1 Längre texter Teknikstrul 

 Justera texter Nätverket 

 Enkelt att göra mellanrum Skrivare som inte fungerar 

 Alla kan se vad det står Handstilen (om man kör ren ASL) 

 Lär sig stava ganska snabbt genom 

talsyntes 

Eleverna kan fastna i 

korrigeringsprogrammet 

 Koppling mellan stor och liten bokstav  

 Koppling ljud och bokstav  

 Finmotoriken blir oväsentlig  

 Eleverna kan skriva alla typer av 

kategorier 

 

 Inga papper försvinner  

 Det går att pausa och spara   

   

LÄRARE 2 Tilltalar elever med dator/lärplatta Teknikstrul  

 Koppling små och stora bokstäver Problem med skrivaren 

 Elever blir mer intresserade av 

bokstäver, läsning och siffror  

Kräver mycket förberedelse 

 Särskilt bra för elever med dålig 

finmotorik 

 

 Tangentbordsträning gör att elever lär 

sig hitta bokstäverna mycket snabbare 

 

 Inspirerar till att arbeta, enklare att 

fokusera  

 

 När elever själv har skrivit en text 

kommer de ihåg vad de har skrivit när 

de sen ska läsa 

 

 Talsyntes gör att läraren kan fokusera på 

annan stöttning än att läsa upp det 

eleverna har skrivit 

 

   

LÄRARE 3  Samarbete Snack om annat och bus 

 Ej fokus på att det ska bli fint  Svårt att hitta par som passar ihop 

 Elever som har svårt att läsa och skriva 

kommer igång lättare 

Om någon är sjuk eller om det är 

ojämnt antal i klassen 

 Eleverna ser att det blir en text Teknikstrul   

 Lätt att korrigera    

 Lära sig hantera och skriva på dator i låg 

ålder  

   

 Motivation  

 Koppling ljud och bokstav  

 Går fort fram  

   

LÄRARE 4 Skapa text trots problem med finmotorik Krävs mer av läraren   

 Lättare att lära sig Om man har för lite datorer 

 Passar alla elever   

 Nya upplevelser  

 Skrivglädje  

 Enkelhet med dator  
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6.5. Observation  

Nedan sammanfattas de observerade lektionstillfällena hos de fyra intervjuade lärarna. Två 

observationstillfällen genomfördes hos Lärare 1 och Lärare 2 medan det endast genomfördes 

ett observationstillfälle vardera hos Lärare 3 och Lärare 4.  

6.5.1. Lärare 1 

Den första lektionen hos Lärare 1 var 50 minuter lång, varav dator användes under 35 minuter. 

Innan denna lektion hade läraren läst i en högläsningsbok och vid ett kapitelslut gett eleverna i 

uppdrag att rita hur de trodde ett fantasiträd från boken såg ut. Under lektionen vi observerade 

inledde läraren med att be eleverna återberätta det senaste kapitlet som ledde fram till trädet. 

Sedan började eleverna skriva texter om sitt fantasiträd och läraren uppmanade eleverna att 

skriva berättelser, men de fick även beskriva hur deras träd såg ut. Eleverna använde en dator 

var och arbetade enskilt i Word. De använde stavningskorrigeringsprogram, men inte talsyntes. 

Hörselkåpor fanns att tillgå för de som ville och under lektionen var det mellan 3-4 elever som 

använde dem.  

Inför det andra observationstillfället hade eleverna parvis gjort tankekartor där de fått bestämma 

en huvudperson, en händelse/hinder, miljö, lösning på hindret samt början, mitten och slut. 

Under den observerade lektionen fick eleverna utgå från tankekartan och skriva ihop sina 

berättelser. De arbetade med både talsyntes och stavningskorrigeringsprogram i Word. Dator 

användes 30 minuter av den 45 minuter långa lektionen och eleverna arbetade parvis med en 

dator per par. 

6.5.2. Lärare 2 

Lärare 2 hade tillgång till tre lärplattor och en dator som alla användes under första 

observationstillfället. Lektionen inleddes med att klassen delades upp, halva gruppen stannade 

kvar i klassrummet och andra halvan gick till ett anslutande rum. Gruppen som var kvar i 

klassrummet delades in i par och spreds ut med en lärplatta eller dator per par. Eleverna hade 

under en längre period arbetat med bondgårdsdjur och skulle under denna lektion skriva en 

faktatext om ett av bondgårdsdjuren för att se vad de hade lärt sig. Djuren lottades ut och 

eleverna fick skriva så mycket de kunde. De elever som använde lärplatta skrev i en ASL-app 

med talsyntes och på dator användes Word med talsyntes och stavningskorrigeringsprogram. 

När eleverna skrivit klart sina texter skrevs och klipptes de ut för att sedan klistras tillsammans 

med en bild på färgade papper. Lektionen var 50 minuter och dator användes i 35 minuter. 
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Elevernas uppdrag under lektion 2 var att skriva en mening om vad de skulle göra på påsklovet. 

Eleverna arbetade i par men alla elever skulle skriva en mening var. När de hade skrivit klart 

skulle de rita en tillhörande bild medan de väntade på att läraren skulle skriva ut meningen. 

Under lektionen användes tre lärplattor som eleverna fick turas om med och dessa användes 25 

minuter av den 40 minuter långa lektionen. Eleverna skrev i appen Skolstil som är ett enkelt 

skrivprogram med talsyntes. Talsyntes användes av alla.   

6.5.3. Lärare 3 

Under observationslektionen var endast halva klassen närvarande, den andra halvan 

undervisades av en annan lärare. Lärare 3 började med att gå igenom målet med lektionen och 

hur eleverna skulle gå till väga. De hade tidigare under dagen haft en genomgång där bokstaven 

Å introducerats och skulle under denna lektion skriva en ordlista med 15 ord som började på 

eller innehöll bokstaven Å. Om tid fanns skulle eleverna även skriva tre meningar med några 

av orden från ordlistan. Eleverna arbetade i par och hade tillgång till 1 dator i varje skrivpar. 

Alla skrev i Google Drive och några av paren använde talsyntes. Dator användes 25 minuter av 

den 40 minuter långa lektionen. Läraren avslutade lektionen med att återkoppla till 

lektionsmålet och eleverna fick dessutom sammanfatta vad de tränat på.  

6.5.4. Lärare 4 

Lektionen inleddes med att Lärare 4 höll i en genomgång om sammansatta ord och på grund av 

teknikstrul tog detta ungefär 20 minuter. Efter genomgången visade läraren bilder på tidigare 

elevers arbeten och förklarade att eleverna kunde ta inspiration från dessa. Elevernas uppgift 

denna lektion var att enskilt skriva ett sammansatt ord för hand och samma ord särskrivet för 

att sedan rita bilder till dessa. Ett exempel taget från lektionen var giftorm och gift orm. 

Lektionen var 65 minuter lång och dator användes enbart av läraren vid genomgången. 

7. Diskussion  

I denna del diskuteras genomförandet av den valda metoden samt resultatet utifrån den 

framtagna litteraturen kopplat till studiens frågeställningar. Därefter följer vår slutsats och 

förslag på framtida forskning. 

7.1. Metoddiskussion 

Intervjufrågorna och observationspunkterna till denna studie var formulerade utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkt för att besvara frågeställningarna och knytas ihop med syftet. Både 

intervjufrågorna och observationspunkterna skickades till vår handledare för godkännande 
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innan användning. Vid observationerna insåg vi att en av punkterna inte var kontrollerbar, och 

den exkluderades därför från observationspunkterna. Denna punkt handlade om elevers 

kommunikation vilket dels inte är vårt fokus i denna studie men denna punkt var även för 

obestämd. Även om vi kunde se att eleverna kommunicerade med varandra kunde vi inte ta 

reda på om den kommunikationen var givande för elevernas lärande.  

Under intervjuerna framkom att intervjufrågorna 5 och 12 (se Bilaga 2) liknade varandra vilket 

bidrog till att informanterna hade svårt att skilja på de olika frågorna. Detta medförde i sin tur 

att informanternas svar på fråga 5 sedan upprepades igen på fråga 12. Vi märkte även att våra 

intervjufrågor var väldigt breda vilket resulterade i att svaren från de olika lärarna kunde skilja 

sig mycket och det blev svårt att hitta data som kunde kopplas ihop. Om vi hade haft mer 

specifika intervjufrågor hade vi enklare kunnat analysera materialet samt fått en bättre 

uppfattning om materialet innehöll vad vi sökte. 

All data i studien är insamlat på liknande sätt för att öka reliabiliteten och validiteten samt för 

att det insamlade materialet ska ge svar på frågeställningarna. En faktor som kunde påverka 

resultatet var att endast en observation genomfördes tillsammans med Lärare 3 och Lärare 4 

medan det genomfördes två observationstillfällen hos resterande lärare. Ännu fler observationer 

hos varje lärare hade kunnat bidra till ett mer pålitligt resultat men på grund av tidsbrist fanns 

inte möjlighet till detta. Under observationslektionen hos Lärare 4 kunde vi inte se så mycket 

av det vi tänker är ASL och vi tror att detta kan ha berott på att vi inte var tillräckligt tydliga 

med vad vi ville se. Vi hade tyvärr inte möjlighet att göra en ytterligare observation vilket ledde 

till att vi fick förlita oss på intervjumaterialet.  

Något som också kunnat påverka utgången av vår studie är urvalet av informanter. De lärare 

som deltog i studien har valt att använda sig av ASL och visar därför en ensidig bild av 

metodens för- och nackdelar. Lärarna arbetade dessutom på små skolor och Lärare 1, Lärare 2 

och Lärare 4 hade alla väldigt små klasser. Lärare 3 delade alltid upp sin klass i arbetet med 

ASL och hade därför också en ganska liten klass under observationslektionen. Kan detta ha 

någon betydelse för vårt resultat? Skulle ASL kunna användas i en klass med många elever utan 

en möjlighet att dela upp dem? Detta är frågor som vi inte fått svar på i vår studie och vi tänker 

att det skulle kunna vara en svårighet att använda ASL i en större klass. Enligt Lärare 2 och 

Lärare 4 kräver denna metod mycket av läraren i deras små klasser vilket vi tror bör innebära 

att det kräver ännu mer i en klass med många elever. 
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7.2. Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras resultatet utifrån studiens frågeställningar. 

7.2.1. Hur arbetar lärare med ASL i årskurs 1? 

Resultatet i denna studie visar att trots liknande utbildning kan lärare tolka och använda ASL 

på olika sätt. Lärare 3 och Lärare 4 använde sig av i stort sett alla delar från Tragetons föreslagna 

arbetssätt medan Lärare 1 och Lärare 2 har valt ut de delar som de tycker passar deras 

undervisning. Att ASL kan tolkas på olika sätt är något som överensstämmer med Hultin & 

Westmans (2014) uppfattning av metoden. Ett exempel på detta från vår studie är att Lärare 1 

och Lärare 2 tog in handstilsträningen redan i årskurs 1 medan Lärare 3 och Lärare 4 väntade 

med den till årskurs 2 som Trageton (2014) rekommenderar. Utöver ASL kombinerar Lärare 1, 

2 och 3 metoden med andra arbetssätt, något som lärarna i Takalas (2013) studie ansåg som 

nödvändigt. Lärare 1 kombinerade ASL med bland annat något som hen kallade 

”kompisläsning”, Lärare 2 använde sig av Bornholm och Trulle och Lärare 3 arbetade även 

med Kooperativt lärande. Lärare 4 arbetade enbart med ASL och tyckte inte metoden behöver 

kompletteras.  

Alla lärare i vår studie hade tillgång till datorer/lärplattor vilket vi tror beror på den ökade 

digitaliseringen i samhället och i skolan. Ingen av lärarna som besöktes hade klassuppsättning 

av datorer men vi tror att fortsatt digitalisering samt den reviderade läroplanen kommer bidra 

till att fler och fler klassrum utrustas med en dator till varje elev. Hultin & Westmans (2014) 

studie visade att många lärare inte var förberedda på elevernas bristande datorvana, vilket ofta 

kunde resultera i att arbetet inte flöt på som önskat. I vår studie beskrev Lärare 1, 3 och 4 att 

deras erfarenhet var att det tar väldigt lång tid för eleverna att lära sig logga in på datorerna. 

Lärare 2 använder lärplattor och behöver därför inte lära eleverna att logga in. En åsikt som 

delades av alla fyra lärare var att elever ofta tycker att spökskrift snabbt blir för enkelt och att 

de vill skriva ”riktiga” ord. Lärare 1 hade uppfattningen att de flesta elever har tränat på att 

trycka på tangenterna hemma innan de börjar årkurs 1 och har därför valt att plocka bort detta 

moment.  

Trageton (2014) belyser vikten av en genomtänkt klassrumsmöblering för att möjliggöra att 

eleverna kan interagera med varandra. Placeringen i klassrummet kan enligt Skolverket (2015) 

antingen uppmana till enskilt eller gemensamt arbete. Samarbete och interaktion kan enklare 

förekomma om eleverna sitter i grupp jämfört med om de sitter parvis vända mot läraren 

(Skolverket 2015). Tragetons (2014) föreslagna möblering är olika arbetsvrår där eleverna sitter 
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i grupp utspridda i klassrummet. Resultatet i studien visar att ingen av lärarna helt utgår från 

Tragetons förslag på klassrumsmöblering men att lärarna vid arbete med ASL sprider ut sina 

elever i grupper om två till sex elever. Eleverna hos Lärare 2 och Lärare 3 arbetar alltid i par, 

medan eleverna hos Lärare 1 och Lärare 4 ibland även arbetar enskilt. Lövgren (2009) anser att 

arbete i par bidrar till att elever kan hjälpa varandra och förespråkar användning av samma par 

under en längre tid för att skapa trygghet hos eleverna. Lärarna i denna studie lägger upp arbetet 

i par på olika sätt. Lärare 2, 3, och 4 menade att de brukar använda samma par under en längre 

period förutsatt att paren fungerar, medan Lärare 1 beskrev att hen byter par kontinuerligt för 

att uppmana eleverna till att samarbeta med alla.  

Säljö (2000) beskriver den närmaste utvecklingszonen som klyftan mellan vad en individ kan 

prestera på egen hand och vad den kan prestera tillsammans med eller under ledning av någon 

med mer kunskap. Lärare 2 och 4 formar par utifrån detta och försöker skapa par där en elev 

har kommit längre i läs- och skrivutvecklingen än den andra. Enligt Lärare 2 faller sig detta ofta 

naturligt eftersom hen arbetar med integrerade förskoleklasser och årskurs 1. Lärare 1 använder 

olika strategier för att bilda par, bland annat att lotta, blanda pojke/flicka eller utgå från 

elevernas olika nivåer. Lärare 3 hade tidigare lottat fram sina par och utifrån detta insett att de 

par som fungerade bäst var de där eleverna låg på liknande nivå, vilket la grunden för lärarens 

framtida bildande av par.  

7.2.2. Hur stöttar lärare sina elever i arbetet med ASL? 

Enligt Skolverket (2017b) är stöttning som bidrar till en effektiv undervisning exempelvis att 

ge elever tips, påminnelser och ledtrådar. Detta leder till att rätt del av uppgiften hamnar i fokus 

hos eleverna. Alla lärare i vår studie förespråkade att eleverna inledningsvis alltid ska uppmanas 

att pröva själva när de möter hinder i skrivandet. I intervjuerna var alla lärare överens om att 

eleverna ska ges olika sorters frågor och ledtrådar för att själva komma fram till lösningar 

istället för att serveras med rätt svar direkt. Det vi kunde se under observationerna var dock att 

lärarna under stressade situationer till exempel stavade åt eleverna och inte alltid lät dem 

fundera själva. Om detta är något som lärarna är medvetna om kom inte fram i studiens resultat 

men vi tänker att det är lätt att omedvetet ge en elev svaret när det finns andra elever som också 

behöver hjälp. 

7.2.3. Vilka för- och nackdelar beskriver lärare att de möter i arbetet med ASL? 

Gemensamt för alla lärare i studien är att de var positiva till ASL och att de inte såg så många 

nackdelar med metoden. De flesta nackdelarna berörde teknikstrul något som lärarna beskrev 
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som mycket tidskrävande och enerverande. Dessa uppfattningar delas även med Liberg (2014) 

som i hennes studie kunde se att lärarna upplevde svårigheter med bland annat datorer som 

hängde sig eller inte startade. Något som vi inte fått svar på i denna studie men kan dra egna 

hypoteser om är att lärares kompetens inom teknik kan vara en faktor till att teknikstrul tar en 

stor del av undervisningen. Bristande kompetens hos lärare kan bidra till att små teknikstrul tar 

längre tid att lösa medan samma problem med stor sannolikhet kan lösas snabbare av lärare 

med högre kompetens. 

Trageton (2014) menar att lärare behöver vara uppmärksamma på om elever gör vad de ska vid 

datorerna. Lärare 3 har sett exempel där elever tappar fokus och börjar prata om annat och 

beskrev att det fanns en risk att elever har mindre fokus när de arbetar i par. Lärare 2 och Lärare 

4 ansåg att det krävs mycket förberedelse av läraren vid arbete med ASL men Lärare 4 menade 

dock att om lektionsplaneringarna sparas blir det lättare för varje år. Åsikterna gällande handstil 

var olika och de som pratade mest om detta var Lärare 1 och Lärare 4. Lärare 1 hävdade att 

enligt hens erfarenhet får elever som väntar med handstilsträningen sämre handstil medan 

Lärare 4 inte har upplevt något problem med detta.  

En fördel som alla lärare var överens om var att elevers finmotorik blir oväsentlig när dator 

används istället för penna. Då blir fokus inte på att skriva fint utan att producera en text, något 

som Trageton (2014) styrker. Han anser att dator möjliggör förutsättningar att skriva texter trots 

finmotoriska svårigheter. Detta leder till att elever enklare kan läsa varandras texter, något som 

lyfts av både Liberg (2014) och Lärare 1. Eckeskog (2015) framhäver enkelheten i att korrigera 

texter utan att det tar för mycket energi, detta lyfter även Lärare 1, Lärare 3 och Lärare 4 som 

en stor fördel. De menar att elever och lärare tillsammans kan lägga till, ta bort och ändra i 

texter utan att eleverna behöver sudda och på så vis förstöra sina texter. Lövgren (2009) och 

Trageton (2014) förespråkar arbete i par och anser att elever på ett lärorikt sätt hjälper och lär 

av varandra, något som Lärare 2 också har erfarit. En annan fördel som Lärare 4 poängterar är 

att ASL passar alla elever och enkelt kan individanpassas. Detta styrks även av Hultin & 

Westman (2014) som menar att ASL ger lärare möjlighet att anpassa sin undervisning efter 

elevers olika nivåer. 

7.3. Slutsats 

Det har blivit ännu tydligare för oss att ASL kan tolkas på många olika sätt och vi kan inte dra 

några generella slutsatser genom att enbart utgå från fyra lärare. Vi har dock sett likheter mellan 

de fyra lärarnas användning och uppfattning av ASL och den litteratur och den forskning vi 
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tagit del av. Utifrån detta kan vi se att ASL är en fungerande metod för många och att lärare 

själva kan styra upplägget av undervisning och inte nödvändigtvis behöver följa Tragetons 

föreslagna arbetssätt. Vi kan inte ta ställning till om metoden bör kombineras med andra 

metoder eller om den ”står på egna ben” och har sett att det är något som kan variera från klass 

till klass. Gemensamt för både litteratur och lärarna är även att dator underlättar skrivande för 

elever i årskurs 1 eftersom finmotoriken inte blir ett hinder. Eleverna kan läsa vad de själva och 

andra har skrivit då datorskriven text ser likadan ut för alla. ASL bidrar även till att elever kan 

komma ihåg vad de skrivit och i sin tur ”läsa” sin text även om de ännu inte knäckt läskoden. 

Successivt lär sig eleverna att koppla samman den ihågkomna texten med de skrivna orden. 

Denna studie har väckt nya frågor hos oss och vi anser att det skulle vara intressant att undersöka 

våra frågeställningar med ett större urval för att kunna uppnå ett mer tillförlitligt resultat och få 

fler perspektiv på metoden. Alla lärare i vår studie hade valt att arbeta med ASL och vi är 

medvetna om att detta har gett oss ett ensidigt perspektiv. I en studie med större urval hade det 

varit spännande att även intervjua lärare som valt bort ASL för att bland annat kunna belysa 

fler nackdelar. Resultatet i vår studie presenterar endast lärares uppfattningar av ASL och i en 

studie med större urval hade det varit intressant att även ta reda på elevers uppfattningar av 

metoden.  

Utifrån denna studie bör de som är intresserade av att arbeta med ASL framför allt ta med sig 

att arbete med ASL leder till att alla elever, trots finmotoriska svårigheter, kan producera läsbar 

text utan att brottas med en penna. Något som även bör tas i beaktning är att teknikstrul är i 

stort sett oundvikligt samt att metoden kräver en hel del planering. Eftersom metoden kan tolkas 

och användas på olika sätt blir utmaningen att skapa sig en egen uppfattning och utifrån detta 

lägga upp undervisningen med hänsyn till sina egna och elevers förutsättningar. Alla lärare i 

denna studie anser att fördelarna med ASL överväger nackdelarna och uppmanar alla som får 

möjlighet att testa metoden, det finns alltid en möjlighet att ångra sig och ta ett steg tillbaka. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

8. Referenslista  

8.1. Tryckta källor 

Bråten, I. (red.) (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur.  

Copple, C., Bredekamp, S. (2009) Developmentally appropriate practice in early childhood 

programs serving children from birth through age 8. (3. uppl.) Washington DC: 

National association for the education of young children. 

Eckeskog, H. (2015) Läsa och förstå: arbete med läsförståelse i tidig läs- och skrivinlärning. 

(1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Ejvegård, R. (2009) Vetenskaplig metod. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Fleischer, H. & Kvarnsell, H. (2015) Digitalisering som lyfter skolan: teori möter praktik.  

(1. uppl.) Stockholm. Gothia fortbildning.  

Gibbons, P. (2006). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

för och med andraspråkselever i klassrummet. (1. uppl.) Uppsala: Hallgren & 

Fallgren.  

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. (2. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur.  

Hedström, H. (2009) L som i läsa, M som i metod: om läsinlärning i förskoleklass och skola. 

Stockholm: Lärarförbundets förlag.  

Hultin, E. & Westman, M. (red.) (2014). Att skriva sig till läsning: erfarenheter och analyser 

av det digitaliserade klassrummet. (1. uppl.) Malmö: Gleerup.  

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik. (3., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Lindqvist, G. (red.) (1999). Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk 

psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur.  

Lövgren, E. (2009) Med datorn som skrivverktyg: språk, motorik och bokstavsformer.  

(1. uppl.) Stockholm: Bonnier Utbildning.  

Svensson, A. (2009). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. (2., omarb. Uppl.) 

Lund: Studentlitteratur.  

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.  

Trageton, A. (2014). Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola. (2., [rev.] uppl.) 

Stockholm: Liber.  

Trost, J. & Levin, I. (2010). Att förstå vardagen: med symbolisk interaktionistiskt perspektiv. 

(4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  



38 
 

8.2. Elektroniska källor 

Cervin, E. (2012, 2 april). Forskare tveksamma till datoryran. Specialpedagogik. Hämtad 

2019-04-15 från https://specialpedagogik.se/forskare-tveksamma-till-datoryran/  

Genlott, A. & Grönlund, Å. (2013). Improving literacy skills through learning redaing by 

writing: The iWTR method presented and tested. Hämtad 2019-04-15 från 

Elsvier: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000857  

Graham, S. & Hebert, M. (2010). Writing to read: Evidence for how writing can improve 

reading. Hämtad 2019-04-15 från Carnegie Corpration of New York: 

https://researchbank.acu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.goog

le.se/&httpsredir=1&article=2458&context=fea_pub  

Hultin, E. & Westman, M. (2013). Early practices go digital. Hämtad 2019-04-15 från 

Infonomics Society: http://infonomics-society.ie/wp-

content/uploads/licej/published-papers/volume-4-2013/Early-Literacy-Practices-

go-Digital.pdf  

Liberg, C. (2014). Att använda dator i tidig läs- och skrivundervisning 2011-2014, Uppsala 

kommun. Hämtad 2019-04-15 från Uppsala Universitets webbplats: 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/document.pdf  

Rudhe, E. (2013, 14 augusti). Vetenskapligt stöd för ASL? Lärarnas tidning. Hämtad 2019-04-

15 från: https://lararnastidning.se/vetenskapligt-stod-for-asl/  

Skolverket. (2015). Interaktion i klassrum. Hämtad 2019-04-15 från: http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1167394/FULLTEXT01.pdf  

Skolverket. (2016). Att stötta och utveckla muntlighet i klassrummet. Hämtad 2019-04-15 

från: https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-

skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-

amnessprak/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M29_Gr_03A_01

_muntlighet.docx  

Skolverket. (2017a). Nya språket lyfter. Hämtad 2019-02-04 från: 

https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa8e0b/1516017598

734/nya-spraket-lyfter-lararhandledning.pdf  

Skolverket. (2017b). Stöttning på olika nivåer. Hämtad 2019-04-10 från: 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/YDH

D1EN7/M33_7-9-gy_02A_stottning_ny.pdf  

Skolverket. (2018a). Digitaliseringen i skolan. [Elektronisk resurs]: möjligheter och 

utmaningar. Stockholm: Skolverket. Hämtad 2019-04-15 från 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35

a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3971.pdf?k

=3971  

Skolverket. (2018b). Förändringar och digital kompetens i styrdokument. Hämtad 2019-02-

04 från: https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digital-kompetens  

https://specialpedagogik.se/forskare-tveksamma-till-datoryran/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000857
https://researchbank.acu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.se/&httpsredir=1&article=2458&context=fea_pub
https://researchbank.acu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.se/&httpsredir=1&article=2458&context=fea_pub
http://infonomics-society.ie/wp-content/uploads/licej/published-papers/volume-4-2013/Early-Literacy-Practices-go-Digital.pdf
http://infonomics-society.ie/wp-content/uploads/licej/published-papers/volume-4-2013/Early-Literacy-Practices-go-Digital.pdf
http://infonomics-society.ie/wp-content/uploads/licej/published-papers/volume-4-2013/Early-Literacy-Practices-go-Digital.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/document.pdf
https://lararnastidning.se/vetenskapligt-stod-for-asl/
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1167394/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1167394/FULLTEXT01.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M29_Gr_03A_01_muntlighet.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M29_Gr_03A_01_muntlighet.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M29_Gr_03A_01_muntlighet.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M29_Gr_03A_01_muntlighet.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M29_Gr_03A_01_muntlighet.docx
https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa8e0b/1516017598734/nya-spraket-lyfter-lararhandledning.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa8e0b/1516017598734/nya-spraket-lyfter-lararhandledning.pdf
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/YDHD1EN7/M33_7-9-gy_02A_stottning_ny.pdf
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/YDHD1EN7/M33_7-9-gy_02A_stottning_ny.pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3971.pdf?k=3971
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3971.pdf?k=3971
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3971.pdf?k=3971
https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digital-kompetens


39 
 

Skolverket. (2018c). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2018. (uppl. 5). Stockholm: Skolverket. Hämtad 2019-04-15 från: 

https://www.skolverket.se/getFile?file=3975 

SOU 2015:91. Digitaliseringskommissionen. (2015). Digitaliseringens transformerande kraft 

– vägval för framtiden: slutbetänkande. Stockholm: Wolters Kluwer. Hämtat 

2019-04-15 från:  

https://www.regeringen.se/4add1a/contentassets/b69dac4f05d44e8d836cdd91a5

a7401b/digitaliseringens-transformerande-kraft--vagval-for-framtiden-sou-

201591  

SOU 2016:89. Digitaliseringskommissionen. (2016a). För digitalisering i tiden: 

slutbetänkande. Stockholm: Wolters Kluwer. Hämtad 2019-04-15 från: 

https://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/f7d07b214e2c459eb5757cea206

e6701/sou-2016_89_webb.pdf  

SOU 2016:85. Digitaliseringskommissionen (2016b). Digitaliseringens effekter på individ 

och samhälle: fyra temarapporter. Hämtad 2019-04-15 från: 

https://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/bf87c5fce6fc4f9a889d57ea2e46

a27d/sou-2016_85_webb-pdf-med-framsida.pdf  

Subrahmanyam, K. & Šmahel, D. (2011). Digital youth: the role of media in development. 

New York: Springer. Hämtad 2019-04-15 från: 

https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=hsTmwdmpWWMC&oi=fnd&pg

=PR5&dq=digital+development&ots=P3Bx29qXtj&sig=vBy_6S-pmwV4P-

aZzIrX-0vUTQI&redir_esc=y#v=onepage&q=digital%20development&f=false  

Takala, M. (2013). Teaching reading through writing. Hämtad 2019-04-15 från Support from 

learing:http://www.arnetrageton.no/Tekstskaping/Artiklar/RtW%20Takala%20S

up%20f%20learning%202013.pdf  

Vetenskapsrådet. (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2019-02-08 från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

  

https://www.skolverket.se/getFile?file=3975
https://www.regeringen.se/4add1a/contentassets/b69dac4f05d44e8d836cdd91a5a7401b/digitaliseringens-transformerande-kraft--vagval-for-framtiden-sou-201591
https://www.regeringen.se/4add1a/contentassets/b69dac4f05d44e8d836cdd91a5a7401b/digitaliseringens-transformerande-kraft--vagval-for-framtiden-sou-201591
https://www.regeringen.se/4add1a/contentassets/b69dac4f05d44e8d836cdd91a5a7401b/digitaliseringens-transformerande-kraft--vagval-for-framtiden-sou-201591
https://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/f7d07b214e2c459eb5757cea206e6701/sou-2016_89_webb.pdf
https://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/f7d07b214e2c459eb5757cea206e6701/sou-2016_89_webb.pdf
https://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/bf87c5fce6fc4f9a889d57ea2e46a27d/sou-2016_85_webb-pdf-med-framsida.pdf
https://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/bf87c5fce6fc4f9a889d57ea2e46a27d/sou-2016_85_webb-pdf-med-framsida.pdf
https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=hsTmwdmpWWMC&oi=fnd&pg=PR5&dq=digital+development&ots=P3Bx29qXtj&sig=vBy_6S-pmwV4P-aZzIrX-0vUTQI&redir_esc=y#v=onepage&q=digital%20development&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=hsTmwdmpWWMC&oi=fnd&pg=PR5&dq=digital+development&ots=P3Bx29qXtj&sig=vBy_6S-pmwV4P-aZzIrX-0vUTQI&redir_esc=y#v=onepage&q=digital%20development&f=false
https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=hsTmwdmpWWMC&oi=fnd&pg=PR5&dq=digital+development&ots=P3Bx29qXtj&sig=vBy_6S-pmwV4P-aZzIrX-0vUTQI&redir_esc=y#v=onepage&q=digital%20development&f=false
http://www.arnetrageton.no/Tekstskaping/Artiklar/RtW%20Takala%20Sup%20f%20learning%202013.pdf
http://www.arnetrageton.no/Tekstskaping/Artiklar/RtW%20Takala%20Sup%20f%20learning%202013.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


40 
 

Bilaga 1 

Observationspunkter 

 

Egna anteckningar 

Arbetar eleverna i 

par? 

 

Hur är lektionen 

uppbyggd? 

 

I vilken utsträckning 

används dator? 

(minuter/lektion) 

 

Antal 

datorer/lärplattor som 

används? 

 

Hur ser 

klassrumsmöbleringen 

ut? 

 

Hur stöttar läraren 

sina elever? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur kom du i kontakt med ASL? 

4. Hur länge har du arbetat med ASL? 

5. Varför har du valt att arbeta med ASL? 

 

6. Hur använder du metoden? Fullt ut? Delar av den? Exempel 

7. Kombineras ASL med någon annan metod? Hur? Varför? 

8. Hur är klassrummet anpassat efter metodens riktlinjer? Hur är datorerna placerade? Är 

det en medveten placering? 

9. Arbetar eleverna i par? (Hur bestäms paren i så fall? Hur länge används samma par?) 

(ZPD) Hur fungerar arbetet i par? 

10. Hur gör du med handstilen? 

11. Hur stöttar du eleverna?  

 

12. Vilka fördelar/nackdelar ser du med metoden? 

 

13. Tycker du att vi har fått en rättvis bild av användandet av metoden i ditt klassrum vid 

observationerna? 

14. Vill du lägga till något eller göra något förtydligande?  
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Bilaga 3 

Information om medgivande  

Du är inbjuden att delta i en forskningsstudie. Innan du bestämmer huruvida du vill delta, är det 

viktigt för dig att förstå varför studien görs och vad det kommer innebära. Läs gärna igenom 

följande information noggrant. Fråga oss om det är något som är oklart eller om du vill ha mer 

information. Fundera över om du vill delta eller ej. 

Tack för att du tar dig tid att läsa detta! 

Studiens syfte är att ge insikt i hur lärare arbetar med ASL i årskurs 1 samt ta reda på vilka 

för- och nackdelar de möter i arbetet med metoden. 

  

Kommer mitt deltagande vara anonymt? 
Ditt deltagande kommer vara anonymt och ditt namn kommer att ändras. Alla andra detaljer 

om dig kommer att förändras. Alla svar kommer att förvaras utom räckhåll för obehöriga 

personer. All data kommer att kodas, vilket betyder att ditt namn och din personliga information 

inte kommer att synas i några dokument. Umeå universitet är ansvarigt för alla deltagares 

personliga data. 

Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagning och med godkännande av deltagande i 

studien godkänner du även att denna inspelning får användas som data till studiens syfte. 

Vad kommer att hända med studiens resultat? 
Studiens resultat kommer att presenteras i form av ett examensarbete på Grundlärarutbildningen 

F-3 vid Umeå universitet. 
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Medgivandeblankett 

  

Härmed intygar jag att jag informerats om studiens syfte. 

Jag väljer härmed att delta i studien: 

____ JA       

____ NEJ 

  

Om du valt alternativet JA, välj nedanstående angående om deltagande i intervju. 

____ JA, jag ställer upp på en intervju    

____ NEJ, jag ställer inte upp på en intervju 

 

 

Underskrift: 

_______________________________________________ 

Namnförtydligande: 

 

_______________________________________________ 

Datum: 

_______________________________________________ 
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Bilaga 4 

Klassrum Lärare 1 

 

 

 

 

 

 

 

Klassrum Lärare 2 

 

 

 

 

 

Klassrum Lärare 3 

 

 

 

 

 

 

 

Klassrum Lärare 4 

 


