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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur fyra lärare utformar det tidiga läs- och skrivlärandet 

samt i vilken utsträckning datorn inkluderas i lärandet. Studien utgår från det sociokulturella 

perspektivet, via en kvalitativ ansats med intervjuer och observationer har lärarna beskrivit och 

åskådliggjort hur de använder datorn i deras undervisning. Studiens resultat visar att datorn ger 

ett mervärde i undervisningen då den bland annat bidrar till ett lugnare klassrumsklimat, att fler 

behov kan mötas samt att det är enklare att individanpassa och variera undervisningen. Parallellt 

med detta framgår att variationen är stor när det handlar om i vilken utsträckning datorn 

används och att grunden till stor del beror på lärarens digitala kompetens. Studiens resultat visar 

även att datorn inte bara medför möjligheter, utan även utmaningar i gestalt av tekniska 

komplikationer vilket kräver en god teknisk infrastruktur för att undervisningen med datorn ska 

kunna fungera. 
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Inledning 

Ett flertal kommuner genomför projekt med så kallade en-till-en satsning, vilket innebär att 

varje skolelev får tillgång till en bärbar dator. Utvecklingen med teknik och datorer inom 

samt utanför skolans verksamhet går snabbt vilket påverkar både skolans aktiviteter samt 

elevers lärande. Idag kan vi tala om en digitaliserad skola och flertal kommuner i Sverige 

och runtom i världen har klassrum som integreras av olika digitala lärresurser (Hylén 2007). 

Denna utveckling har förändrat villkoren i skolan och skolans läroplan genomsyras av 

denna utveckling, vilket blir tydligt genom att läroplanen nu revideras. 2015 fick Skolverket 

i uppdrag att förtydliga styrdokumenten med syftet att stärka elevers digitala kompetens och 

förändringarna träder nu i kraft. Bland annat framgår det i Skollagen att alla elever ska ha 

rätt till ”lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” (SFS 2010:800). Läroplanen 

understryker att elever ska ”kunna använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Läroplan för grundskolan, Lgr 

11s.9). IT och källkritik finns med i alla skolans teoretiska ämnen vilket synliggör att både 

lärare och elever måste kunna navigera i den digitala världen för att eleverna ska nå de mål 

som tydliggörs i skolans läroplan. Vikten av kunskap omkring digital kompetens är central 

vilket även blir tydlig genom att Europiska kommissionen har beslutat att digital kompetens 

ska vara en av åtta nyckelkompetenser för ett livslång lärande (Europiska kommissionen 

2007).  

 

Sveriges resultatutveckling i 2012 års Pisa-undersökningar1 visar att läsförståelsen bland 

svenska skolelever försämrades i jämförelse med övriga OCED-länder. Orsakerna bakom 

dessa resultat är tvetydiga, men undersökningarna pekar bland annat på att de nerdragningar 

av lärare som skedde under 1990-talet kan vara en bidragande faktor bakom resultaten 

(Skolverket 2011). I den senaste undersökningen 2015 var provet för första gången 

digitaliserat och resultaten har förbättrats, men i jämförelse med resultaten år 2000 var det 

fortfarande lågt (OECD 2014; OECD 2016). Att lära sig läsa och skriva är centralt för att 

kunna verka i dagens samhälle och att resultaten bland svenska elever dalar är 

bekymmersamt. För att kunna bryta denna negativa trend bland eleverna i grundskolan är 

det viktigt att det finns goda möjligheter för eleverna att arbeta med bra metoder i den tidiga 

läs- och skrivinlärningen. Ett definierat arbetssätt i de tidigare skolåren är metoden ASL, att 

skriva sig till läsning. Det innebär att varje elev skriver med stöd av dator istället för penna. 

Trageton (2014) belyser att 390 svenska ASL-lärare anser att tiden för datorskrivandet är 

för liten i jämförelse med handskrivningen om vi ska kunna närma oss det samhälle som vi 

ska utbilda barnen till (a.a).  

 

Skolverket (2011) har genomfört en studie som visar att tre av tio lärare har behov av 

kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap. Sverige ligger i framkant när det 

handlar om tillgången till och användningen av IT i skolan, men ändå var Sverige det sista 

landet i Norden som införde datorskrivande som obligatoriskt ämne vid sidan av 

handskrivande i klasserna 1–3 (Trageton 2014). Datorn som verktyg ligger i tiden och både 

                                                      
1 Pisa mäter kunskapsnivåerna hos 15-åringar och totalt deltog 65 länder, varav samtliga OECD länder i den senaste 

Pisa-undersökningen. I Sverige deltog cirka 4700 elever från 209 skolor. 
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lärare och elever måste kunna navigera i den digitala världen. Ändå pekar både Pisa och 

Tragetons (a.a) forskning på brist på lärarkompetens, sjunkande resultat i läsförståelse samt 

för lite dataskrivande för eleverna. Läs- och skrivinlärningen har en avgörande roll för 

elevers framtida kunskapsutveckling och därför känns det relevant att undersöka vilka 

lärarnas erfarenheter är och se vad de anser vara positivt respektive negativt med metoden 

ASL samt att undersöka hur lärarna ser på datorn som skrivdidaktiskt verktyg i läs- och 

skrivinlärningen.  

 

Examensarbete utgår bland annat från Hultin och Westmans (2014) forskning med metoden 

ASL, där skrivandet sker på datorn. Därefter med stöd av de intervjuer och observationer 

som genomförts med fyra tidigarelärare undersöks hur lärare utformar den tidiga läs- och 

skrivundervisningen samt i vilken utsträckning datorn inkluderas i lärandet och vilka 

påverkansfaktorer som styr omfattningen.  

 

 

Bakgrund 

Det här kapitlet inleds med en sammanfattning av skolans styrdokument, tidigare forskning 

inom området läs- och skrivinlärning samt syftar till att beskriva metoden ASL, Att skriva 

sig till läsning.  

 

Styrdokument  

Digital kompetens ska vara en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande för att 

kunna möta EU-ländernas konkurrens i ett globaliserat kunskapssamhälle (Skolverket 

2011). I Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006/962/EG) definition av 

digital kompetens framgår:  

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-

färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa 

och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet (a.a. 

s.6).  

Detta har också tydliga spår i skolans styrdokument Skollagen (2010:800) och Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11 (Lgr11) och dess kursplaner.  

 

I Skollagen (2010:800) beskrivs det att alla elever ska ha rätt till att, “utan kostnad ha 

tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” (s.373). 

I Lgr11:s värdegrund står det att några av de kunskaper eleverna ska ha med sig när de 

genomgått grundskolan är att “kunna använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (s.14). Samtliga kursplaner 

genomsyras numer av IT och källkritik, exempelvis framgår det i ämnet svenska att 

eleverna ska kunna söka information från olika källor och värdera dessa. De ska även kunna 

skriva texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 

webbtexter” (s.224) samt ”Handstil och att skriva på dator” (s. 223). I den reviderade 

kursplanen som träder ikraft framgår att eleverna ska ”ges möjlighet att kommunicera i 

digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter” samt att ”skriva med digitala 

verktyg” (Lgr 11 s. 223ff). 
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Digital kompetens 

Det är tydligt att digital kompetens genomsyrar läroplanen, men vad innebär det egentligen? 

Fleisher och Kvarnsell (2015) belyser begreppet digital kompetens och menar att begreppet 

är otydligt i skolans läroplan. De anser att detta är både en styrka och en svaghet. Å ena 

sidan en styrka eftersom de grundläggande idéerna inte betraktas som en enskild färdighet 

att tillägna sig utan snarare ligger som ett raster över samtliga ämnen. Å andra sidan ser de 

en svaghet att det kan bli alltför lätt att bortse från den digitala kompetensen i det dagliga 

arbetet och att den försvinner i mängden av färdigheter som ska tränas (Fleisher & 

Kvarnsell 2015).  

 

Säljö (2008) understryker att utvecklingen inom informationstekniken aktualiserar många 

frågor: 

Hur får vi tillgång till den information och kommunikation som tekniken erbjuder? Hur använder 

vi den? Vilken nytta kan vi ha av den, och hur kan vi omvandla den till kunskap? (Säljö, 2008 

s.19) 

Säljö menar att informationstekniken ställer nya krav på de kunskaper eleverna tillägnar sig 

i skolan vilket i sin tur ställer krav på att lärarna innehar förmåga att anpassa 

undervisningen till den nya tekniken. Han understryker även att ”man undervisar ju inte om 

utan med stöd av papper och penna” vilket tyder på att det är det steget som har varit svårt 

att förhålla sig till när det gäller informationstekniken parallellt med att lärare själva inte har 

varit förtrogen med tekniken. Han framhåller att lärarens uppgift i första hand blir att 

”tillhandahålla en struktur och översikt, och att stötta och handleda i kunskapssökandet” 

(a.a. s.23ff).  

 

Nya villkor – lärande 

Idag använder mer än hälften av Sveriges kommuner datorn som verktyg i skolan genom så 

kallade en-till-en satsning. Det innebär att varje lärare och elev har tillgång till varsin dator. 

Säljö (2008) belyser att, 

Många talar nu om att i informationssamhället krävs digital kompetens eller läsfärdighet, som en 

basfärdighet vid sidan om att läsa, skriva och räkna […] Behovet och kraven på att människor 

tillägnar sig de här färdigheterna väcker i sin tur frågor om hur lärandet ska gå till och vem eller 

vilka som ska ansvara för att det sker (Säljö, 2008 s.19). 

Det finns flera svenska studier som undersökt användningen av IKT i språkundervisningen 

ur ett lärarperspektiv. Estling Vannerstål och Granath (2008) pekar på att språklärarna 

framhåller att IKT fortfarande används i ganska liten utsträckning och att det är 

informationssökning och ordbehandlingsprogram som dominerar. Skälen bakom detta 

menar de är bristfällig utrustning, den egna rädslan att tappa kontrollen och elevernas 

bristfälliga datorkunskaper (2009). I kontrast till detta visar Hallerström och Tallvid (2010) 

att en av många fördelar som de observerat är bland annat de pedagogiska, att lärarna såg 

ökade möjligheter att variera undervisningen samt att kunna individanpassa den mer (2010). 

Däremot visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning hur IT används i olika skolämnen, att 

inköp av IT-utrustning i många fall inte följs upp av satsningar för att utveckla 

användningen av IT så att den blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas 

kunskapsutveckling och lärande (Skolinspektionen 2011). Parallellt med detta framkom det 
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även att skolledningen inte styrde användningen av IT i undervisningen aktivt och att 

lärarnas behov av kompetensutveckling inte tillgodosetts. Enligt Fleischer och Kvarnsell 

(2015) anser tre av fyra lärare att de inte får tillräckligt stöd för den pedagogiska biten av 

IT-användningen och att datorn på ett övergripande plan inte har förmågan att bryta 

undervisningsstrukturer. Det sker förändringar, men den övergripande strukturen och hur 

undervisningen utövas kvarstår eftersom att lärarna saknar kompetens när det handlar om 

hur datorn ska användas rent konkret (2015). Frågan är om lärarna besitter den it-

pedagogiska kompetens som behövs för att säkerställa att eleverna tillgodogörs sig de 

kompetenser som omfattas i styrdokumenten? I och med att de nya nationella strategierna 

för skolväsendets digitalisering nu förändrats. 

 

Enligt läroplanen för grundskolan framgår att det är skolans uppgift att främja elevers 

utveckling och lärande (Lgr 11).  Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov och främja elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Likvärdighet 

är ett ledord, men det innebär inte att undervisningen utformas likvärdigt utan att den skiljer 

sig utifrån varje individs behov och förutsättningar. Undervisningen utformas olika men 

strävar mot gemensamma mål utifrån Lgr 11. Lärare omges av olika möjligheter i hur de 

kan utforma undervisningen. Olika metoder förespråkas inom den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. En av flera metoder är bland annat metoden Att skriva sig till läsning 

(ASL) som innebär att eleverna skriver på dator med stöd av talsyntes. 

 

Lärarens uppdrag 

Carlén (2001) beskriver att det ingår i lärarens uppdrag att tillägna sig kunskaper om hur 

interaktionstekniken kan integreras i undervisningen för att främja elevernas 

kunskapsutveckling och lärande. Lindö (2002) belyser att det i grund och botten handlar om 

att sätta information i begripliga sammanhang. Lärarens roll blir central eftersom läraren 

måste hjälpa barnen i denna process, hon menar att om ”eleverna får goda lärdomar om sin 

egen process, så tar de lättare till sig den nya informationsteknologin och blir skickliga på 

att söka kunskap på egen hand” (2002 s.234). 

 

 I Myrbergs (2003) rapport framkommer att lärarens kompetens har en avgörande betydelse 

för elevers lärande. Lärarskicklighet i detta sammanhang innebär att läraren innehar 

förmågan att nyttja flera olika läs- och skrivinlärningsmodeller anpassade efter elevers olika 

behov. Grunden till detta menar Myrberg är fortbildning samt att läraren kan behärska olika 

metoder och arbetssätt utifrån elevers behov samt att det finns ett organiserat arbetssätt 

(2003). Hur ser då detta ut inom klassrummets väggar? Mischa och Koehler (2006) menar 

att ett sätt kan vara att inkludera tre kunskapsdomäner som består av pedagogisk förmåga 

samt ämneskunskap men även lärarens tekniska kompetens är relevant och att tekniken 

inkluderas i undervisningen. De framhåller att tekniken har förändrat klassrummen och att 

den är viktig att inkludera. Det handlar om att se en helhet och se till att alla delar 

inkluderas menar dem. Björklund (2008) har genomfört en studie i förskolan och hon 

poängterar att läsande såväl som skrivande måste ske i samspel med en omgivning och att 

den sociala aspekten är en viktig utgångspunkt för att kunna förstå innebörden av de yngsta 

barnens erövrande av områden (2008). Förskolan bygger grunden för den framtida 

språkutvecklingen och att barn utvecklar en god litteracitet är viktigt inför det framtida 

lärandet i skolan. Teknikutvecklingen ger oss nya redskap att kommunicera med och 
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Björklund (2008) belyser att ”då tänka endast i begreppen läsa och skriva vore att ignorera 

den mängd olika sätt vi kommunicerar, läser och skriver på idag” (2008 s.). I denna 

diskussion belyser hon datorn som en motivationsfaktor där eleverna får möjlighet att 

utforska nya kunskapsområden men även att det innebär ett ökat ansvar hos läraren. Hon 

framhåller att det är viktigt att börja med de små barnen eftersom det då läggs en god grund 

för den framtida informationskompetensen.  

 

Frost (2009) betonar vikten av information genom olika medier och understryker skolans 

viktiga roll i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Han menar att om eleverna inte får goda 

kunskaper i läsning och skrivning får det betydelse för både välbefinnande och trygghet. 

Han belyser mångfalden bland eleverna och betonar vikten av att kombinera de traditionella 

läs- och skrivundervisningsmodellerna med nya idéer och synsätt för att elevernas läs- och 

skrivutveckling ska utvecklas i en positiv riktning. 

 

Genlott och Grönlund (2012) genomförde en studie i Sverige under en treårsperiod i 

åldrarna ett till tre. Studien utgår från en social kontext där eleverna använt datorn som 

verktyg i lärandet. Studien genomfördes i både svenska och matematik och resultaten visar 

goda resultat där eleverna utvecklade ett rikare språk, skev längre texter och fick en bättre 

struktur i sitt skrivande. Gruppen som använt datorn som verktyg i lärande presterade bättre 

än de som undervisades traditionellt och studien tydliggör att den sociala interaktionen är 

avgörande för goda resultat.  

 

Takala (2013) undersöker ASL metoden i Finland genom nio utbildade lärare som använt 

metoden under tre års tid i förskoleklass samt årkurs 1 och 2. Resultaten visar att metoden 

inte var tillräcklig vilket innebar att ingen använde den uteslutande. Ändå var de positiva till 

metoden men ifrågasatte metodens effektivitet. I studien framgår att lärarna upplevde att 

metoden utvecklade elevernas sociala kompetens samt att arbetssättet motiverade eleverna. 

Andra fördelar som lärarna såg var att det var enklare att individanpassa, att texterna blev 

längre samt att eleverna enklare korrigerade sina texter. Studien visar även att det fanns ett 

starkt samband mellan lärarnas intresse för metoden och deras datorkompetens. Vidare 

framgår att variationen är stor när det handlar om i vilken utsträckning lärare använder ASL 

i undervisningen. Studiens tvetydiga resultat ger därmed inget svar på hur fördelaktig 

metoden är i jämförelse med arbetet med pennan, men den påvisar att lärarna såg fler 

fördelar samt hade en positiv inställning till att arbeta med metoden. 

 

Hultin och Westman (2014) belyser den pedagogiskt förankrade ämnesdidaktiken, alltså om 

hur ämnes- och undervisningstraditioner erbjuder olika aspekter att se på ett ämnes eller en 

pedagogisk verksamhets mål, innehåll och form. De menar att ASL och dess didaktiska 

potential realiseras på olika sätt i skolan eftersom att skolans läs- och skrivundervisning 

påverkas av olika faktorer exempelvis historiska, socialt betingade samt kulturellt 

förankrade aspekter. Därför poängterar de att det blir omöjligt att tala om en metod som ser 

likadan ut överallt. De åskådliggör ett didaktiskt skifte, där de menar att digitaliseringen av 

klassrummen och användandet av metoden ASL i läs- och skrivundervisningen har 

inneburit att lärare lämnat en bokstavstradition (syntetisk) till förmån för en 

textproducerande tradition.  
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Kjällander (2014) understryker att det är läraren som designar arbetsområdet utifrån 

styrdokumenten. Eleverna görs sedan medvetna om arbetsområdets ramar, men får 

egentligen inte vara med och påverka den didaktiska designen. Hon belyser att lärares 

didaktiska design karaktäriseras av frågorna: vad? och hur? Men poängterar att barnens 

lärvägar ständigt tar olika riktningar istället för att följa en röd tråd. Grundbulten bakom 

detta menar hon är att lärarna skapar en didaktisk design som präglas av öppenhet, 

flexibilitet, deltagande och frihet. Forskning visar bland annat att elevers 

interaktionsmönster förändras när de använder datorn samt att elever som förefaller passiva 

genom att bara titta på, i själva verket också lär sig genom att vara en aktiv publik och på så 

sätt samla på sig erfarenheter. 

 

Hultin och Westman (2014) understryker att didaktiken påminner oss om undervisningens 

komplexitet. De menar att varje undervisningssituation har ett varför, det vill säga 

utbildningsmål och att varje utbildningssituation också har ett vad, det vill säga 

undervisningsinnehåll, som bör vara kopplat till utbildningsmålen. De framhåller därefter 

alla aktörer, som är svaret på den didaktiska frågan vem som är föremål för undervisningen 

och vem som ska utforma den. Slutligen finns också ett hur i varje undervisningssituation, 

som handlar om vilka metoder och arbetssätt som är bäst lämpade. ”Ur ett didaktiskt 

perspektiv måste också hur-frågan få sitt svar genom att den relateras till de övriga 

didaktiska frågorna. Det är med andra ord genom att vi reflekterar över didaktikens frågor 

sammantaget som vi får hållbara svar om hur vi ska organisera undervisningen – svar som 

tar hänsyn till olikhet i situationer och bland elever där varje elev (elevgrupp) blir bemött 

utifrån sina förutsättningar” (Hultin & Westman 2014 s.19). 

 

Hultin och Westman menar att det fortfarande står oklart hur digitaliseringen kommer att 

påverka skolans verksamhet både på kort och på lång sikt. Vissa forskare menar att skolans 

verksamhet i det närmaste är resistent mot den påverkan som ny teknik kan medföra (Cuban 

1984, refererad i Hultin & Westman 2014), medan andra menar att i synnerhet 

informationstekniken medfört positiva effekter för lärandet hos eleverna (Grimes & 

Warschauer 2008; Hatakka 2013, refererade i Hultin & Westman 2014).  

Utifrån detta ser vi att fokus har förflyttats över tid, från teknik till pedagogik och lärarens 

kompetensutveckling. Vi ser också att datorn som verktyg i lärandet genomsyrar både 

skollag och Lgr 11 har datorskrivning nu blivit obligatoriskt i Sverige som sista land i 

Norden. 

 

ASL - att skriva sig till läsning 

ASL är en metod som används i den tidiga läs- och skrivinlärningen och den har de senaste 

åren spridit sig som en löpeld. ASL bygger på att man använder datorn som verktyg i den 

tidiga läs- och skrivinlärningen. Metoden uppkom i Norge genom en forskare vid namn 

Trageton. Hultin och Westman (2014) framhåller att en vanligt förekommande uppfattning 

bland lärare, rektorer och forskare är att vi inte kan räkna med några pedagogiska vinster 

om vi bara utrustar eleverna med datorer utan om den nya tekniken ska bli ett kraftfullt 

verktyg för att förbättra undervisningen krävs det att ett nytt pedagogisk tänkande 

introduceras. De menar att ett sådant nytt pedagogiskt tänkande, för läs- och 

skrivundervisningen i det digitala klassrummet, kan sammanfattas med just ASL. Hultin 

och Westman framhåller att informationstekniken har medfört positiva effekter för både 
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lärande och välmående hos eleverna. De påpekar att man inte kan prata om arbetsmetoden 

ASL i singularis, utan att det snarare rör sig om flera olika metoder och arbetssätt som går 

under benämningen ASL. 

  

Tragetons metod  

Trageton, norsk forskare är mest känd för sin forskning kring metoden Att skriva sig till 

läsning, där han riktar sig mot barns skriv- och läsinlärning. Mellan 1999–2002 arbetade 

han med projektet Textskapande på datorn. Projektet involverade 14 skolklasser F-3 i 

Danmark, Norge, Finland och Estland och sedan dess har metoden spridit sig och 

tillvägagångssättet att skriva sig till läsning via datorn har blivit allt mer vanligt även i 

svenska skolor. Trageton belyser att informations- och kommunikationsteknik (IKT) idag 

har blivit den femte baskomponenten parallellt med att tala, läsa, skriva som alltid varit 

grundläggande (2014). Han belyser att man får störst nyttoeffekt om man använder datorn 

som skrivverktyg, men understryker att den med fördel kan användas i alla skolans ämnen. 

Vidare menar han att med datorn som redskap kan läraren omvandla den traditionella läs- 

och skrivinlärningen till skriv- och läslärande. Han belyser att det skett en förändring över 

tid och menar att fokus förflyttats från lärarens undervisning till elevers lärande.  

 

Han framhåller även att datorn är ett effektivt hjälpmedel i undervisningen, men att de 

program som används ska stå i samklang med läroplanen. Trageton utvecklade en skriv- 

och läsinlärningsmetod som handlar om att skriva sig till läsning med datorn som verktyg. 

Metoden som bottnar i 30 års forskning visade att elever lättare lär sig skriva än att läsa. 

Han menar att det är enklare för eleverna att först börja skriva för att sedan ta sig an 

läsningen. Datorn ersatte pennan i den tidiga läs- och skrivinlärningen och Trageton vände 

på begreppet läs- och skrivinlärning och gjorde det till skriv- och läslärande. Metoden 

bygger främst på upptäckarskrivande, där eleverna fritt utforskar skriftspråket på egen hand 

(jfr Björk & Liberg 1996). Metoden skiljer sig från konventionell läs- och 

skrivundervisning (syntetisk eller analytisk) och den har visat sig framgångsrik. Genom att 

gå från den traditionella skrivinlärningen med pennan och istället använda datorn som 

hjälpmedel så visade det sig att elever kan få bättre bokstavskontroll.  Grundtanken var att 

eleven styr teknologin och inte tvärtom. Han använde metoden Att skriva sig till läsning där 

eleverna arbetade i enkla verktygs- och ordprogram. Den bärande tanken med metoden 

bygger på att barn lättare lär sig skriva än att läsa och det centrala med metoden är att 

eleven skriver på datorn och utesluter pennan. Eleverna börjar arbetet med bokstavslekar, 

bokstavsräckor och invented spelling (2014). Det sistnämnda innebär egenpåhittad stavning, 

barnen skriver bokstäver/ord som de fonetiskt tror att de stavas på tangentbordet, som 

barnen sedan fonetiskt ljudat för att bekanta sig med bokstäverna. Metoden bygger även på 

att pedagogerna uppmuntrar eleverna att skriva så mycket som möjligt på egen hand och 

rättningen är inte central, utan åsikten är, att rättningen verkar hämmande på barnets uttryck 

av språket. Trageton anser att genom att pennan inledningsvis helt utesluts underlättas öga-

handkoordinationen. Pennan introduceras i årskurs 2 och forskningen visar att eleverna då 

får en bättre handstil.  

 

ASL  

Utifrån Hultin och Westmans (2014) forskning kommer här en redogörelse för arbetet med 

metoden ASL. Mona Wiklander, speciallärare initierade 1996 arbetssättet i sin 
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specialundervisning. Därefter infördes det även i årskurs 1 i den skola hon var verksam och 

därefter har det sakta men säkert spridit sig över kommunens skolor. Hösten 2004 startades 

alltså arbetet med arbetssättet ASL i årskurs 1. Det innebar att eleverna använde datorn 

istället för pennan när de skulle skriva. Det sattes upp tydliga mål med vad som skulle 

uppnås och tanken var att undersöka vad införandet av ASL gav för resultat på elevernas 

läs- och skrivkompetens i jämförelse med de elever som undervisats med traditionell 

bokstavsinlärning och resultaten var positiva. Bland annat visade det sig att barnen skrev 

längre meningar med bättre meningsbyggnad än de som undervisats med traditionell 

bokstavsinlärning. Detta resulterade i att kommunen satsade på datorn som verktyg och 

2010/2011 fick samtliga elever och lärare i kommunen tillgång till varsin dator och lärarna 

fick genomgå kompetensutveckling för att kunna arbeta med metoden i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen. Senare, år 2012–2015 gjordes en så kallad en-till-en satsning, vilket ledde 

till att alla elever och lärare i årskurs F-6 tilldelades en varsin dator (2014).  

 

I Wiklanders utformning av metoden, var den viktigaste delen kommunikationen kring 

texterna som skulle löpa som en röd tråd genom hela skrivprocessen. Textsamtalet var alltså 

en viktig del i elevernas språkutveckling. Genom ett lärarlett samtal inleddes skrivandet där 

man tillsammans diskuterar vad man skulle skriva om samt vilka element som bör finnas 

med i texten beroende på om det är en faktatext, saga eller dikt som ska skrivas. Arbetet 

inleddes med fördel av en film eller en gemensam tankekarta för att skapa en förförståelse. 

Därefter arbetar eleverna i par alternativt på egen hand med att skriva sin text på datorn. Till 

stöd i klassrummet finns undervisande lärare, samt att varje klassrum är utrustat med 

nätuppkopplade datorer med specialprogram som talande tangentbord, talsyntes, vanliga 

ordbehandlingsprogram och lekfulla bokstavsprogram. Vidare har varje klassrum även 

utrustats med interaktiva skrivtavlor och projektor. Med stöd av ljudande tangentbord och 

talsyntes får därmed alla elever bokstäver, ord, meningar och texter upplästa. (Hultin och 

Westman, 2014). Forskningen visar positiv utslag i kommunen i arbetet med metoden ASL. 

Exempelvis har det visat sig att det är ett arbetssätt som passar många olika slags elever i 

olika åldersgrupper samt att barn lättare knäcker läskorden och lättare lär sig skriva. Men 

metoden har också visat att digitaliseringen av klassrummen medfört didaktiska 

förändringar. Bland annat belyses de didaktiska övervägandena som ständigt måste göras i 

den egna undervisningspraktiken. Där lärare bland annat måste omvärdera sitt arbetssätt 

med frågor som, Varför gör jag såhär? Vad leder det till? Kan jag göra på något annat sätt? 

De kastas ljus på didaktiska vinster, tillexempel att arbetssättet ger såväl struktur som 

möjlighet till individualisering. Parallellt med att arbetssättet möjliggör att eleverna kan 

arbeta självständig och lyckas, vilket leder till att eleverna kan arbeta självständigt. En 

annan didaktisk vinst är att barnen inte hindras av att deras finmotorik inte är helt utvecklad, 

utan att eleverna med datorns hjälp, på egen hand kan skriva egna texter och det leder till att 

de känner sig kompetenta (2014).  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka hur fyra lärare i åk 1–3 utformar den tidiga läs- och 

skrivundervisningen samt i vilken utsträckning datorn inkluderas i elevers lärande. Studiens 

genomgripande tema är ASL, där skrivandet sker på datorn. Genom examensarbetet vill jag 



 

9 

 

undersöka hur datorn påverkar utformningen av lärarens undervisning samt i vilken 

utsträckning datorn används. Studien har en didaktisk utgångspunkt och förhoppningen är 

att kunna bidra med kunskap om hur lärare organiserar undervisningen utifrån olika 

förutsättningar samt vilka villkor digitaliseringen av klassrummet medfört. 

 

Utifrån syftet har följande frågor ställts: 

 

• Hur utformas det tidiga läs- och skrivlärandet? 

• Hur och i vilken utsträckning används datorn som stöd i läs- och 

skrivundervisningen? 

• Vilka för- respektive nackdelar ser läraren med datorn i undervisningen? 

• Vilken fortbildning får lärarna i hur datorer kan användas i det pedagogiska arbetet? 

  

 

Teoretisk förankring 

ASL utgår från att vi lär oss i sociala samspel och kommunikation är en viktig del i arbetet. 

Detta går i samspel med ett sociokulturellt perspektiv. En förespråkare för den 

sociokulturella teorin var Vygotkij som menade att språk och tänkande har sitt upphov i 

socialt mänskligt samspel. Han betraktade den enskilda individens utveckling som en del av 

en omfattande social process där individen måste ses och förstås utifrån beteende, 

handlingar och kompetens. Social samverkan är själva utgångspunkten för tänkande och 

språk. Vidare intresserade han sig för samspelet mellan barn och vuxna, främst den vuxne 

som pådrivare för utveckling. Vygotskij definierade två utvecklingsnivåer, de färdigheter 

som barnen redan har samt den närmaste utvecklingszonen, alltså den nivån barnet kan 

klara att nå om det får hjälp från en vuxen. Vygotskij framhöll att ”det ditt barn kan göra i 

samarbete idag kan det göra ensamt i morgon” (s.249). Han menade att mänsklig aktivitet är 

kollektiv där individen hela tiden är del av en gemensam aktivitet utförd i grupp och att i 

den närmaste utvecklingszonen sker utvecklingen från det sociala till det individuella. Han 

betraktar lärandet som en social process. Ett sociokulturellt perspektiv kan användas för att 

analysera undervisning och didaktiska frågor. Jag väljer att tolka mitt empiriska material 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv där den sociala interaktionen blir viktig i samspelet 

mellan olika individer. Betydelsefullt i detta sammanhang blir de meningsskapande 

handlingar som sker mellan lärare och elev och framförallt de kommunikativa processer 

som äger rum i klassrummet. Interaktionen kan handla om samarbete, kommunikation och 

dialogen mellan lärare och elev som dynamisk process.  

 

 

Metod 

Metodavsnittet redovisar för hur jag kommit fram till studiens resultat utifrån den typ av 

undersökning jag valt, hur datainsamlingen har gått till, hur urvalet har sett ut, hur 

genomarbetningen av insamlat material gått till, samt vilka forskningsetiska principer 

undersökningen har tagit hänsyn till.  
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Metodval 

I studien användes en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer utifrån ett 

antal huvudfrågor (se bilaga 1) och osystematiska observationer. Enligt Stukàt har det 

kvalitativa synsättet uppfattningen att helheten är mer än summan av delarna, där 

huvuduppgiften är att tolka och förstå de resultat som framkommer (2011).  Han framhåller 

även att den kvalitativa forskningen kritiserats eftersom den anses subjektiv samt att 

resultatet i hög grad beror på vem som gjort tolkningen. Syftet med kvalitativa intervjuer är 

att inte ge några förbestämda svar utan att respondenten svarar fritt utifrån sin egen 

uppfattning. Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes på grund av att de skapar 

utrymme för följdfrågor och Stukàt menar att metodiken är följsam och anpassningsbar 

samt att den resulterar i fylligare och djupare svar (2011). Registreringen av intervjuerna 

skedde med stöd av diktafon som därefter transkriberats.  

 

För att få kompletterande uppgifter genomfördes osystematiska observationer vilka Stukàt 

framhåller som lämpliga då de kan användas för att närmare undersöka att ord och handling 

går hand i hand, alltså, vad människor faktiskt gör och att det stämmer överens med vad de 

säger att de gör (2011). Utifrån studiens frågeställning, hur datorn används i lärandet 

observerades alla lärare i klassrummet under en lektion med ASL för att skapa en tydligare 

helhetsbild. För att observationerna skulle bli så naturliga som möjligt genomfördes 

testobservationer innan.  

 

Urval 

Min urvalsgrupp består av fyra tidigarelärare som arbetar vid två olika skolor, men är 

verksamma i samma kommun. Jag valde att intervjua två lärare som länge arbetat med 

metoden och två som nyligen påbörjat arbetet med metoden och därmed saknar erfarenhet 

omkring metoden. Jag eftersträvande en spridning bland de förfrågade i form av utbildning 

och erfarenhet. Det enda kravet var att lärarna var examinerade och undervisade i ämnet 

svenska år 1–3. Ämnesspridning efterfrågades inte och inte heller könsfördelning eftersom 

studien inte gick ut på att mäta denna variabel. 

 

Den inledande kommunaktionen skedde via kontakt med skolornas rektorer. De ombads ge 

förslag på lärare som arbetat med metoden ASL samt några som inte gjort det under så lång 

tid. Dessa personer kontaktades därefter via mail och tillfrågades personligen om de ville 

delta i studien. Detta gjordes i god tid innan undersökningen skulle genomföras. Arbetet har 

fortskridit bra, men eftersom att alla intervjuer och observationer genomfördes i slutet av 

vårterminen var det relativt ont om tid de sista veckorna. Till viss del påverkade detta 

arbetet med observationerna, då planen var att i förhand genomföra testobservationer för att 

eleverna skulle vänja sig vid min närvaro. Av fyra testobservationer utfördes två. 

Observationerna som ingår i studien genomfördes, men en blev inställd på grund av 

sjukdom. Därför redovisas endast tre observationer i studien. I övrigt fick respondenterna 

information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

samarbetet utan några negativa konsekvenser. Dessutom underströks att medverkandet var 

anonymt, vilket innebar att de avidentifierats och att endast yrkeserfarenhet samt 

undervisande årskurs skulle framgå.  
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Presentation av lärarna 

Nedan presenteras de intervjuade lärarna och vilken årskurs de undervisar samt hur lång 

yrkeserfarenhet de har. Samtliga lärare arbetar i en en-till-en kommun vilket innebär att 

både lärare och elev har tillgång till en egen dator. Samtliga lärare arbetar med metoden att 

skriva sig till läsning i varierande utsträckning. Samtliga klassrum är försedda med 

projektor alternativt interaktiv Smartboard samt trådlös nätverksuppkoppling med  

WI-FI. 

 

Tabell 1: Information om de intervjuade lärarna 

Person Årskurs yrkeserfarenhet 

Lärare 1 2 9 år 

Lärare 2 3 8 år 

Lärare 3 1 1 år 

Lärare 4 3 + 4–6 20 år 

 

Lärare 1 var undervisande mentor i årskurs 2 i alla skolans ämnen med undantag för musik 

och idrott. Hon är utbildad lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen år 1–7. Hon 

har arbetat inom skolan i 9 års tid och arbetar med metoden att skriva sig till läsning sedan 

2012. 

 

Lärare 2 var mentor i årskurs 3. Hon undervisar i alla ämnen utom idrott och är utbildad i 

ämnena svenska och samhällskunskap. Hon har varit verksam lärare i 8 år och arbetar med 

metoden att skriva sig till läsning sedan 2015. Tidigare arbetade hon i en kommun där det 

inte fanns datorer tillgängliga i samma utsträckning. 

 

Lärare 3 var undervisande mentor i åk 1. Hon är utbildad grundskollärare och arbetar sitt 

första år i yrket och har ingen tidigare erfarenhet i läraryrket utan är nyutexaminerad och 

arbetar sitt första år med metoden att skriva sig till läsning. 

 

Lärare 4 var mentor i årskurs 3 samt undervisar vissa klasser på mellanstadiet samt att hon 

är förstelärare. Hon har lång erfarenhet av datorn som verktyg i lärandet. Hon har arbetat 

som lärare i 20 år och arbetar med metoden att skriva sig till läsning sedan 2010. 

 

Tillvägagångssätt 

Litteratursök 

Utifrån valt problemområde har sökning skett via databasen Eric samt den nationella 

söktjänsten Libris, samt böcker och tidigare genomförda examensarbeten där jag sökt 

relevanta artiklar. För att få en ökad förståelse för området har några sökord varit IKT, IT, 

en-till-en, ASL och datorstödd undervisning använts. För att komma så nära primärkällan 

som möjligt har jag vid läsning letat i källförteckning för vidare fördjupning och förståelse 

inom området. 

 

Genomförandet av intervjuerna och observationerna skedde inledningsvis genom 

mejlkontakt där tid och plats för intervjuerna bestämdes. De utvalda informanterna 

intervjuades utifrån förbestämda frågor som de i förhand fick via mail (se bilaga 1). 
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Tekniska hjälpmedel i form av diktafon användes som ljudupptagning och för att jag skulle 

kunna vara närvarande i samtalet samt för att jag i efterhand skulle kunna lyssna på 

intervjuerna. Intervjufrågorna berörde bland annat datorn som skrivdidaktiskt verktyg samt 

vilken omfattning den användes. Vidare diskuterades olika för- och nackdelar med datorn i 

undervisningen samt hur de bedömde sina datakunskaper och vilken kompetensutveckling 

lärarna har tagit del av. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive skola där 

informanten själv ansåg vara lämpligt. Tidsramen sattes till en timme per intervju och varje 

intervju tog cirka 45 minuter att genomföra. Efter genomförda intervjuer användes 

ljudmaterialet för att återge lärarnas svar och detta transkriberades någon timme efter 

respektive intervju. Transkriberat materialet omfattade cirka 8 A-4 sidor dataskriven text 

och utgick ifrån förbestämda frågor (se bilaga 1). Dessutom hade jag som målsättning att 

koda materialet utifrån olika ledord/kategorier som var återkommande och relevanta för 

studiens frågeställning utifrån respektive intervju. Exempelvis för- respektive nackdelar 

samt olika ledord såsom social interaktion, samarbete, individanpassning och effektivisering 

är exempel på ledord som visades vara återkommande i intervjuerna. Kodningen användes 

för att tydliggöra olika teman samt att se vad som var återkommande i de olika intervjuerna. 

Efter genomarbetat material skrevs en sammanfattning av respektive intervju och dessa 

tematiserades.  

 

I samband med intervjuerna genomfördes även osystematiska observationer. Osystematiska 

observationer ses som friare och Stukát (2011) beskriver dessa som ett bra alternativ när det 

behövs kompletteringar. Grundtanken med observationerna var att få insyn i lärarens arbete 

samt utgjorde ett komplement för att bidra till en tydligare bild av lärares arbete. Detta gav 

ett gott komplement till delar av intervjuunderlaget. Inledningsvis genomfördes 

testobservationer för att eleverna skulle vänja sig vid min närvaro och för att 

observationerna skulle upplevas så naturliga som möjligt. Vid dessa observationer var jag 

oförberedd och antecknade endast det jag uppfattande intressant och relevant genom enkla 

stödord. Utifrån den erfarenheten bestämde jag vilka olika delar jag skulle undersöka vid 

genomförandet av observationerna. Därefter följde jag lärarna under en lektion med arbetet 

ASL. Observationen skedde genom att jag befann mig längst bak i klassrummet och 

dokumenterades genom att jag förde anteckningar utifrån ett antal olika 

observationspunkter såsom samarbete, lärmiljö/utformning, struktur, individanpassning. 

Valet att utgå från några observationspunkter uppkom genom de genomförda 

testobservationerna. Observationsunderlagets omfattning blev cirka 3 handskrivna A-4 

sidor.  Eventuellt hade observationsunderlaget gynnats av att jag hade använt mig av 

videoinspelning, då det hade varit enklare att gå tillbaka och analyserat de olika 

situationerna i klassrummet på ett djupare plan. Framförallt för att göra en djupare analys av 

den sociala interaktionen mellan lärare och elev. 

 

Etiska ställningstaganden 

Inledningsvis gjordes deltagande medvetna om sina rättigheter utifrån etiska riktlinjer. 

Informanterna har blivit informerade om att deltagandet är frivilligt och de har fått 

information om studiens syfte och frågeställning samt att deras medverkan är frivillig och 

kan avbrytas om så behövs. I enlighet med riktlinjerna som innebär att forskaren ska 

informera om vad studien innebär och vilka villkor som gäller för undersökningen samt vad 

deras medverkan innebär. När det handlar om samtycke inleddes studien genom kontakt 
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med rektorer och därefter kontakt med de medverkande lärarna som gav sitt samtycke till 

att medverka i studien. När det handlar om konfidentialitetskravet tydliggjordes att alla 

personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Respondenterna som 

medverkat i studien har även avidentifierats. Sist men inte minst har hänsyn tagits till 

nyttjandekravet genom att allt material som samlats in endast används till forskningens 

avsikter (Vetenskapsrådet 2011).  

 

Studiens tillförlitlighet 

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats i form av strukturerade intervjuer och 

osystematiska observationer. Jag har använt mig av de fyra lärare som valde att ställa upp i 

studien. Jag är av uppfattningen att alla lärare svarade så uppriktigt de kunde och att de inte 

undanhöll någon viktig information utifrån studiens frågeställning. För att stödja mina 

intervjuer genomfördes även observationer för att se om ord och handling stämde överens 

med det som framkom i intervjuerna. Under transkriberingen har hänsyn tagits till att det är 

lätt att svaren tolkas och förändras, men intentionen har varit att försöka återge intervjuer 

och observationer på ett så objektivt sätt som möjligt.  

 

 

 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av studiens empiriska material. Avsnittet innehåller de 

bearbetade resultaten av de fyra intervjuerna samt ett komplement av de observationer som 

genomförts.  

 

Datorn som skrivdidaktiskt verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen 

Samtliga lärare beskriver arbetet med datorn som lustfyllt för eleverna och ser datorn som 

ett bra komplement till att kunna variera och individualisera sin undervisning. En av lärarna 

framhåller att ”datorn skapar ett intresse och fångar eleverna och det ökar motivationen”. 

När det handlar om att kunna individanpassa undervisningen så visar studiens resultat att 

alla svar är samstämmiga. Datorn utgör ett gott komplement för att kunna individanpassa. 

Andra fördelar som belyses är bland annat snabb återkoppling på elevens eget skrivande. 

Lärare 1 framhåller ”att eleverna själv i tidig ålder reflekterar och rättar sin text eftersom de 

kan lyssna på texten”. Hon menar att det både är utvecklande, lärorikt och inspirerande för 

eleverna. Ur ett lärarperspektiv underlättas även rättningsprocessen vilket 2 av 4 lärare 

understryker. Det framgår bland annat att skrivprocessen för eleverna blir mer effektiv, att 

de reflekterar och rättar sin text samt att det i slutänden minskar arbetsbördan gällande 

rättning hos läraren. Det är Talsyntesen (Ljuda, Vital) som ger omedelbar återkoppling till 

eleverna och som samtliga lärare menar underlättar elevernas lärande. Detta resulterar ofta i 

att elevernas förbättrar sina resultat när det gäller både läsning och skrivning samt att de blir 

mer självgående i arbetsprocessen. Studiens resultat visar även att grunden för att datorn ska 

fungera som ett bra verktyg i lärandet är att läraren innehar en god kompetens samt att det 

krävs en god struktur i hur arbetet med datorn genomförs, vilket bekräftas av lärare 3. Hon 

framhåller en osäkerhet i användandet av datorn vilket gjort att hon valt att arbeta med 

pennan i läs- och skrivinlärningen. Detta bekräftas även genom de övriga intervjuerna att 

kompetensen är av stor vikt för att arbetet med datorn ska fungera väl.  
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Samtliga lärare uppgav att det var lustfyllt för eleverna att använda datorn i sitt lärande och 

en framhåller att ”det väcker engagemang hos eleverna” medan en annan belyser ”att det 

ligger i tiden”. Alla är samstämmiga om att det är intressestyrt samt att det är enklare att 

individanpassa och att kunna anpassa utifrån behov. Att datorn är ett verktyg som ligger i 

tiden bekräftas av samtliga lärare och en reviderad läroplan. För att lärandet ska fungera väl 

behövs en god kompetens i hur arbetet ska ske. 

 

Omfattning av användningen av datorn i skrivundervisningen 

När det handlar om vilken utsträckning lärarna använder datorn i lärandet skiljer det sig 

relativt mycket som tabell 2 visar. 

 

Tabell 2: Omfattning av användning av datorn i skrivundervisningen 

Lärare 1 Dagligen som en naturlig del i undervisningen. Cirka 5–10 timmar/vecka. 

Lärare 2 I ämnet svenska och matematik cirka 3–5 timmar/vecka 

Lärare 3 I liten utsträckning cirka 1–2 timmar/vecka. 

Lärare 4 Dagligen i ämnena Sv, Ma, So, No, Bd och Mu. Cirka 5–10 timmar/vecka. 

 

Lärare 1 använder datorn dagligen och menar att det numer är en naturlig del i 

klassrummet. Inledningsvis användes datorn mestadels i undervisning i svenska menar hon, 

men hon har numer vävt in alla olika ämnen och arbetar ofta tematiskt med datorn som 

verktyg i både So och No ämnena. Hon arbetar mycket med skrivande på datorn men 

använder den även på många andra sätt exempelvis genom att söka information, 

kartkunskap samt genom inköpta delar såsom Liber espresso m.m. 

 

Lärare 2 använder datorn i ämnet svenska för att skriva texter med stöd av Talsyntesen 

(Ljuda och Vital). I övrigt använder hon den som ett komplement när eleverna arbetat klart 

med sina uppgifter exempelvis i matematik där eleverna spelar olika lärspel. Hon använder 

den även till att visa strömmad film genom projektorn. Sammanlagt uppskattar hon att det 

handlar om cirka 3–5 timmar per vecka.  

 

Lärare 3 säger att hon använder datorn i ganska liten utsträckning och belyser att hon själv 

saknar erfarenhet omkring arbetet med datorn samt att hon har dålig överblick vad eleverna 

egentligen får gjort när de sitter vid datorn. Hon menar att hon tydligare ser vad eleverna 

presterar när de skriver med penna och papper. Hon har försökt skapa en rutin i ämnet 

svenska för att eleverna ska skriva på datorn (ASL), men hon upplever att det är enklare att 

använda böcker och penna. 

 

Lärare 4 använder datorn i stor utsträckning. Hon ser datorn som ett bra verktyg när barnen 

lärt sig att behärska den. I alla ämnen försöker hon hitta bra läromedel för att kunna nyttja 

datorn i lärandet. I ämnet svenska är den alltid närvarande och hon använder den i So, No, 

Bd, Ma och Mu. Barnen tycker att det är lustfyllt och har goda datakunskaper som jag vill ta 

vara på menar hon. 
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För- respektive nackdelar med datorn som skrivdidaktiskt verktyg 

De intervjuade lärarna ser både för- och nackdelar med användningen av datorn i 

skrivundervisningen. Dessa sammanställs i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3: För- respektive nackdelar med datorn 

 Fördelar Nackdelar 

Lärare 1 • Direkt feedback 

• Producerar mer textmassa 

• Lustfyllt för eleverna 

• Stor variation för eleverna 

• Bra program att använda i skriv- och 

läsinlärandet 

• Underlättar rättningsprocessen 

• Möjligheter att individanpassa 

• Lika villkor att lära sig 

• Bättre arbetsro 

• Tidskrävande att lära 

sig både för elev och 

lärare 

• Skapar mindre 

samarbete 

 

Lärare 2 • Ökar elevers motivation 

• Stimulerande undervisning för eleverna 

– ”ligger i tiden” 

• Väcker engagemang 

• Fångar barn med 

koncentrationssvårigheter 

• God arbetsro 

• Enklare att individualisera lärandet 

• Innehållsrika texter 

• Snabbare progression i lärandet 

• Krävs god 

undervisningsstruktur 

• Mycket tekniskt strul 

• Tidskrävande 

• Krävs god 

infrastruktur 

• Mindre samarbete 

mellan elever 

 

Lärare 3 • Lustfyllt för eleverna 

 

• Tidskrävande att lära 

ut grunderna kring 

datorns användande 

• Tidsbristen påverkar 

lärarens arbete 

Lärare 4 • Snabb feedback till eleverna 

• Enkelt att redigera text 

• Lustfyllt för eleverna 

• Bättre arbetsro 

• Producerar mer text 

• Producerar generellt mer innehållsrika 

och rättstavade texter 

• Kan scanna och använda inläst material 

• Underlättar finmotoriskt 

• Möjlighet att individanpassa 

 

• Många elever saknar 

en god pennfattning 

• Eleverna tröttnar fort 

vid handskrivning 

• Tidskrävande vid 

uppstart och när 

eleverna ska lära sig 

grunderna att arbeta 

med datorn 

• Krävs en god 

infrastruktur -nätverk 

mm. 
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Fördelar med datorn 

Alla intervjuade lärare ser många fördelar med datorn och det som främst utkristalliseras är 

att eleverna får direkt återkoppling i sitt skrivande genom Talsyntesen vilket resulterar i att 

eleverna producerar mer text, blir mer självgående samt att de generellt producerar fler 

läsbara och rättstavade texter i tidig ålder. Lärare 1 framhåller att eleverna tycker att det är 

lustfyllt och exemplifierar att det finns många bra program att använda sig av vad gäller läs- 

och skrivinlärning. Lärare 1 och 4 belyser att det är enklare att individualisera lärandet 

utifrån elevernas behov, både för enskilda elever och för gruppen som helhet. Lärare 2 har 

intryck av att se en tydligare progression hos eleverna. Hon upplever även att fler barn 

knäcker läskoden tidigare när de har stöd av talsyntesen i sitt skrivande. Lärare 4 belyser 

olika möjligheter som datorn skapar bland annat att ha tillgång till inläst material som 

eleverna kan få uppläst, vilket gynnar många elever i sitt lärande.  

 

 Nackdelar med datorn 

Alla intervjuade bekräftar att det inledningsvis är väldigt tidskrävande att arbeta med datorn 

och att det krävs en god undervisningsstruktur i att lära ut alla olika steg som eleven ska 

behärska. Det framgår att det tar tid att lära eleverna att behärska datorns alla funktioner och 

framförallt krävs en väl fungerande infrastruktur såsom fungerande nätverk, uppdatering av 

datorer, förvaring av datorer och olika placeringar i klassrummet. Om detta inte fungerar 

”faller” ofta undervisningen och fokus hamnar på tekniken. 

 

Det framkommer också att det behövs en god grundtanke hos läraren i att försöka anpassa 

storleken på barngrupp när skrivandet på datorn pågår för att underlätta arbetet. Andra 

nackdelar som belyses är att samarbetet mellan elever minskar. En av de intervjuade 

framhåller ”att det är viktigt att tänka igenom hur man arbetar för att skapa delaktighet och 

samarbete mellan eleverna”. Hon anser att datorn emellanåt skapar mindre samarbete, 

eftersom eleverna arbetar mer individuellt vid datorn. Men betonar att man som lärare kan 

individualisera och skapa övningar så att de måste samarbeta. 

Lärare 1 understryker att: 

Datorn inte passar alla barn och att man inte får glömma bort att det finns elever som gynnas 

av att använda penna. 

 

Något som även lärare 4 belyser: 

Dessvärre börjar det nu visa sig att många elever saknar en god pennfattning och en läslig 

handstil samt att många elever tröttnar när de ska arbeta med pennan. 

 

Lärare 4 understryker att många elever snabbt tröttnar när de skriver med pennan i 

jämförelse med när de skriver på datorn.  Hon förklarar att, när eleverna arbetar på datorn 

går det snabbt om de exempelvis vill ändra strukturen i en text eftersom att de kan klippa 

och klistra, med pennan måste de sudda och skriva om, vilket gör att många tappar lusten i 

sitt skrivande framhåller hon. 

 

Lärarnas datorkunskap 

Lärare 1 känner sig trygg med att använda datorn och berättar att hon kan arbeta i de flesta 

program samt de program som kommunen har valt som plattform för betyg och omdömen.  
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Lärare 2 utrycker att hon har relativt god datakompetens. Hon behärskar det som behövs 

men saknar tid att sätta sig in i olika mjukvaror, alltså läromedel. Kommunen har satsat 

mycket genom en-till-en implementering, men hon hade önskat mer tid till att sätta sig in i 

vad barnen kan använda för olika program och läromedel. I böckerna finns en annan 

tydlighet och det blir för henne mer konkret. 

 

Lärare 3 känner sig lite osäker och menar att det även kan vara ett led i varför hon valt att 

använda pennan mer i undervisningen. Barn av idag är väldigt kompetenta när det handlar 

om datorn, vilket borde leda till att hon använder den mer, säger hon. Men hon försöker att 

välja det bästa av två världar. Hon hoppas på att få mer kunskap om de program de arbetar 

med, men anser att det är lite av en djungel att lära sig och att tidsbristen gör att hon väljer 

det som hon själv kan bäst. Sakta men säkert väver hon in mer och mer datatid i sin 

undervisning och tror att när hon har en bättre rutin kring datorn i undervisningen, så 

kommer tiden att utökas.  

 

Lärare 4 känner att hon har bra datavana och har länge arbetat med datorer vilket gör att 

hon även använder den som en naturlig del i undervisningen. Hon ser inga hinder med 

datorn, utan snarare möjligheter. Dessutom har hon tillgång till Smartborden i klassrummet 

som gör att hon kan ha bra genomgångar i helklass. Smartboarden hjälper till att 

levandegöra hennes undervisning och det leder till många bra diskussioner i klassrummet 

förklarar hon. Hon anser att hon har bra datavana och känner sig bekväm med att arbeta 

med datorn förklarar hon. 

 

Lärarnas kompetensutveckling  

Lärare 1 har fått kompetensutveckling som har skett i kommunen. Bland annat genom en-

till-en satsning som kommunen genomfört samt genom de som är hård- och mjukansvariga 

på skolan, men även genom kommunens tidigare ASL-nätverk.   

 

Lärare 2 har inte fått så mycket kompetensutveckling, utan är mer självlärd. Plattformen 

har jag fått introduktionskurs på när jag började i kommunen, men hon framhåller att det 

finns mycket kvar att lära. Jag behärskar ändå det som behövs, men skulle behöva mer 

kompetensutveckling. 

 

Lärare 3 har genomfört kommunens utbildning inom de viktiga delarna som behövs. Hon 

tycker att kompetensutvecklingen var bra, men hade önskat lite mer tid för att lära sig mer. 

Hon förklarar att känslan att vara trygg måste finnas i arbetet med datorn. Vidare förklarar 

hon att det ofta är tekniska problem som sätter ”käppar i hjulet” och förklarar att hon ofta 

känner att hennes kompetens omkring både kring den tekniska delen samt datorn som 

skrivverktyg skapar en osäkerhet i att kunna lära ut.  

 

Lärare 4 har god kunskap säger hon och eftersom att hon arbetat länge i kommunen så har 

hon varit med från start, vilket lett till att hon har fått delta på all den kompetensutveckling 

som genomförts bland annat den som ingick i en-till-en projektet. Det i sin tur har resulterat 

i att hon ser många fördelar med datorn. Hon menar att det är både utvecklande och roligt 

att använda datorn i lärandet när hon själv har god kompetens samt att eleverna lever i den 

världen idag understryker hon. Hon tycker att kommunen har satsat bra på 
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kompetensutveckling för lärarna, men att de skulle kunna avsätta mer tid till den mjuka 

delen, läromedel och att utbyte av kunskap i större utsträckning skulle kunna höja 

kompetensen genom att delge kunskap till varandra kollegor emellan. Hon saknar dock 

nätverket inom ASL, som för tillfället varit vilande då en av frontfigurerna inom ASL 

försvann från kommunen. Hon hoppas att det kommer tillbaka eftersom att det var ett forum 

där lärarna kunde utbyta många idéer.  

 

Lärmiljöns betydelse 

Lärare 1 anser att man kommer långt med en god nätuppkoppling samt en projektor i 

klassrummet och givetvis tillgång till datorer, alltså en god infrastruktur som fungerar. 

Sedan behöver underhåll och service underhållas. Hon förklarar att eleverna tidigare fick ta 

hem sin dator och att alla barn fick en anpassad väska, men att skolan nu har köpt in 

dataskåp så att barnen kan välja om de tar hem eller lämnar sin dator på skolan. Genom 

uppstarten av en-till-en var det mycket som fixades för att implementeringen skulle gå så 

smidigt som möjligt förklarar hon. 

 

I övrigt belyser hon att det kan vara bra för de yngre barnen i årskurs 1 att ha ett klassrum 

som är utrustat med en lång bänk som barnen kan sitta och arbeta vid, det ger henne som 

pedagog en bra överblick utan att behöva förflytta sig så långt för att kunna hjälpa eleverna. 

Vidare berättar hon att det kan vara bra om det finns krokar som eleverna kan hänga upp 

sina hörlurar på, det är bra om allt är lättillgängligt för de mindre barnen. Det tar mycket tid 

och kraft för eleverna att lära sig att hantera datorn när de inledningsvis börjar arbeta med 

datorn och därför är det viktigt att lärmiljön är anpassad utifrån undervisningens behov och 

det tekniska måste fungera.  

 

Lärare 2 tycker att det viktigaste är att det finns en bra nätuppkoppling och att man har 

möjlighet att arbeta i mindre grupp för att man som lärare ska hinna med att hjälpa till. Hon 

förklarar att barngrupperna ofta är stora och att det som ensam pedagog är det svårt att 

hinna ge alla elever den tid de behöver. Hon belyser att det ofta är tekniskt strul och menar 

att då faller ofta stora delar av undervisningen. Hon åskådliggör att det måste finnas goda 

förutsättningar att ge handledning och återkoppling under lektionstid. Hon förklarar att även 

om alla datorer är laddade och fungerar som de ska brukar det ändå vara svårt att hinna med 

anser hon. Hon understryker att de anpassningar som bör göras är mest beroende av storlek 

på barngrupp och givetvis att alla barn har god överblick för att se de genomgångar som 

oftast sker via projektorn. Fortbildning är också viktigt för att hon som lärare ska kunna 

arbeta med olika digitala verktyg samt ha kompetensen att göra det.  

 

Lärare 3 understryker att det digitala klassrummet kräver en hel del anpassning. Bland 

annat förvaringsmöjligheter där datorerna kan laddas. Därefter måste det finnas en god 

service och stöd att kunna lösa fel på datorerna när de uppstår. I klassrumsmiljön måste 

placeringen vara väl igenomtänkt så allt som behövs finns lättillgängligt. En bra 

nätuppkoppling, så att allt flyter är A och O belyser hon. Sedan gäller det att veta hur och 

vad man arbetar med så att inte barnen hamnar på fel ställen. En trygg och stabil 

lärplattform är viktig för de yngre barnen så att det blir lite ”skyddad verkstad” framhåller 

hon. 
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Lärare 4 menar att det viktiga är att det finns bra service, underhåll och en god 

nätuppkoppling samt projektor alternativt Smartboard i klassrummet. Det är de viktigaste 

delarna sedan kan man anpassa det mesta i klassrummet beroende på hur man arbetar med 

datorn i undervisningen. Det är också bra om det finns möjlighet att ladda datorerna i 

klassrummet. När vi blev en-till-en skola utrustades vissa klassrum med extra eluttag. Nu 

har vi dataskåp för förvaring och laddningsmöjligheter, det hade vi inte när 

implementeringen skedde. ”Under åren som gått har man gjort enkla anpassningar beroende 

på barngrupp, men det som jag inledningsvis nämnde är det viktigaste” belyser hon. 

 

Sammanfattning - datorn som skrivdidaktiskt verktyg 

Alla lärare ser positivt på datorn som verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Fördelar 

som lyfts av samtliga lärare är bland annat att datorn är ett fantastiskt hjälpmedel för att 

kunna anpassa undervisningen för alla barns behov. Exempelvis framhålls att datorn 

tillsammans med de digitala verktygen (ljuda vital) är en stor hjälp för elever som ska lära 

sig att läsa. Innan kommunen blev en en-till-en kommun hade inte alla elever samma 

förutsättningar. Nu får varje enskild individ snabb feedback i sitt eget skrivande, något som 

de tidigare inte fick i samma snabba utsträckning.  

 

Alla lärare berättar att de arbetar med dator mellan 2–4 gånger per vecka. 1 tillfälle 

beräknas i tid uppskattas till cirka 40–50 minuter. Lärare 3 är den som använder datorn 

minst och är även den som arbetat kortast tid med metoden. Alla barn har tillgång till varsin 

dator och de arbetar antingen själv eller i par. Lärare 1 låter alltid eleverna arbeta enskilt 

med stöd av talsyntes. Hon har schemalagt ASL-arbetet då det finns tillgång till en 

fritidspedagog i klassen. Detta leder till att hon alltid har halvklass under dessa lektioner 

vilket hon menar skapar mer utrymme för enskilt stöd för eleverna. Varje vecka inleds med 

en gemensam introduktion till skrivandet. Där de pratar igenom vad de ska skriva om och 

en förförståelse sker genom antingen en mindmap, film, samtal, dialog och faktatextläsning. 

 

 

Observationer av ASL i praktiken 

För att skapa en tydligare helhetsbild av lärarnas arbete har jag valt att genomföra 

observationer och dessa utgör ett komplement för att ge en tydligare bild av lärares arbete. 

Observationsunderlaget presenteras genom en berättelse med inslag av dialog som förs 

mellan lärare och elever. 

 

Lärare 1 

Lektionen inleds med att läraren förklarar syftet med lektionen som är att kunna skriva en 

faktatext om grodor. Eleverna ser en faktafilm om grodan. Därefter läser läraren en 

faktatext högt för eleverna. Läraren skriver en mindmap på tavlan utifrån de kunskaper 

eleverna nu minns utifrån film och text.  

Vad vet vi om Grodan? Många elever räcker upp handen och läraren skriver det som sägs på tavlan. 

Ett barn frågar, När ska vi få ta fram datorn? Läraren säger att hon kan börja skriva på sin egen dator. 

Hon frågar eleverna vad det första hon ska göra är. Händer i luften och en elev svarar, Ta fram ett 

papper. Pedagogen frågar, och sen? Starta Ljuda och Vital, får hon till svar. 
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Nu är datorn kopplad till projektorn och alla ser tydligt vad de kan göra under hela 

genomgången. Samtalen fortsätter i vilka steg eleverna ska genomföra och i dialog 

tillsammans med barnen sker en genomgång om faktatextens uppbyggnad, vad eleverna lärt 

sig om grodan samt samtal om textens grammatiska struktur. Därefter får eleverna hämta 

sin dator. Alla startar datorn för egen hand och i princip alla klarar av att genomföra de steg 

som är genomgångna. Eleverna har hela tiden texten som läraren skrivit framför sig på 

tavlan. Några är behov av extra skrivstöd och får då en egen liten whiteboardtavla bredvid 

sig som läraren skriver meningar på.  

 

Det är tyst och fokuserat i klassrummet och alla har sina hörlurar på. Men tiden går fort och 

lektionen är snart slut. Barnen avslutar och sparar sina dokument och plockar undan sina 

datorer i dataskåpet. ALS-skrivandet sker i halvklass samt med två vuxna i klassrummet. Varje 

barn sitter ensam vid sin bänk och det är ett lugnt klimat i klassen.  

 

Lärare 2 

Lektionen startar med att alla elever sitter i en ring på golvet. Läraren läser en kort 

berättelse och frågar därefter om eleverna vet vem som är huvudperson. Många barn räcker 

upp handen. 

Det är Snövit! Hur kan du veta det, frågar läraren. För att berättelsen heter Snövit och de sju 

dvärgarna, svarar eleven. Läraren förstärker med positiv feedback. Bra! Finns det någon som 

är god och någon som är ond?  

 

Samtalet fortsätter och det är många diskussioner i gruppen. Två pojkar tappar fokus och 

börjar leka lite på sidan och läraren ber dem att lyssna. Efter avslutat samtal får eleverna 

sätta sig på sina platser och alla får ett papper som är indelat i berättelsestruktur. Läraren 

förklarar att de ska måla i varje ruta och att alla ska ha med en plats, huvudperson och ett 

problem. Därefter ska de fundera på hur problemet kan lösas och om det kan bli ett lyckligt 

slut.  

 

Här händer något… de allra flesta börjar genast att måla och skriva, men ett barn sätter sig 

på tvären och säger att han inte kan och att det är jättetråkig. Det här tar en hel del tid av 

läraren som försöker stötta och hjälpa eleven. Några barn är ganska snabbt färdiga med 

uppgiften. Läraren uppmanar dem att hämta datorn och börja skriva. Läraren fortsätter att 

ge stöd till eleven som inte alls vill delta i skrivandet. De andra verkar ändå kunna fortsätta 

sitt arbete, men en flicka sitter med handen uppräckt och väntar på hjälp och väntan blir 

lång. Flickan har startat datorn men kommer inte vidare med uppgiften. De andra barnen 

skriver fokuserat. Efter en stund är tiden för lektionen slut och flickan som suttit och väntat 

börjar gråta. Övriga elever avslutar och springer ut på rast medan läraren fokuserar och 

hjälper den ledsna flickan. 

 

Lärare 3 

Jag befinner mig längst bak i klassrummet i väntan på att lektionen ska starta. Dagens 

lektion presenteras av läraren, eleverna ska skriva en beskrivande text. Läraren startar 

projektorn och visar en bild som kommer från en Pippi Långstrump bok. Bilden är ger 

relativt många intryck och där syns Pippi, Tommy och Annica hemma i Villa Villekullas 

kök.  
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Nu kan ni hämta era datorer och starta dem. Alla går till dataskåpet och hämtar datorn. Kom 

ihåg att spara ert dokument, säger läraren. Vad ska det heta? frågar en elev. Döp dokumentet 

till beskrivande text, svarar läraren. 

  

De allra flesta klarar av att starta datorn och öppna ett dokument. Ett antal barn som räcker 

upp handen för att visa att de behöver stöd av läraren. Elever börjar arbeta utan hörlurar och 

läraren ger ingen påminnelse om varken lurar eller om att använda Ljuda eller Vital. Någon 

elev fastnar direkt och vill inte skriva för hon poängterar att hon inte vet vad hon ska skriva. 

Efter en liten stund ligger flickan på golvet och ålar fram och tillbaka. Vissa barn sitter två 

och två vid bänkarna och någon enstaka för sig själv. Det är ganska högljutt och många 

pratar med varandra om vad de ska skriva och göra. Läraren går runt och försöker hjälpa 

till, men det är många elever som söker lärarens stöd genom att räcka upp handen under 

hela lektionen. 

Nu är det snart rast, så ni kan spara ert dokument och smita ut när ni är klar. 

 

Läraren inleder lektionen med en kort presentation. Eleverna hämtar och startar upp sitt 

arbete utifrån de förutsättningar som ges. Flertal elever samarbetar 2 och 2 medan andra 

söker stöd från läraren genom att räcka upp handen. Samarbetet blir tydligt för de elever 

som arbetar tillsammans genom att de kommunicerar med varandra och skriver 

parallellt på datorn. Det sociala perspektivet framträder genom den sociala samverkan 

som sker mellan eleverna. Observationen tydliggör även olika val som en lärare måste 

göra kring bemötande med olika elever utifrån olika behov. 

 

Sammanfattning av observationerna 

Nedan presenteras en sammanfattning av observationerna som ett komplement för att bidra 

till en tydligare bild av lärares arbete. Sammanfattningen tolkas utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv.  

 

Lärare 1 visar en god tydlighet gentemot eleverna och synliggör syftet med lektionen. Hon 

har en god struktur i sitt arbete. Hon arbetar systematiskt igenom de olika stegen med film, 

faktatext samt en mindmap som stöd för skrivandet. Dessutom skriver hon på datorn via 

projektorn och hon samspelar med eleverna. Både lärare och elev använder datorn som 

verktyg och eleverna har tillgång till talande tangentbord. Klassrumsmiljön är genomtänkt 

och det finns en struktur och läraren har en tydlig struktur för dem som behöver skrivstöd 

genom små whiteboardtavlor. Dessutom är arbetsron god och alla använder sina hörlurar. 

Eleverna klarar på egen hand att avsluta och spara sina dokument och därefter avslutas 

lektionen med en kort återkoppling av lektionen. Observationen tydliggör elevernas intresse 

i skrivandet, att det är lustfyllt. Det framgår även att alla elever är trygg med datorn som 

verktyg och läraren visar på kompetens i arbetet med datorn som verktyg.  

 

Lärare 2 samlar eleverna i en ring som introduktion till lektionen och elevernas 

uppmärksamhet fångas ganska direkt. Eleverna inleder uppgiften och då tydliggörs en 

kreativitet i barngruppen. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir även dialogen mellan 

lärare och elev synlig i den inledande fasen av lektionen. Därefter blir det också tydligt att 

eleverna känner sig trygg med datorn som verktyg eftersom de på egen hand hämtar 

datorerna och påbörjar sitt arbete direkt även fast läraren är upptagen hos ett barn. Med 
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undantag för 2 elever klarar övriga att på egen hand spara och avsluta sitt påbörjade arbete. 

I klassrummet är det en lugn och behaglig arbetsro även fast det uppstått en konflikt. Många 

av intervjuernas teman synliggörs genom observationen. Bland annat intresse hos eleverna, 

låg ljudnivå och vikten av en god undervisningsstruktur som främjar arbetet.  

 

Lärare 3 inleder med att berätta vilken typ av text eleverna ska skriva och visar en bild via 

projektorn. Läraren låter eleverna klara sig relativt mycket på egen hand och särskilt med 

tanke på att det är en årskurs 1. Ändå klarar relativt många av att påbörja arbetet, men 

ljudnivån höjs. Många samtalar och frågar varandra om hjälp medan andra har svårt att följa 

en röd tråd och hamnar på villospår.  Det är en kort introduktion från läraren och många 

elever verkar inte ha förstått uppgiften. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv hade med 

fördel introduktionen kunnat vara mer omfattande samt skapat en god förförståelse för 

eleverna. Observationen tydliggör samarbete mellan elever där det sker en kommunikation 

mellan elever.   

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

En kvalitativ metod användes i studien med syfte att undersöka hur fyra lärare utformar den 

tidiga läs- och skrivundervisningen samt i vilken utsträckning datorn inkluderas i lärandet. 

Examensarbetets utgår från de fyra intervjuer och observationer som genomförts. Lärarna 

undervisar i klasserna 1–3 med undantag för en lärare som även undervisar i årskurs 4–6. De 

intervjuade arbetar vid två olika skolor som är belägna i Mellansverige. För att nå ett 

bredare urval hade den kvalitativa studien kunnat kompletteras med enkäter till ett större 

antal lärare. Valet av strukturerade intervjuer utifrån ett antal huvudfrågor har resulterat i ett 

bra underlag utifrån studiens huvudfrågor. Det har gett en nyanserad bild av informanternas 

erfarenheter och kompletterades dessutom med osystematiska observationer. Stukát (2011) 

menar att huvuduppgiften är att tolka och förstå de resultat som framkommer och jag har 

försökt tolka och undersökt att underlaget går i linje med det teoretiska perspektivet när jag 

har bearbetat underlaget i studien. Syftet med kvalitativa intervjuer är att respondenten 

svarar fritt utifrån sin egen uppfattning. Jag är av åsikten att metodiken varit anpassningsbar 

och att det skapat utrymme för följdfrågor. Eftersom respondenterna fick frågorna i god tid 

före intervjuerna upplevde jag att intervjuerna blev innehållsrika och tideffektiva. 

Transkriberingen av materialet var tidkrävande och som stöd för att finna resultat har 

underlaget färgkodats och tematiserats för att ge en god överblick och struktur vid 

analysarbetet. Kodningen utgick från observationspunkter för att få fram olika teman. 

Exempelvis samarbete, lärmiljö/utformning, struktur och individanpassning. Underlaget 

från observationerna har använts som ett komplement till intervjuunderlaget för att ge en 

tydligare bild av lärares arbete. Observationerna tydliggör lärares komplexa uppdrag, å ena 

sidan när handlar om att inkludera datorn i undervisningens. Å andra sidan har 

observationerna tydliggjort den komplexitet som läraryrket innebär i fråga om samarbete 

mellan lärare och elev. Lärarens ansvar omkring att ge handledning för elever har varit 

framträdande. Att kunna lösa problem, vara flexibel samt skapa förutsättningar för 

samarbete som leder till att eleverna utvecklar olika kompetenser har förtydligats genom 

observationerna. 
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Inför undersökningen och för att skapa en god förförståelse har jag läst omfattande och 

varierande litteratur. Min avsikt har varit att försöka ge en aktuell beskrivning av 

problemområdet samt att ta avstamp utifrån relevant forskning som berör studiens 

frågeställning. Det har varit svårt att avgränsa området och jag har upplevt det 

problematiskt att finna aktuell forskning. Å ena sidan på grund av att teknikutvecklingen 

går snabbt å andra eftersom att ASL forskningen till viss del har ifrågasatts gällande 

vetenskaplig grund och då framförallt när det handlar om Tagetons forskning om ASL-

metoden.  

 

Informanterna var i olika omfattning insatta i arbetet med ASL-metoden eftersom 2 av 

informanterna länge arbetat med metoden medan 2 saknade en längre erfarenhet. 

Kunskaperna hos lärarna är goda och resultatet visar att det ställs höga krav på 

lärarkompetens i arbetet med ASL-metoden för att den ska fungera väl. Undersökningen 

visar att arbetet gynnas av en lång erfarenhet i läraryrket då dessa informanter tagit del av 

den kompetensutveckling som har skett genom åren i yrket. En väg i att utveckla lärarens 

kompetens i större omfattning skulle kunna vara att det sker ett kontinuerligt utbyte av 

kunskap mellan lärarna, vilket i förlängningen bidrar till ytterligare kompetensutveckling. 

Detta kan ha påverkat resultatet eftersom de som varit insatta längre även såg fler fördelar 

med metoden samt att de som varit verksamma en längre tid genomgående tagit del av olika 

former av kompetensutveckling både gällande ASL-metoden samt en-till-en satsningen. 

Sammanfattningsvis bör hänsyn tas till att den kvalitativa metoden har kritiserats eftersom 

den anses subjektiv samt att resultatet kan påverkas av olika tolkningar. Jag har genom 

studien haft en medvetenhet kring detta och jag har försökt varit objektiv och rättvis genom 

undersökningen så mina tolkningar inte påverkar studiens resultat.  

 

 

Resultatdiskussion  

I detta avsnitt diskuteras studiens syfte och resultat av hur lärare utformar den tidiga läs- 

och skrivinlärningen samt i vilken utsträckning datorn används. Diskussionen sker i 

förhållande till tidigare forskning och utgår från studiens huvudfrågor. 

 

Hur utformas det tidiga läs- och skrivlärandet? 

Hur den tidiga läs- och skrivinlärningen utformas varierar. Studiens resultat visar att arbetet 

i det stora hela likar Wiklanders utformning av ASL-metoden. Dels genom att alla elever 

har tillgång till egen dator med nätuppkoppling samt talsyntes och talande tangentbord. Alla 

informanter arbetar med ASL men i olika utsträckning och alla lärare har en positiv 

inställning till arbetet med datorn. Studien visar att undervisningen enligt ASL skiljer sig 

mycket mellan olika skolor i samma kommun. Några av studiens observationer synliggör att 

det finns en tydlig struktur i hur arbetet med ASL-metoden går till och att dessa påvisar 

likheter med Wiklanders utformning av metoden. Bland annat genom att både 

kommunikation och samarbete löper som en röd tråd genom arbetspassen och att 

lektionerna inleds med film, tankekarta alternativt olika diskussioner vilket harmoniserar 

med Wiklanders metod. Den språkliga kommunikationen är även central inom det 

sociokulturella perspektivet genom att individens utveckling blir en del av en omfattande 
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social process där de ser och lär tillsammans och genom denna samverkan når eleverna sin 

framtida potential. Såsom Vygotskij belyste ” det ditt barn kan göra i samarbete idag kan 

det göra ensamt imorgon” (s.249).  

 

Resultatet visar att de flesta informanterna tycker att det är enklare att individanpassa för 

olika elever när de arbetar med datorn vilket går i samklang med de didaktiska vinsterna 

som Hultin och Westman (2014) belyser. I kontrast till detta visar både intervjuerna och 

observationerna på vikten av kontinuerlig kompetensutveckling hos lärare. Carlén (2011) 

åskådliggör att det ingår i lärarens uppdrag att kunna integrera tekniken i undervisningen 

vilket blir synligt i undersökningen. Å ena sidan framkommer tydliga skillnader i läs- och 

skrivlärandet utifrån vilken kompetens läraren tagit del av. Å andra sidan påverkas dessa 

skillnader av hur lång yrkeserfarenhet läraren har eftersom vissa informanter är relativt 

oprövad i yrkesrollen och därmed inte haft möjlighet till någon kompetensutveckling. 

Genom studien framträder lärares komplexa uppdrag i det tidiga läs- och skrivlärandet samt 

att undervisningen utformas olika och att valen styrs av olika faktorer i verksamheten. 

Uppdraget som lärare innebär att kunna möta och tillgodose olika barns behov och 

emellanåt att göra verksamma val. Arbetet med datorn har inneburit en rad förändringar för 

lärare både i arbetssätt och metoder. Hultin och Westman belyser att lärare behöver 

omvärdera sitt arbetssätt för att arbetet med ASL-metoden ska fungera. Studiens resultat 

indikerar att några lärare omvärderar sitt arbetssätt för att arbetet med ASL-metoden ska 

fungera. Hultin och Westman belyser de didaktiska frågorna i arbetet utifrån Varför, vart 

leder det, kan jag göra på något annat sätt? Resultaten i undersökningen visar hur dessa 

frågor är centrala samt att kompetensen kring datorn är central.  

 

Talande för Wiklanders metod är främst kommunikationen kring texterna som ska löpa som 

en röd tråd. I observationerna framträder den sociala interaktionen tydligt. Lektioner startas 

upp genom gemensamma genomgångar i klassrummet där en social kontext framträder i 

kommunikationen mellan lärare och elev. Detta går i linje med den sociokulturella teorin att 

samverkan är själva utgångspunkten samt att utvecklingen sker från det sociala till det 

individuella. Bland annat framkommer det att arbetet är inspirerande, utvecklande och 

lärorikt för eleverna vilket observationen i klassrummet förtydligar. Exempelvis i arbetet 

med den gemensamma mindmapen som läraren skriver utifrån elevernas kunskaper 

parallellt med att de därefter skriver en gemensam text via projektorn. Intressant i detta 

sammanhang tycker jag att Björklund (2008) samt Kjällanders (2014) forskning är som 

framhåller den sociala aspekten i variation av åldrar men som ändå pekar i samma riktning 

att den sociala kontexten är viktig i lärandet. Kjällander (2014) poängterar vikten av det 

sociala sammanhanget och betonar betydelsen av att vara en ”aktiv publik” i en social 

kontext. Observationerna med lärare 1 och 2 tydliggör detta och att eleverna automatiskt 

blir en aktiv publik förtydligas. Även Genlott och Grönlunds (2012) resultatstudie visar att 

interaktionen är viktig, där deras testgrupp som arbetade enskilt presterade sämre resultat än 

övriga (2012). Att lärandet med ASL sker i ett kollektiv framgår tydligt under 

observationerna och likt det Vygotskij belyser är eleverna en del av en gemensam aktivitet 

innan de kan utföra arbetet på egen hand utifrån inlärda kunskaper, något som även 

informanterna bekräftar i intervjuerna där det framgår att eleverna arbetar mer självständigt 

med stöd av datorn. 
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Att lära sig läsa och skriva är centralt för att kunna verka i dagens samhälle och lärare av 

idag arbetar för att bryta en negativ nedgående spiral som bland annat Pisa-

undersökningarnas resultat visar. Detta i en tid då tekniken snabbt utvecklas, läroplan 

revideras och kraven skärps för att kunna möta samhällsutvecklingens behov. 

Idag lever vi i en digitaliserad skola och eleverna ska kunna använda modern teknik i sitt 

lärande. En väg i detta arbete är ASL-metoden som både har fått ris och ros i 

forskningssammanhang. Bland annat påvisar Grönlund (2012) att ASL-metoden gör att 

eleverna lär sig snabbare men i kontrast till detta påvisar Säljö (2009) att lärarna inte 

innehar förmågan att anpassa undervisningen till tekniken. Resultaten i studien visar att 

lärarna har en positiv inställning till datorn som verktyg i lärandet och innehar relativt god 

digital kompetens men att kompetensen hela tiden behöver utvecklas i överensstämmelse 

med skolans förändringar. 

Samtliga lärare beskriver flertal fördelar i arbetet med datorn bland annat i att kunna variera 

samt individualisera sin undervisning. Bland annat visar studiens resultat att det blir ett 

lugnare klimat i klassrummet och att fler behov tillgodoses och kan mötas. Samma sak visar 

Hallerström och Tallvids (2008) forskning att många lärare såg ökade möjligheter att 

individanpassa samt att kunna variera undervisningen mer.  

 

Hur och i vilken utsträckning används datorn som stöd i läs- och skrivundervisningen? 

Studien visar att variationen är stor i hur lärare arbetar med datorn som stöd i läs- och 

skrivundervisningen. Vissa använder dagligen datorn i undervisning medan andra använder 

den i mindre utsträckning. Ur ett tidsperspektiv så används datorn som mest cirka 10 

timmar per vecka medan den som använder den minst utgörs tiden cirka 1 timme per vecka. 

Hur de arbetar variera också utifrån olika arbetsområden. Det framgår i studien att samtliga 

lärare använder datorn i ämnet svenska och då främst i läs- och skrivinlärningen men även i 

olika lärprogram. Datorn används i flertal ämnen såsom So, No samt för att visa strömmad 

film och genom att använda den i genomgångar i helklass med stöd av projektor eller 

Smartboard. Under observationerna visar det sig att arbetssättet är gynnsamt för flertal 

elever vilket även intervjuer bekräftar genom att datorn bland annat gör det enklare att 

individanpassa undervisningen för eleverna. Det framgår exempelvis i intervjuerna där de 

belyser tillgången till inläst material. Hur den tidiga läs- och skrivundervisningen utformas 

varierar men de allra flesta som intervjuas undervisar i relativt stor utsträckning med stöd av 

datorn genom ASL-metoden. Hultin och Westman belyser att när man talar om ASL, kan 

man inte säga att det är en metod som ser lika ut överallt, utan att den påverkas av olika 

faktorer. Däremot framhåller de att många lämnat en bokstavstradition till förmån till en 

textproducerande tradition som ASL-metoden vilket studiens resultat även indikerar. 

Resultaten åskådliggör att samtliga lärare använder sig av digitala lärresurser på ett eller 

annat sätt men i olika stor uträckning.  

 

Eftersom Lgr 11 revideras och kunskapskraven inom digital kompetens utökas och 

tydliggörs tror jag att variationen kommer att minska när det handlar om vilken utsträckning 

datorn används. Jag upplever att lärarna i studien har en positiv inställning till datorn som 

verktyg i undervisningen samt att det finns en god medvetenhet om att lära eleverna hur 

datorn ska nyttjas utifrån kunskapskraven i Lgr 11. Observationerna illustrerar ett gott 

arbete hos eleverna där det tydligt framgår hur de kan navigera i olika program samt 
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använda olika funktioner. Detta tycker jag visar en tydlig digital kompetens hos eleverna 

vilket utgör en av Europa kommissionens (2007) nyckelkompetenser.  

 

Vilka för- respektive nackdelar finns med datorn som skrivdidaktiskt verktyg? 

I studien framkommer att samtliga lärare anser att eleverna tycker att det är lustfyllt att 

arbeta med datorn som verktyg i inlärningen genom metoden ASL. Bland annat framgår det 

att datorn skapar intresse hos eleverna samt att det ökar elevernas motivation vilket alla 

lärare ser som en fördel. Alla intervjuade ser många fördelar med datorn men det som 

främst utkristalliseras är att eleverna får direkt återkoppling i sitt skrivande. Det i sin tur 

leder till att eleverna blir mer självgående samt att de generellt producerar fler läsbara och 

rättstavade texter i tidig ålder. Resultatet visar att datorn kan underlätta finmotoriskt för 

elever, vilket gör att datorn blir ett hjälpmedel. För barn med läs- och skrivsvårigheter samt 

koncentrationssvårigheter ser informanterna nya möjligheter med datorn. Bland annat 

nämns att det finns möjlighet att använda inläst material och att datorn kan öka barns 

koncentration. Den direkta feedbacken beskrivs som en del i att behålla koncentrationen i 

jämförelse med utan då eleven ofta får vänta på hjälp av läraren. Vidare understryker lärare 

1 att datorn ger tillgång till bra program som främjar läs- och skrivinlärandet.  

 

De nackdelar som framkommer i studien är bland annat att arbetet med datorn är 

tidskrävande för både lärare och elever att lära sig. Det framgår att det krävs en god 

undervisningsstruktur något som även Hultin och Westman belyser (2014). Hälften av 

informanter belyser att det skapas mindre samarbete när eleverna påbörjar sitt skrivande vid 

datorn. Detta står helt i kontrast till vad mina observationer visar som synliggör ett gott 

samarbete i klassrummen. Ett samarbete med gemensamma introduktioner av lektioner samt 

även mellan elever. En annan nackdel är även att eleverna tröttnar fort vid handskrivning 

med pennan samt att många som arbetat mycket vid datorerna saknar en god pennfattning. 

Den snabba utvecklingen som sker i samhället gör att skolans undervisning förändras. 

Exempelvis revideras läroplanerna och lärare av idag anpassar undervisningen utifrån 

kursplanerna. I denna snabba förändringstakt blir olika nyanser synliga inom skolans 

väggar. Säljö (2008) belyser att informationstekniken ställer nya krav på de kunskaper 

eleverna tillägnar sig i skolan vilket i sin tur ställer krav på att lärarna har förmågan att 

kunna anpassa undervisningen. Eftersom kunskapsmålen i läroplan utökas kring digital 

kompetens minskas även tiden för arbetet med papper och penna. Att handstilen hos elever 

försämras tror jag är en utveckling av mindre utrymme för undervisningen med papper och 

penna. Datorns fördelar belyses med ”snabb återkoppling” till eleverna och att de blir mer 

självgående i rättningsprocessen. Att jämföra arbetet med papper och penna i kontrast till 

arbetet med datorn fungerar inte utan det måste ses som en helhet såsom Misha och Kohler 

(2006) belyser att olika delar inkluderas och skapar en helhet. Att det finns för- respektive 

nackdelar med olika metoder påvisar forskningen. Därigenom behöver läraren utifrån 

kursplaner se till denna helhet såsom Lgr 11 tydliggör ska eleverna kunna behärska båda 

delar. Även Myrberg (2003) framhåller att läraren måste behärska olika metoder och 

arbetssätt utifrån elevers behov samt att arbetssättet är organiserat utifrån elevers behov. 

 

När det handlar om infrastruktur nämns många nackdelar då strukturen inte fungerar och 

beskrivs i termer av ” att då faller stora delar av undervisningen” och fokus hamnar på 

tekniken. I samtal om infrastruktur framkommer bland annat nätverk, uppdateringar av 
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datorer, förvaring av datorer samt placeringar i klassrummet. Informanterna belyser att ” det 

digitala klassrummet” kräver en hel del anpassning. Placeringarna i klassrummet bör utgå 

från att läraren ska kunna ha en god överblick över eleverna för att enkelt kunna ge 

handledning och återkoppling till dem. I arbetet med de yngre barnen poängteras även att en 

lång arbetsbänk kan vara att föredra samt krokar att hänga upp hörlurar på. Det är även 

viktigt att det finns eluttag i anslutning där eleverna arbetar. 

 

Vilken fortbildning får lärarna i hur datorer kan användas i det pedagogiska arbetet? 

Studien visar att variationen gällande lärarnas kompetens är betydande i fråga om både 

datakunskap samt vilken fortbildning de tagit del av. Några lärare utrycker att de innehar 

kompetens att arbeta med datorn som verktyg i undervisningen. När det handlar om vilken 

kompetensutveckling de har genomgått anser hälften av informanterna att de har en god 

grund. Bland annat nämns ett ASL-nätverk som anses varit lärorikt. Hälften belyser att de 

tagit del av en god kompetensutveckling genom en-till-en satsningen som kommunen 

genomfört parallellt med yrkeserfarenhet som till viss del även påverkar. Detta har i sin tur 

resulterat i att dessa känner sig kompetent att använda datorn i undervisningen. Övriga 

uttrycker att de skulle behöva mer kompetensutveckling och 1 av dessa informanter uttalar 

att det behövs mer avsatt tid i verksamheten till att utveckla kompetensen. Även fast 

resultatet pekar på bristfällig kompetensutveckling så visar studiens resultat att övervägande 

del av informanterna känner sig trygg att använda datorn i arbetet. Resultatet i studien är 

tvetydligt och pekar till viss del mot det som Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012) 

visar att inköp av IT-utrustning i många fall inte följs upp av satsningar för att utveckla 

användningen av IT så att den blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas 

kunskapsutveckling och lärande. Parallellt med detta framkom det även att skolledningen 

inte styrde användningen av IT i undervisningen aktivt och att lärarnas behov av 

kompetensutveckling inte tillgodosetts vilket resultaten inte indikerar. Enligt Fleischer och 

Kvarnsell (2015) anser tre av fyra lärare att de inte får tillräckligt stöd för den pedagogiska 

biten av IT-användningen vilket även undersökningens resultat indikerar eftersom hälften 

av informanter saknar grundläggande kompetensutveckling. Myrberg (2003) belyser 

lärarkompetens och fortbildning så att läraren kan behärska olika metoder. Undersökningen 

visar att om läraren saknas kompetens utesluts datorn i större omfattning. Med andra ord är 

det viktigt att lärarna får ta del av en god kompetensutveckling så att tekniken inkluderas i 

undervisningen. 

 

 

Sammanfattande diskussion 

Digital kompetens ska idag vara en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande och 

variationen är stor när det handlar om hur väl utrustade skolorna runt om i landet är med 

datorer till eleverna men i dagsläget är flertal kommuner en-till-en skolor som omges av 

olika lärresurser.  Undersökningen är genomförd där förutsättningarna med datorer finns 

tillgängliga och Estling Vannerstål och Granath (2008) menar att datorer används i liten 

utsträckning. Orsaken till det menar de är bristfällig utrustning, rädsla att tappa kontrollen 

och elevers bristande datorkunskap. Studien visar på det motsatta att datorer används och att 

både lärare och elever uppskattar arbetet med datorer. Däremot visar studiens resultat att om 

läraren saknar digital kompetens så minskar användningen av datorn. Resultaten visar att 
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om läraren besitter en god kompetens så skapas goda förutsättningar i det tidiga läs- och 

skrivlärandet. Så i mångt och mycket är lärarens kompetens avgörande för hur läraren 

utformar sin undervisning. 

 

I mångt och mycket styrs omfattningen av vilken kompetens läraren besitter omkring 

datorns användning. Detta synliggörs bland annat i intervjuerna där det blir påtagligt vilka 

lärare som har kompetensen att möta den digitaliserande skolans mål och förutsättningar. 

Att ASL-metoden främjar de yngre elevernas lärande bekräftar 3 av 4 lärare i intervjuerna 

och detta går i samklang med vad Lindö (2002) poängterar. Hon menar att det är viktigt att 

börja med de små barnen. I en process som handlar om att eleverna ska lära sig att bygga 

upp sin kunskapsbank där lärarens roll är central. Lärarens roll handlar om att hjälpa barnen 

i denna process. Lindö belyser att ” om eleverna får goda lärdomar om sin egen process, så 

tar de lättare till sig informationsteknologin” (s. 236). Detta leder till självständiga elever 

vilket studien visar eftersom eleverna med stöd av läraren är skickliga på att samarbeta, 

kommunicera, strukturera. Vikten av att börja arbetet redan i tidig ålder, som i 

förlängningen lägger en god grund för framtiden. Studiens observationer visar även det som 

Kjällander (2014) understryker att en vuxens översyn behövs vid datorerna. Även om 

många elever är relativt självgående vid datorn, så bekräftar studiens observationer att 

lärarstödet är nödvändigt.  

 

De aspekter som framträder tydligast i undersökningens resultat är följande. 

 

• Lärarnas digitala kompetens är av stor vikt för ett gott lärande. 

• Elevernas motivation förbättras i arbetet med datorn. 

• Det är enklare att individanpassa. 

• En god lärmiljö krävs för att arbetet ska fungera. 

 

 

 

 

Slutsats 

Slutsatsen är att skolans verksamhet är i förändring och kommer att fortsätta förändras när 

det handlar om den tekniska utvecklingen. Det leder till att både dagens- och framtidens 

lärare behöver besitta en god kompetens för att kunna hjälpa eleverna att uppnå 

kunskapskraven samt för att eleverna senare ska vara redo att möta samhällets krav gällande 

digital kompetens. Studien undersöker bara ett urval bestående av 4 lärares arbete med 

datorn i det tidiga läs- och skrivlärandet. Ändå visar studien att betydelsen av tekniska 

kunskaper i mångt och mycket är avgörande i arbetet med ASL-metoden. En intressant 

aspekt skulle vara att genomföra studien i en kommun som inte är en en-till-en kommun och 

undersöka hur de arbetar för att nå kunskapskraven kring digital kompetens som 

kursplanerna belyser. Det skulle även vara intressant att undersöka samma frågeställning 

som i denna undersökning fast i större omfattning.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

 

Intervjufrågor 

1. Datorskrivande är ett mål i skolans läroplan. Hur ser du på datorn som skrivdidaktiskt 

verktyg i det tidiga läs- och skrivlärandet? 

2. I vilken omfattning använder du datorn i skrivundervisningen? 

3. Vilka för- respektive nackdelar ser du med datorn som skrivdidaktiskt verktyg? 

4. Beskriv din datakunskap. 

5. Har du fått någon kompetensutveckling när det handlar om datorn i undervisningen? 

6. Hur upplevde du den kompetensutvecklingen? 

7. Vilka krav på anpassning ställs? Exempelvis lärmiljön för att utnyttja datorernas 

funktion. 

8. Har du något ytterligare som du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Deltagande  

 

Information om deltagande i undersökning av metoden ASL 

Du tillfrågas genom detta brev om deltagande i denna undersökning vars syfte är att undersöka 

lärares förhållningssätt till den tidiga läs- och skrivundervisningen och metoden ASL. Syftet 

preciseras i följande frågeställning: 

 

• Hur utformas det tidiga läs- och skrivlärandet? 

• Hur och i vilken utsträckning används datorn som stöd i läs- och 

skrivundervisningen? 

• Vilka för- respektive nackdelar ser läraren med datorn i undervisningen? 

• Vilken fortbildning får lärarna i hur datorer kan användas i det pedagogiska arbetet? 

  

I undersökningen kommer 4 verksamma lärare att delta. Du har blivit ombedd att delta eftersom 

att du arbetar med metoden ASL och har kunskap om metoden. Ditt deltagande är frivilligt och 

du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande. Allt insamlat material kommer att hanteras enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och när studien är avslutad kommer allt empiriskt 

material att arkiveras och alla informanter som deltar i studien kommer vara anonyma. 

Examensarbetet kommer att publiceras i Diva-portal och de som deltagit i studien kommer att få 

ta del av resultatet. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

 

Malin Ryckertz 

 

 

 


