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Förord 
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även tacka de elever och lärare som har deltagit i vår studie och gjort uppsatsen genomförbar. 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra, men framförallt våra vänner och familjer som stöttat oss 

under denna tid. Vi är tacksamma för att ni har haft förståelse och visat hänsyn till den process 

vi genomgått för att färdigställa arbetet.  

Tack! 

  

Emilia Blom och Helen Källdin  

Gävle, juni 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sammandrag 

Samhällets utveckling och teknikens framfart ställer allt högre krav på skolan. Det innebär att 

skolans undervisning måste anpassas efter samhällets efterfrågan. Idag är det lika viktigt för 

eleverna att behärska digital teknik, såväl som att läsa och skriva. Det ställer stora krav på 

lärarnas kompetens och skolans huvudmän bör inse vikten av att prioritera digitala verktyg. 

Vi har gjort en jämförande studie där vi har undersökt två metoder i läs- och skrivinlärning.  De 

metoder vi har undersökt är Att skriva sig till läsning som grundar sig på digital undervisning 

och traditionell undervisning som är den vanligast förekommande metoden i den svenska 

skolan. Syftet med vår studie var att undersöka hur elevernas läs- och skrivfärdigheter 

utvecklats med hjälp av metoden Att skriva sig till läsning i årskurs 2.  

Studien baseras på en kvalitativ undersökning med lärarintervjuer och analyser av elevers 

uppgifter. Resultatet av studien visar att eleverna som undervisats med metoden Att skriva sig 

till läsning hade bättre studieresultat än de som undervisats med traditionell undervisningsform. 

Eleverna som undervisats med Att skriva sig till läsning skrev mer utvecklade och beskrivande 

texter. I vår studie kan vi utläsa att eleverna inte har gått miste om sina kunskaper i läsförståelse 

på bekostnad av sin goda skrivutveckling. Det talar för att digitala verktyg är ett gynnsamt 

hjälpmedel i läs- och skrivundervisningen.  
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1. Inledning 

Det är en grundläggande färdighet att lära sig läsa och skriva. Den enorma ökningen av 

informationskanaler genom bland annat internet samt andra möjligheter till information har 

gjort att läskunnighet blivit mer betydelsefull för allt fler människor. Det betyder att 

läskunnigheten hos eleverna bör förbättras för att ge dem bättre förutsättningar i vuxenlivet. 

För att lärare ska ges möjlighet att bidra till en större läskunnighet hos eleverna bör bättre 

metoder utvecklas. Intentionen är att eleverna ska lära sig läsa och skriva i de tidiga skolåren 

(Agélii Genlott & Grönlund, 2013:98–99). Arne Trageton hävdar att läsundervisningen har tagit 

stor plats och dominerat genom skolans historia. De senaste fyrtio årens forskning om 

skriftspråkets utveckling påvisar att barn mellan fem och nio års ålder har lättare för att lära sig 

skriva än att läsa (2014:254–255). 

Fokus måste övergå från hur läraren undervisar till hur eleverna inhämtar kunskap. Läraren 

behöver förstå hur eleverna lär sig och utifrån detta bygga sin undervisning. Det finns många 

teorier om lärandet och läraren behöver ta fasta på olika inlärningsstrategier för att på så sätt 

hjälpa eleverna i deras kunskapsutveckling. Lärarens uppgift är att vägleda eleverna i deras 

lärande och se det genom deras ögon men ofta hamnar fokus på undervisningen och inte på 

själva lärandet. Inlärningsprocessen är en utveckling som sker i en följd inom ett flertal stadier. 

En betydande del i fråga om dessa stadier är att skapa spänning för att motivera eleven till att 

vilja närma sig en kunskap som eleven ännu inte behärskar. Detta kräver ofta en form av stöd, 

antingen från en mer erfaren person i elevens närhet eller via ett hjälpmedel (Hattie, 2012:127). 

Den svenska läroplanen (Skolverket, 2018:6) betonar att skolan ska ge en likvärdig utbildning 

oavsett var i landet eleven bor och refererar till skollagen. En likvärdig utbildning ska inte 

påverkas av geografiska områden. Alla elever har olika förutsättningar och därmed ska olika 

behov tillgodoses i undervisningen för att eleven ska kunna nå sina personliga såväl som de 

nationella målen. Skolan har ett ansvar för att stödja eleverna till att nå de uppsatta målen vilket 

gör att undervisningen kan behöva vara varierad utifrån vilket behov av stöd eleven behöver. 

Genom vår grundlärarutbildning i de tidiga skolåren, från förskoleklass till årskurs 3, har vi 

stött på olika metoder för läs- och skrivinlärning, dels genom litteraturen, dels under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. En av oss har mött metoden Att skriva sig till läsning, vilket 

är ett arbetssätt som har väckt vår nyfikenhet.   

Att skriva sig till läsning är en metod utvecklad av Trageton (2014:254–255) som baseras på 

att eleverna ska ge utlopp för sina tankar och utveckla idéer i samspel med andra genom att 

skriva. Arbetet sker på dator då det anses vara lättare än att skriva för hand och fokus ligger på 

innehållet i den skapade texten. Tidigare forskning om metoden har visat att den bidrar till att 

eleverna skriver längre texter (Takala, 2012:21). Vi valde därför att studera vidare om detta 

stämmer men även undersöka och analysera andra faktorer inom läs- och skrivinlärning. 

Marjatta Takala (2012:17) påtalar att studier har gjorts av effektiviteten i metoden Att skriva 

sig till läsning, men inte i jämförelse med traditionell undervisningsform. Det motiverar vår 
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undersökning där vi avser att göra en jämförande studie om hur metoden Att skriva sig till 

läsning står sig i förhållande till traditionell undervisningsform.   

Innan vi påbörjade vårt examensarbete mottog vi en del kritiska röster till metoden Att skriva 

sig till läsning. De ansåg inte att eleverna utvecklade sin handstil tillräckligt och att de hade 

svårigheter att forma bokstäver korrekt. Det är även en aspekt vi avser att undersöka i vår studie.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

I dagens samhälle utvecklas tekniken ständigt och det finns en stor efterfrågan på digital 

kompetens. Skolans uppdrag är att förbereda eleverna för samhällets förändringar och behov. 

Metoden Att skriva sig till läsning grundar sig på digital undervisning där eleverna ska utveckla 

läs- och skrivfärdigheter. Syftet med vår studie är att undersöka hur elevernas läs- och 

skrivinlärning utvecklas med denna metod vilket resulterar i följande frågeställningar: 

• Hur påverkas elevernas läs- och skrivinlärning av arbetsmetoden Att skriva sig till 

läsning i förhållande till traditionell undervisningsform? 

• Hur arbetar lärarna med metoden Att skriva sig till läsning samt med traditionell 

undervisningsform i klassrummet? 

 

För att besvara studiens frågeställningar har vi utfört uppgifter i läs- och skrivfärdigheter i 

årskurs 2. Uppgifterna har genomförts i fyra klasser, två klasser som undervisats med metoden 

Att skriva sig till läsning och två klasser som undervisats med traditionell undervisningsform. 

Intervjuer har genomförts med lärare i de aktuella klasserna för att få en insyn i deras 

undervisning. Innan studien presenteras mer utförligt kommer vi beskriva bakgrund, teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning inom området. Metoden Att skriva sig till läsning kommer 

fortsättningsvis att benämnas ASL. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras skolans uppdrag, läs- och skrivinlärning, digitaliseringen i samhället 

och skolan, Att skriva sig till läsning och traditionell undervisning.  

2.1 Skolans uppdrag  

Skolans uppdrag är enligt den svenska läroplanen att förbereda eleverna inför att leva och verka 

i samhället. Skolan ska ge kunskaper i de gemensamma referensramar som alla i samhället är i 

behov av. Eleverna ska få möjlighet att orientera sig och agera i verkligheten med stort 

informationsflöde, ökad digitalisering och den snabba förändringen som sker i dagens samhälle. 

Eleverna ska även utveckla en förmåga till kritisk granskning av information och fakta 

(Skolverket, 2018:7). 

“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket 

2018:257). Människor utvecklar sin identitet, uttrycker känslor och tankar samt förstår hur 

andra människor känner och tänker främst genom språket. Undervisningen i skolan ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Eleverna ska genom undervisningen ges 

möjligheter att utveckla kunskaper om hur de formulerar egna tankar och åsikter i olika slags 

texter men också genom skilda medier. De ska också få kunskap om lässtrategier för att förstå 

och tolka texter men också anpassa läsningen efter textens form och innehåll (Skolverket, 

2018:257). 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om svenska språket, dess normer, 

uppbyggnad, utveckling och hur språkbruk kan variera beroende på sociala sammanhang och 

medier. Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet och deras tilltro till sin 

egen språkliga och kommunikativa förmåga. De ska också utveckla kunskaper i att anpassa 

språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Skolverket, 2018:257–258).   

I läroplanens centrala innehåll i svenska för årskurs 1–3 framgår det att elever ska ges kunskaper 

i språkets struktur. De ska kunna använda sig av liten och stor bokstav men även kunna använda 

funktionstecken som punkt, frågetecken samt utropstecken. Eleverna ska lära sig 

stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter och behärska handstil samt 

förmågan att skriva med digitala verktyg (Skolverket, 2018:258).  

2.2 Läs- och skrivinlärning 

De fonologiska processerna i läs- och skrivinlärning utgörs av många steg. Först börjar barnen 

experimentera sig fram med texter som de låtsas att läsa eller skriva. Barnen börjar därefter att 

känna igen en del namn, såsom sitt eget samt namn på personer i sin närhet. Barnen kan också 

känna igen vanligt förekommande ord och kan då läsa och skriva dessa som logografiska 

helheter. Så småningom börjar de med ljudning och det innebär att barnen först börjar ljuda 
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ihop enskilda ljud till helheter. Därefter utvecklas detta vidare till att de börjar ljuda orddelar 

till helheter i läsning och skrivning. Det kan då förstås som att barnen blivit fonologiskt 

medvetna och förstått sambandet mellan ljud och stavelse. När de slutligen läser flytande och 

kan läsa ord som helheter kallas det ortografisk helordsläsning (Liberg, 2007:25, 30–34).   

Forskarna är eniga om att det finns två huvudsakliga områden när det kommer till läs- och 

skrivprocesser. Det ena är avkodning, där eleven behöver ha förståelse kring hur det alfabetiska 

systemet fungerar. Det kan beskrivas som förhållandet mellan tal och skrift (Skoog, 2012: 51–

52). Liberg (2007:25, 30–34) tydliggör att eleven tolkar grafem som är bokstäver eller 

symboler, för att sedan uttala dem med tillhörande språkljud som benämns fonem. Till en början 

avkodas delar av ord innan eleven slutligen kan avkoda hela ord. Det är betydelsefullt för eleven 

att förstå att samma bokstav kan ha olika ljud beroende på kontext. Det andra huvudsakliga 

området inom läs- och skrivprocesser menar Marianne Skoog (2012: 51–52) är 

förståelseprocessen. Det kräver att läsaren är lyhörd och har skapat sig en kognitiv förmåga att 

inhämta det lästa och tolka texten utifrån sina tidigare erfarenheter. För att uppnå läsförståelse 

är det betydelsefullt att kunna göra kopplingar till sig själv och till omvärlden, men också kunna 

tolka texten och dra slutsatser i det lästa. Om läsaren har givits möjlighet till förförståelse genom 

till exempel samtal har läsaren bättre förutsättningar till att förstå textens innebörd (Skoog, 

2012:51–52). 

En del lärare skiljer på läs- och skrivundervisningen och väljer att undervisa dem vid separata 

tillfällen i tron att det ska underlätta inlärningen påtalar Nancy Andersson och Connie Briggs 

(2011:546–547). Det innebär att barnen inte kan nyttja en del mentala strategier för maximal 

inlärning. Det är belagt att de kognitiva processerna som används vid läsning är likvärdiga de 

processer som tillämpas vid skrivning. De kognitiva processerna kan uppfattas som ett mönster 

av pusselbitar som sammanfogas under skrivandet. Barnen använder sin fantasi för att skapa en 

text som kan vara byggd utifrån tidigare erfarenheter. De bygger på den med muntligt uttal för 

att höra hur varje bokstav låter för att slutligen koppla ihop dem till meningar genom 

självkorrigering. Andersson och Briggs (2011:546–547) framhäver att elever som har svårt med 

skrivinlärning kan ha ännu svårare att uppnå läskunnighet utan detta verktyg som skrivandet 

ger. Det är därför betydelsefullt att eleverna som riskerar att halka efter sina klasskamrater har 

möjlighet till integrerad läs- och skrivinlärning. Därmed kan dessa mentala strategier som de 

kognitiva processerna utgör vara avgörande för fullständigt lärande. Andersson och Briggs 

påtalar att läsning och skrivning är som två verktyg som förenas tillsammans i en relation 

(Andersson & Briggs, 2011:546–547). 

Emergent literacy handlar om läsning och skrivning där tyngdpunkten ligger på skrivning och 

utvecklas i samspel med det muntliga språket menar Trageton (2014:255–256). Emergent 

literacy kan ge en bild av hur barns upptäckt och möte med skriftspråket kan förstås om miljön 

runt omkring dem tillåter det. Skriftspråksutvecklingen har visat sig ha en nära anknytning till 

det muntliga och skriftliga språket. Emergent literacy kan även kopplas tillbaka till Vygotskij 

som menar att rollspel, kreativitet och lekfullt skrivande är nödvändiga ting för alfabetiskt 

skrivande innan barn ska inleda läsning. Att arbeta utifrån ett lekfullt lärande är gynnsamt och 

effektivt för barn upp till tio år. Barn får möjlighet att ge utlopp för skapande och kreativitet 
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genom en skriftspråksstimulerande miljö. Eleverna kan ges goda möjligheter till högt 

inlärningsutbyte där barnen går från att klottra tecken till att närma sig ord (Trageton, 

2014:255–256). 

Vetenskapsrådet har gjort en kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre åldrar 

och ger några forskningsbaserade rekommendationer till lärare. Eleverna ska redan i 

förskoleklassens verksamhet börja med språklekar. Lärare som ansvarar för den allra första 

läsinlärningen bör använda sig av systematisk undervisning om bokstäver, ljud och ords 

betydelse. Denna undervisning ska vara integrerad med annan undervisning för att skapa en 

balanserad lärandemiljö (SOU 2018:57, s. 70–73). 

2.3 Digitaliseringen i samhället och skolan 

Skolan står inför en innovation och användningen av datorer och surfplattor i undervisningen 

ökar i samtliga skolämnen (Skolverket, 2016). Dag Kättström (2016) hävdar att hela samhället 

står inför en ny förändring. Digitalisering i samhället innebär att även den pedagogiska 

verksamheten kommer att utvecklas. Digitalisering handlar inte enbart om internet och sociala 

medier utan den berör hela vårt samhälle vilket kommer att förändras över tid. De flesta yrken 

påverkas av digitaliseringen.  En del menar att robotar kommer att ta över på arbetsplatserna 

medan andra uppfattar det som att vi människor får skapa nya arbeten. Detta medför att 

utbildningssystemet behöver utvecklas samt att personalen måste ges möjlighet till fortsatt 

utbildning inom informations- och kommunikationsteknik på arbetsplatsen (Kättström, 2016).  

Idag finns många olika IKT-verktyg ständigt närvarande i elevernas liv. IKT är en förkortning 

av informations- och kommunikationsteknik och kommer fortsättningsvis i detta arbete 

benämnas IKT. Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012:241) påtalar att det finns många 

positiva aspekter att beakta gällande IKT-användningen. Eleven får möjlighet att nå ut till 

omvärlden och kan få direkt återkoppling. Ur lärandesynpunkt påvisar forskningen att 

användningen av IKT främjar elevernas intresse och ökar deras drivkraft (Håkansson & 

Sundberg, 2017:244). 

Användning av IKT vid läs- och skrivinlärning har många fördelar enligt Caroline Liberg 

(2007:26–27). Eleverna har möjlighet att nyttja flera olika sinnen samtidigt för att nå djupare 

förståelse. De kan med teknikens hjälp lyssna till en röst som läser upp en text eller se 

förtydligande bilder för att lättare tolka textens innebörd. Den nya tekniken med bland annat 

multimodala intryck och olika former av uppläsningssystem gör att eleverna kan ta del av text 

på ett helt nytt sätt utifrån fler perspektiv (Liberg, 2007:26–27). 

Idag är det lika väsentligt att behärska digitala verktyg som att lära sig läsa och skriva anser 

Karin Lindgren (2016). Om alla elever ska ges möjlighet till digital kompetens behöver 

elevernas tillgång till digitala redskap och lärarnas kunskaper öka för att ge eleverna rätt 

förutsättningar. I dagens skola varierar tillgången till teknik och det beror mestadels på att 

skolans huvudmän prioriterar olika i barns utbildning. En av de åtta nyckelkompetenser som 
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Europeiska Unionen (EU) satsar på för det livslånga lärandet är att eleverna ska kunna använda 

sig av internet på ett säkert och kritiskt sätt. Skolverkets förslag till nationell IT-strategi innebär 

att år 2022 ska digitala förutsättningar för lärare och elever vara likvärdiga. Det innebär att det 

ska satsas på både fortbildning samt infrastruktur i skolan (Lindgren, 2016). Enligt Skolverket 

(2016) upplever eleverna inte att deras IT-kompetens har blivit bättre och lärarna anser att de 

har ett stort behov av kompetensutveckling inom detta område. 

2.4 Att skriva sig till läsning 

Arne Trageton har utformat metoden ASL som innebär att elever huvudsakligen arbetar med 

dator. Pennan börjar användas först i årskurs 2 i läs- och skrivundervisningen och då undervisas 

eleverna även i handstil. Undervisningen startar i årskurs 1 och inleds med ett bokstavstest för 

att undersöka elevernas tidigare färdigheter i bokstavskunskap. Trageton (2014:131–132) 

påtalar att eleverna genom undervisningen med ASL har möjlighet att arbeta i sin egen takt. 

Eleverna behöver inte stanna upp och arbeta med en bokstav i taget som vanligtvis sker i 

traditionell undervisning. De elever som har kommit längre i sin läs- och skrivutveckling kan 

fortsätta bygga på sina kunskaper genom skrivning och läsning. 

De tidigare årens forskning visar att elever som undervisats med ASL från årskurs 1 har 

utvecklat sina skrivfärdigheter i stor utsträckning. Under skolans första veckor har eleverna 

utvecklats från att gå från bokstavsräckor, rader av bokstäver till att slutligen skriva berättelser 

(Trageton, 2014:132). Eva Hultin (2014:16) har undersökt hur de arbetar med ASL i 

Sandvikens kommun. Hultin förklarar att eleverna i Sandviken börjar undervisningen med hjälp 

av ASL redan första dagen i årskurs 1. Det sker genom att eleverna får börja skriva sina texter 

på en dator. Eleverna som inte lärt sig att skriva får använda sig av mönstertext. Det innebär att 

första raden i meningen är ifylld med text och eleven får fylla i egna ord efter texten. Eleverna 

som ännu inte lärt sig några bokstäver får stöd av läraren genom interaktion där läraren hjälper 

eleven att skriva. Eleverna skriver så småningom längre texter som kan innehålla fakta om djur, 

elevens intressen eller sagor (Hultin, 2014:16). 

När eleverna arbetar med ASL använder de sig av datorer och huruvida de ska ha en egen dator 

enligt en-till-en-principen har varit en omtalad historia menar Trageton (2014:61–62). Faktum 

är att pararbete eller arbete i små grupper enligt det sociokulturella synsättet är att föredra. 

Trageton påtalar att ”Paret är det grundläggande för socialt samspel, leklärande av varandra och 

stimulans av en muntlig kommunikation” (Trageton, 2014:85). Att arbeta en-till-två, där två 

elever sitter tillsammans med en dator är en god lösning och har många fördelar. Fördelarna är 

att det blir mindre kostsamt med inköp av dyr teknik men framförallt gynnsamt för eleverna att 

arbeta i par. Kommunikationen främjas och arbetet fortskrider lättare med en klasskamrat utan 

att arbetet riskerar att stanna upp i och med bristande fantasi (Trageton, 2014:61–62). 

Arbetet med ASL sker på en dator eller lärplatta, huvudsaken det finns ett fysiskt tangentbord. 

Rörliga tangenter har visat sig mer fördelaktigt för barn som ännu inte utvecklat sin motorik 

ordentligt (Trageton, 2014:62–63). Det är betydelsefullt att eleverna har rätt fingerhållning på 
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tangentbordet då de använder datorn. Denna färdighet bör övas in tidigt, redan efter att eleverna 

har utfört sitt första bokstavstest menar Trageton (2014:132). 

När eleverna sitter i ett skrivprogram finns även en funktion kallad talsyntes. Det innebär att en 

röst läser upp de skrivna orden och är ett stöd till eleverna under skrivandet (Trageton, 2014:62–

63). Teknikens utveckling har medfört att det finns specialanpassade tangentbord med två olika 

språk på samma tangenter. De tvåspråkiga eleverna ges därmed en möjlighet att författa sina 

texter på två språk (Trageton 2014:225–227). I Sandviken var datorerna försedda med 

specialprogram som talande tangentbord och talsyntes. De innehöll också 

ordbehandlingsprogram med stavningskontroll och bokstavsprogram med lekfulla inslag. 

Klassrummen hade även försetts med interaktiva skrivtavlor och projektorer (Hultin, 2014:15). 

Med dagens tillgång till internet kan eleverna publicera sina texter offentligt och få yttre respons 

från fler än sin parkamrat. Eleverna kan utveckla texten för att uppnå bättre kvalitet genom 

respons från flera perspektiv (Trageton, 2014:61–62). Även Hultin (2014:16–17) påtalar att 

kommunikation och samtal är en gemensam utgångspunkt i ASL. I första fasen, innan 

skrivandet ska starta diskuterar läraren öppet i klassrummet om vad som bör finnas med i texten 

eleverna ska skriva. Läraren skriver detta synligt på en tankekarta på tavlan utifrån det öppna 

samtalet i klassrummet. I den andra fasen får eleverna sitta två och två vid en dator. En del 

elever arbetar självständigt medan andra elever kan behöva stöd för att komma igång med sitt 

skrivande. Under skrivandet kan eleverna fastna och kan då ta hjälp av sin parkamrat eller 

lärare. I den tredje och sista fasen ska de lyssna igenom sina texter i skrivprogrammet och 

därefter läsa upp texten för läraren för direkt återkoppling (Hultin, 2014:16–17). 

 

Figur 1. Hur arbetsgången kan se ut genom att använda digitala verktyg i undervisningen (Grönlund, 2017). 

Det första steget i figur 1, Lgr 11, förklarar hur läraren planerar sin undervisning utifrån syfte 

och mål med hjälp av den svenska läroplanen. Läraren måste förtydliga arbetet och samtliga 

elever behöver förstå lektionens syfte och mål. Det andra steget förklarar hur läraren ska 

motivera och hjälpa eleverna att påbörja arbetet. Det tredje steget förklarar i vilket sammanhang 

texten ska publiceras samt vilka ord som är bra att använda i elevens text. Det fjärde steget 
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innebär att eleverna ska börja skriva med stöd av läraren och samtidigt få återkoppling både av 

sina klasskamrater samt läraren. Det femte steget innebär att eleven ska publicera sin text. Det 

är grundläggande att eleven vet att texten kommer att ha en mottagare samt få återkoppling. Det 

sista steget är att få en formativ bedömning av läraren och klasskamraterna (Grönlund, 2017). 

2.5 Traditionell undervisning 

Vi grundar den traditionella undervisningsformen i vårt arbete på det synsätt och den 

tillämpning av metoden som presenteras nedan.   

Traditionell undervisningsform grundar sig på elevernas ämneskunskaper. Utifrån lärarnas 

perspektiv kan den traditionella undervisningen beskrivas som strukturerad med inriktning på 

elevernas ämneskunskaper. Eleverna kan med traditionell undervisningsform tolkas som 

mottagare av undervisningen där eleverna inhämtar kunskap med hjälp av läraren (Håkansson 

& Sundberg, 2012:75). 

Inom traditionell undervisning är aktiviteterna uppdelade vid olika tillfällen. Det finns tydliga 

rutiner i klassrummet vilket gör att eleverna skapar igenkänning och vet vilka krav som ställs 

på dem. Arbetsgången präglas av rutiner eftersom alla elever arbetar med samma upplägg trots 

olika förförståelse. Det gör att det sker många upprepningar i undervisningen. Inom läs- och 

skrivundervisning har tal- och skriftspråket uppfattats som två skilda ting. Tidigare har den 

traditionella undervisningsformen främst fokuserat på läsinlärning (Skoog, 2012:70, 209).   

I traditionell undervisning tar frågandet upp en stor del av utrymmet. En modell som ofta 

förekommer i undervisningen är IRE-modellen som kan beskrivas som Initiering, Respons och 

Evaluering. I denna modell använder läraren ofta frågor som genererar förutbestämda svar. 

Eleverna responderar på lärarens fråga vilket ger läraren möjlighet att tolka hur eleverna följer 

med i undervisningen. Utifrån svaren kan elevernas kunskaper därefter värderas. Det är läraren 

som har kontrollen vid samtalen och styr samtalsämnena samt fördelar ordet mellan eleverna 

(Skoog,2012:37).   
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   3. Teoretisk utgångspunkt   

Det sociokulturella perspektivet bygger på föreställningen om att kunskaper skapas genom 

människans samspel och interaktion med andra. Inom det sociokulturella perspektivet talas det 

om olika verktyg och utvecklingszoner där människan ständigt tillgodogör sig nya kunskaper 

(Säljö, 2014:299–300, 307). Vi anser att denna teoretiska utgångspunkt är relevant för vår studie 

eftersom den bygger på samspel och interaktion med andra människor vilket även ASL gör. 

Därför kommer följande avsnitt att presentera det sociokulturella perspektivet med fokus på 

den proximala utvecklingszonen, mediering och stöttning. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Människan är formbar och skapar kunskaper utifrån erfarenheter. Hur människan lär sig och tar 

till sig kunskap är något som länge undersökts av forskare inom psykologin och pedagogiken. 

Det har resulterat i olika traditioner för lärande och varje tradition består av teorier för hur 

människan bildar kunskaper samt utvecklar färdigheter (Säljö, 2014:251–252).   

Lev Semenovich Vygotskij växte upp i Moskva och har gjort avtryck i skolans historia med 

sina teorier på lärande och utveckling. Vygotskij utbildade sig under sina levnadsår (1896–

1934) till utvecklingspsykolog och intresserade sig tidigt för människans tänkande, lärande och 

språkutveckling (Säljö, 2014:297, 301). Vygotskij menade att människan inom det 

sociokulturella synsättet ständigt tar till sig nya kunskaper och färdigheter i samspel med andra. 

Det ligger naturligt i människan att ständigt utvecklas och skapa nya färdigheter. Människan 

tar ideligen till sig nya lärdomar genom kommunikation och interaktion med andra människor 

eftersom alla innehar olika erfarenheter och kunskaper (Säljö, 2014: 305). 

3.1.1 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Det 

innebär att när vi lärt oss något nytt och behärskar en färdighet är vi nära att skapa fler 

färdigheter inom detta område. Denna utveckling möjliggörs genom interaktion och 

kommunikation med andra (Säljö, 2014:305–306). 
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Figur 2. Den proximala utvecklingszonen är den zon som ett barn befinner sig i om den får stöttning i att lösa en 

uppgift (Dotevall, 2016). 

Den proximala utvecklingszonen (se figur 2) innebär att den innersta cirkeln är vad eleven 

klarar av självständigt. Den yttersta cirkeln är en för komplicerad nivå för eleven som den inte 

förmår att klara av. Den centrala cirkeln avser elevens proximala utvecklingszon som är en 

utvecklingsnivå där eleven kan uppnå nya färdigheter med stöd av en vuxen (Lindqvist, 

1999:270–271).  

Vygotskij påtalar att den proximala utvecklingszonen fokuserar på att inlärning sker när läraren 

befinner sig på en nivå över vad eleven själv kan klara av. Den nivå som eleven kan uppnå med 

stöd av en vuxen är elevens närmaste utvecklingszon. Var den proximala zonen ligger är 

individuell för varje elev eftersom alla kommer med olika förkunskaper och förutsättningar. 

Därför ska läraren utgå från elevens nivå, men använda ord eller meningar från en högre nivå 

än vad eleven själv klarar av att använda. Om läraren befinner sig utanför proximala 

utvecklingszonen är utmaningen för eleven alldeles för stor. Det kan innebära att eleven blir 

omotiverad och har svårt att ta till sig ny kunskap (Lindqvist, 1999:269). 

Liberg (2007:28) hävdar att möten kan öppna upp för nya positiva erfarenheter. Elever som har 

kommit längre i sin läs- och skrivutveckling kan uppfattas som förebilder för dem som 

fortfarande har långt kvar på sin väg mot läs- och skrivförståelse. Samspelet är en betydande 

faktor för barnen i läs- och skrivutvecklingen. Genom att samtala med andra, använda sig av 

rim eller språklekar kan elevens egen process stimuleras. 

En vanlig uppfattning hos de flesta människor är att eleven kan betraktas som ett tomt kärl som 

kan fyllas på med kunskap. Olga Dysthe (1996:46) påtalar att så inte är fallet utan eleverna 

måste hitta och bygga upp sina egna kunskapsstrukturer för att kunna ta till sig kunskap. 

Kunskap handlar inte om att lärare kan överföra kunskap till eleverna utan det handlar om att 
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bygga upp ett samspel mellan individer för att uppnå ett lärande. När en kunskap väl har befästs 

kan den förmedlas och överföras till andra. 

3.1.2 Mediering 

Inom det sociokulturella perspektivet påtalar Vygotskij att människan använder sig av redskap 

och tillämpar dem för att nå en större förståelse för sin omvärld.  I denna process är begreppet 

mediering centralt. Det anses finnas språkliga och materiella redskap. De språkliga kan 

betraktas som intellektuella redskap som ständigt är under förändring. De kan hjälpa oss att 

kommunicera eller förstå omvärlden bättre med hjälp av till exempel bokstäver eller 

måttsystem. De materiella kan uppfattas som fysiska redskap som används för att hjälpa oss att 

utföra en handling som till exempel tangentbordet. En del forskare som förespråkar det 

sociokulturella perspektivet menar att dessa två verktyg för lärande och utveckling 

nödvändigtvis inte behöver skiljas åt. De kan även vara beroende av varandra för att fungera 

(Säljö, 2014:307).   

Vygotskij hävdar att människan ständigt utvecklar nya vägar för kommunikation. Säljö 

(2014:302) drar paralleller till att vi genom historien har skapat möjligheter för människans 

olika behov. Synskadade personer kan lära sig att läsa genom punktskrift medan människor 

som är döva eller har nedsatt hörsel kan kommunicera med teckenspråk. Nu utvecklas den 

digitala tekniken ständigt och ger människor nya möjligheter (Säljö, 2014:302).  

3.1.3 Stöttning 

När en elev har lärt sig att använda verktyg i en situation och således stödjer en klasskamrat 

skapar den lärande nya kunskaper som båda har möjlighet att bygga vidare på. Denna 

lärandeprocess kan förklaras med begreppet scaffolding som betyder stöttning. I 

utvecklingszonen approprierar den lärande kunskapen i och med att den tar till sig en färdighet 

med stöd av en mer erfaren person (Säljö 2014:305–306). Trageton (2014:61–62) vidhåller att 

pararbete eller arbete i små grupper kan vara gynnande på många plan eftersom eleverna får 

möjlighet att lära av varandra. Eleverna får hjälp med att förbättra sin text genom respons och 

stöd vid bristande fantasi (Trageton 2014:61–62). 
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   4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidig inlärning, betydelsen av kommunikation, inkluderande 

undervisning, möjligheterna med IKT samt betydelsen av elevernas motivation.  

4.1 Tidig inlärning 

Emergent literacy handlar om barnens tidiga möten med läsning och skrivning i den nära 

omgivningen och det kan ha en påverkan för barnens fortsatta intresse hävdar Marianne Skoog 

(2012:41). Genom att barnet får vara med om läsning och skrivning i sin vardag i hemmet eller 

på förskolan kan barnet skapa en nyfikenhet. Det kan leda till att eleven själv börjar undersöka 

och laborera sig fram i skriftspråket. Detta möjliggör att eleven kan nå en förståelse för hur 

läsning och skrivning går till (Skoog, 2012:41). Enligt forskningen inom early literacy läggs 

grunden för textrörlighet redan innan barnet själv har förmågan till att läsa och skriva. 

Textrörlighet innebär att läsaren har en förmåga att röra sig fritt i texten. Läsaren kan tolka 

innehållet samt göra kopplingar till sig själv, mellan andra texter och till omvärlden. Grunden 

påverkas av barnets omgivning och hur mycket barnet blir uppmuntrad till läs- och 

skrivaktiviteter (Liberg, 2007:28). 

Catharina Tjernberg (2013:36) framhåller att utvecklingen av läs- och skrivförmåga kan vara 

komplicerad hos eleven då arvs- och miljöfaktorer samverkar med varandra. Mellan den 

enskilde individens genetiska förutsättningar samt omgivningens påverkan sker ett oavbrutet 

och kraftfullt samspel (Tjernberg, 2013:36). Agélii Genlott och Grönlund (2013:99) betonar 

vikten av tidig inlärning och hänvisar till tidigare forskning. Forskningen visar att barn som 

halkar efter under de första årens läs- och skrivinlärning kan mötas av stora problem. Det 

grundar sig på texterna blir längre och mer avancerade. Därmed finns ett behov att utveckla och 

förbättra metoder samt undervisning för att uppnå bättre läskunnighet (Agélii Genlott & 

Grönlund, 2013:99). 

Tjernberg anser att förskolebarn som är språkligt medvetna innan de börjar skolan kan ha lättare 

att ta till sig skriftspråket. Av den anledningen är det betydelsefullt att barn får många tillfällen 

till språklekar och aktiviteter som utvecklar den språkliga medvetenheten. En annan 

betydelsefull faktor för framgångsrik läs- och skrivinlärning är ordförrådsutveckling. Den kan 

utvecklas med hjälp av högläsning, arbete med olika texter, organiserade boksamtal och 

vardagliga samtal om böcker. Boksamtal handlar om att utbyta läserfarenheter, entusiasm, 

frågetecken och upptäcka mönster. För att skapa en effektiv undervisning behövs variation och 

lärarna ska förmedla både kunskap samt ge stöd till eleverna (Tjernberg, 2013:40, 59–60). 
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4.2 Betydelsen av kommunikation 

Barn skapar ny kunskap i sin språkutveckling i samspel med andra. Den kommunikativa 

interaktionen har stor betydelse för barnens lärande och även den respons barnen delger 

varandra (Tjernberg, 2013:47–48). 

Eleverna ska ges kunskap om och förståelse för att det går att uttrycka sig samt ta del av uttryck 

på fler sätt än genom talet. Det är något som lärarna ska förmedla till eleverna i den tidiga läs- 

och skrivutvecklingen anser Liberg (2007:28). Eleverna kan ge utlopp för sin kreativitet genom 

skrivande eller försvinna in i en magisk värld genom läsning. De ska även lära sig olika 

strategier för hur det går att arbeta och möta olika typer av texter. Elever och vuxna som har 

kommit längre i sin läs- och skrivutveckling kan uppfattas som förebilder för dem som 

fortfarande har långt kvar på sin väg mot läs- och skrivförståelse. Samspelet är en betydande 

faktor för barnen i läs- och skrivutvecklingen. Genom att samtala med andra, använda sig av 

rim eller språklekar kan elevens egen process stimuleras. 

Takala (2013:17, 20) har undersökt metoden Reading through writing (RtW) som är en 

översättning av ASL och utgår ifrån att eleverna ska lära sig att skriva innan de lär sig att läsa. 

Denna studie har gjorts i Finland och utgår från lärarnas perspektiv. Studien visade att eleverna 

utvecklade flera färdigheter genom RtW. Eleverna fick öva sina sociala färdigheter genom att 

arbeta i varierande par och kompromissa genom diskussioner. Lärarna ansåg att eleverna 

upplevde glädje och förbättrade sitt självförtroende med denna arbetsmetod (Takala, 2013:17, 

20). 

Agélii Genlott och Grönlund (2013:103) har gjort en svensk studie om iWTR (Integrated Write 

To Read) som är en engelsk beteckning för den svenska ASL. Studien visade att eleverna 

utvecklade flera positiva färdigheter. Eleverna interagerade med varandra när de skrev sina 

texter. De gav varandra respons, förbättrade texterna och slutligen läste de upp dem högt för 

klassen (Agélii Genlott & Grönlund, 2013:103). Kunskap utvecklas i samspel mellan elev och 

lärare men också mellan eleverna själva påtalar Tjernberg (2013:40). Kunskap betraktas som 

någonting eleven blir delaktig i genom pedagogiska händelser snarare än någonting som läraren 

överför till eleven.   

Det alla klassrum har gemensamt är att det pågår samtal och skrivande av olika slag. Det är 

läraren som styr vilken roll samtal och skrivande har i undervisningen för att främja elevernas 

kunskapsinhämtning. Det är betydelsefullt att läraren har vetskap om hur en gynnsam 

undervisningsmiljö ska utformas där lärande främjas påtalar Dysthe (1996:222). Det finns olika 

varianter av kommunikation i klassrummen. Den monologiska undervisningen bygger på 

envägskommunikation. Det innebär att en person, vanligtvis en lärare med bred erfarenhet 

nyttjar talutrymmet maximalt och kommunicerar ut till dem som antas ha mindre kunskap, 

eleverna. Den dialogiska undervisningen baseras på samspel mellan olika parter. Det kan 

antingen vara kommunikation mellan lärare och elev eller mellan elev och elev. Samspelet 
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mellan skrivande och läsande är en betydande del av den dialogiska undervisningen eftersom 

dessa är integrerade i sociala interaktiva inlärningsmönster (Dysthe, 1996:222). 

4.3 Inkluderande undervisning 

Samhället idag ställer höga krav på läs- och skrivkompetens och måste mötas upp med en god 

undervisning i skolan. Det är en grundläggande kompetens som alla barn ska få möjlighet att 

utveckla men som inte uppfylls i många fall framhåller Agélii Genlott och Grönlund (2013:98). 

Det är hur metoder praktiseras och omsätts i undervisningen som kan vara avgörande för 

framgångsrik läs- och skrivinlärning. Vetenskapligt beprövade metoder är endast 

framgångsrika om de används av lärare med kunskaper om de språkutvecklande funktionerna. 

Läraren måste ha kunskap om vilka faktorer som påverkar undervisningsmetoden. Det kan vara 

faktorer som tid, miljö och textval.  En annan central del i undervisningen är samspelet mellan 

lärare och elev. För att förstå elevens lärande bör läraren använda sin kunskap och 

undervisningsskicklighet för att skapa en god lärandemiljö (Tjernberg, 2013:24–25). En 

utmaning för lärare är att utveckla, sprida och implementera metoder för att hjälpa elever att 

erhålla en god läs- och skrivförmåga (Fälth et al., 2014:2). 

Det är nödvändigt att lärarna behärskar olika metoder inom läs- och skrivinlärning för att ha 

möjlighet att stötta eleverna samt se deras behov. Lärarens kunskap och i synnerhet lärarens 

kompetens är en grundläggande faktor i skolan för att främja utveckling och lärande. Det kan 

förebygga misslyckanden och framför allt minska antalet elever som lämnar skolan utan att ha 

uppnått skolans mål (Tjernberg, 2013:72). 

Vägledande för lärarna är att alla elever ska få möjlighet att lyckas i sin läs- och skrivinlärning 

påtalar Tjernberg (2013:230–231). Det sker läs- och skrivaktiviteter av varierande slag i 

klassrummen. Utmärkande för den pedagogiska gestaltningen är att aktiviteterna samtalande, 

läsande och skrivande sker interaktivt med högläsning, textsamtal och processkrivning. 

Aktiviteterna syftar till att bygga upp elevernas ordförråd, utveckla läsförståelse, lära eleverna 

effektiva läs- och skrivstrategier samt utveckla den språkliga förmågan (Tjernberg, 2013:230–

231). För att minska risken att eleverna utvecklar läs- och skrivsvårigheter har lärandemiljön 

en betydelsefull roll med en skicklig undervisning. Eleverna bör ha tillgång till böcker, få lyssna 

till högläsning samt utföra andra skriftspråkliga aktiviteter. Det handlar även om att skapa en 

social miljö för lärandet och undervisningen ska ha ett syfte samt vara välplanerad (Tjernberg, 

2013:36). 

Det är betydelsefullt att läraren kan känna av var eleven befinner sig samt anpassa 

undervisningen så att eleven kan utmanas. Läraren kan utgå från den proximala 

utvecklingszonen och bör se undervisningen som ett samspel mellan sig och eleven. De båda 

parterna ska vara aktiva i inlärningsprocessen (Fälth et al., 2014:8). För att skapa en förståelse 

hos en elev krävs en form av respons, gensvar och dialog (Dysthe, 1996:66). 
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Lärarna i studien om RtW ansåg att metoden var bra eftersom eleverna gavs möjlighet att arbeta 

utifrån sin egen nivå. Eleverna kunde även arbeta utifrån sina intressen eftersom 

datorskrivningen var elevanpassad. Arbetsmetoden lämpade sig även för de elever som hade 

inlärningssvårigheter, var rastlösa eller nyanlända med bristande språkkunskaper (Takala, 

2013:17, 19–20). Tragetons studie med ASL visade att lärarna ansåg att elever som kom från 

multikulturella områden hade lättare att ta till sig det danska språket genom undervisning med 

dator (Trageton, 2005:172). Även Agélii Genlott och Grönlunds (2013:103) studie om metoden 

iWTR visade att en elev som hade misstänkt dyslexi lyckades bra i testet och skrev en fullt 

läslig text på datorn (Agélii Genlott & Grönlund, 2013:103). 

4.4 Möjligheterna med IKT 

Sedan år 1984 har datorer använts inom skolan och idag har i princip alla svenska kommuner 

datorer i skolorna. De olika pedagogiska användningsområdena för datorer har diskuterats 

vilket har inneburit att datoranvändning i klassrummet har förändrats i takt med att verktyget 

blivit mer tillgängligt. Idag är barn erfarna datoranvändare redan när de börjar skolan, till 

skillnad från 1980- och 1990-talen. Den pedagogiska undervisningen står därför inför nya 

förändringar och möjligheter (Agélii Genlott & Grönlund, 2013:99). 

I en studie om datorbaserad fonologisk träning kunde en förbättrad ordavkodning hos elever i 

de lägre årskurserna utläsas enligt Linda Fälth, Stefan Gustafson, Idor Svensson och Tomas 

Tjus (2014:12). Det är inte datorn eller metoden i sig som är viktig. Det handlar mer om hur 

och i vilket sammanhang som datorn används som metod. Det är centralt att utvärdera vilka 

program som används och leder till läs- och skrivutveckling. Datorer kan ge undervisningen 

träningsmöjligheter och lärarna behöver ge eleverna vägledning för att ge dem rätt 

förutsättningar. Lärarnas vägledning är betydelsefull för eleverna och samtalet mellan lärare 

och elev om övningarnas syfte och innehåll är även väsentligt (Fälth et al., 2014:12). 

Trageton (2005:170–171) genomförde ett forskningsprojekt med ASL i de lägre skolåren i 

Norge. Tragetons studie visade att skrivutvecklingen på dator gick snabbare än den för hand. 

Eleverna utvecklades i rask takt med hjälp av datorer i undervisningen och utvecklade 

läskunnighet. Följaktligen fanns inte behovet att använda traditionella ABC-böcker som 

vanligtvis används i den norska undervisningen. Trageton (2005:176) framhåller att eleverna 

lättare kan höja kvaliteten och utveckla sina texter genom att skriva på dator. Tekniken gör att 

eleverna obehindrat kan gå tillbaka i sin text och göra redigeringar. 

Studien om metoden iWTR syftade på att ta reda på om elevernas läs- och skrivfärdigheter 

förbättrades (Agélii Genlott & Grönlund, 2013:99–103). I studien framkom det att alla elever 

hade skapat välarbetade texter. De hade även förbättrat sina läs- skriv- och datorkunskaper 

samtidigt som de byggt på sitt självförtroende. De flesta elever hade uppnått färdigheter i skrift 

för att klara nationella proven för årskurs 3. Eleverna fick även goda resultat i det kvantifierade 

läsprovet samt på bedömningen av språkliga förmågor som utfördes enligt Skolverkets riktlinjer 

(Agélii Genlott & Grönlund, 2013:99–103). 
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Resultatet av Marja Nurmilaakso (2015:103) studie framhäver att datorn är ett bra redskap att 

använda sig av i skrivinlärningen. Eleverna kan enkelt rätta till misstag, det tar mindre tid att 

skriva texterna för dem och det ligger i tiden att använda sig av dator. Lärarna i studien påtalade 

även att skrivande på dator motiverar barn att skriva mer och det ansågs vara ett lustfyllt 

moment (Nurmilaakso 2015:103). 

Datorn kan skapa en socialisering som grundar sig på individens potential. Det betyder att 

eleven kan skapa en förståelse för omvärlden och öka möjligheten att lära sig någonting eleven 

själv önskar veta. Slutligen kan datorn skapa en flexibilitet där eleven kan få respons på sin text 

och ta till sig av andra texter för att utveckla sitt eget skrivande (Nurmilaakso, 2015:101). 

Enligt Fälth et al. (2014:11) studie framkom det att lärarna kan utmana eleven medan datorn 

kan fungera som ett stöttande redskap. Lärarna ansåg att datorn kan fungera som ett hjälpmedel 

i elevens lärande. De ansåg att eleven lättare kan hantera datorns påpekande och 

tillrättavisningar än deras respons. Datorn kan då vara en bidragande faktor till att eleverna kan 

behålla sitt självförtroende.     

4.5 Betydelsen av elevernas motivation 

Undervisning med möjlighet till friare skrivmöjligheter är att föredra för att eleverna ska kunna 

ge utlopp för sin fantasi och kreativitet hävdar Skoog (2012:205). Skrivandet ska vara 

glädjefyllt och baseras på det som intresserar eleverna för att skapa motivation. När lärare möter 

elever som utstrålar negativitet till skrivandet kan det grunda sig på att undervisningen är för 

uppstyrd. För att undkomma det kan lärare motivera eleverna utifrån deras intresse. De kan 

även försöka uppmuntra eleverna på andra sätt, till exempel genom datorskrivning med en 

klasskamrat (Skoog, 2012:205). Enligt Fälth et al. (2014:10) är motivation en väsentlig faktor 

när ett barn ska lära sig läsa. Elevernas motivation till uppgifterna är ofta i fokus men det ska 

också finnas en variation för att bibehålla motivationen. Det är inte enbart elevernas motivation 

som är avgörande, utan lärarens intresse till olika arbetssätt och metoder är också av betydelse. 

Enligt Takalas (2013:17) studie blev eleverna mer intresserade av ämnet om de själva fick välja 

vad de skulle skriva om och det resulterade i att eleverna skrev långa texter av god kvalitet.  

Fälth et al. (2014:10) framhåller att elevens engagemang bygger på att eleven är medveten om 

undervisningens uppbyggnad och bakomliggande syfte. Flera lärare i studien påtalade att denna 

information uppskattades av eleverna vilket tyder på att den inre strukturen kring innehållet i 

undervisningen är viktig. 

Trageton redovisar i sin studie att eleverna genom inspirerat, lekfullt och fritt skrivande inom 

fastställda ramar skapade professionella och välarbetade texter på datorn (Trageton, 2005:170–

171). Många elever som skriver upplever att de under skrivandet konstruerar nya idéer som de 

tidigare inte varit medvetna om. När ord formuleras och skrivs ner på papper främjas 

kreativiteten. Det sker framförallt när eleverna ges utrymme att skriva fritt utifrån sitt intresse 

och utan påtryckningar från andra påtalar Dysthe (1996:90).  
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   5. Metod  

I kommande kapitel kommer tillvägagångssättet för vår studie att beskrivas. Studien baseras på 

jämförelser av uppgifter med elever som har undervisats med ASL-metoden och elever som 

undervisats med traditionell undervisning. Vår studie innefattar också semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer med lärare som är verksamma i de undersökta klasserna för att få en insyn 

i deras undervisning. I följande avsnitt kommer metodval, material och urval, genomförande, 

metodkritik samt etiska aspekter att beskrivas. 

5.1 Metodval   

Vi har valt att göra en jämförande studie av två olika undervisningsmetoder. Vi har undersökt 

elevproducerade texter med elever som har undervisats med ASL-metoden samt elever som har 

undervisats med traditionell undervisningsform. Vi har även jämfört uppgifter i läsförståelse. 

Studiens syfte är att undersöka hur elevernas läs- och skrivfärdigheter utvecklats genom 

respektive undervisningsmetod. Vi har skapat egna uppgifter (se bilaga 5 och 6) som vi har 

konstruerat med inspiration från tidigare nationella prov. Christian Lundahl (2016:245–246) 

menar att de nationella proven har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att skolorna och 

lärarna ska kunna undersöka den ämnesdidaktiska utvecklingen. Det andra syftet är att ge svar 

utifrån ett statligt och nationellt plan. Det är Skolverket som utformar och utvärderar nationella 

proven som är ett test som är konstruerat utifrån läroplanernas mål (Lundahl 2016:245–246). 

När uppgifterna var utförda genomförde vi semistrukturerade kvalitativa intervjuer med lärarna 

som är verksamma i de aktuella klasserna (se bilaga 3 och 4). Enligt Alan Bryman (2011:413) 

innebär kvalitativ forskning att fokus ligger på generella frågeställningar samt tyngden på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Valet av semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer baseras på att få svar på våra frågor som vi grundar vår studie på och ge 

intervjupersonen en stor frihet i sina svar.  

5.1.1 Datainsamling     

En datainsamlingsprocess styrs av ett urval som innebär att det sker en datainsamling samt en 

analys av det insamlade materialet. Forskarna kan bearbeta det insamlade materialet flera 

gånger under processens gång vilket således kan styra forskningen framåt (Fejes & Thornberg, 

2015:46). Urvalet i vår studie innebär att vi har valt ut information som vi anser är relevant för 

vår studie och som kan föra forskningen framåt. Vi har valt att samla in elevproducerade texter 

med utgångspunkt utifrån de uppgifter som vi har skapat med hänsyn till det vi avser att 

undersöka, om ASL är en gynnsam metod för elever i läs- och skrivinlärning. 
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5.1.2 Kvalitativa intervjuer 

I en kvalitativ intervju vill forskarna ha utvecklade och detaljerade svar på frågeställningarna 

samt ges möjligheten att intervjua en person flera gånger (Bryman, 2011:413, 415). Det finns 

två sätt att genomföra kvalitativa intervjuer på. Det första sättet benämns ostrukturerad intervju 

och innebär att forskaren har ett frågeformulär som stöd under intervjun. Intervjuaren reagerar 

bara på de frågor som kan följas upp och kan resultera i att endast ett fåtal frågor ställs under 

intervjun. Det andra sättet är semistrukturerad intervju och innebär att forskaren har en specifik 

lista med frågeställningar men att den intervjuade personen har en stor frihet att utforma sina 

svar (Bryman, 2011:415). Enligt Lise Justesen och Nanna Mik-Meyer (2011:46–47) innebär 

semistrukturerad intervju att intervjuaren tidigare har arbetat med en intervjuguide. Det finns 

även möjlighet att göra avvikelser från frågeformuläret om intervjupersonen skulle ta upp 

oväntade och intressanta ämnen. Denna metod lämpar sig där intervjupersonen vill få fram ny 

kunskap eller reflektera kring några teman. Under intervjun är intervjuaren den styrande och 

den omgivande miljön bedöms vara viktig. Det anses betydelsefullt att skapa ett klimat där 

intervjupersonen kan uttrycka sig fritt samt känna sig trygg (Justesen & Mik-Meyer, 2011:46–

47, 55). 

Vi har valt att genomföra en semistrukturerad intervju eftersom det ger den intervjuade 

personen mer frihet i sina svar och det ger oss möjlighet att ställa följdfrågor. Vi grundar även 

vårt val av intervjumetod på att det ger oss en tydligare bild av lärarnas undervisning och vad 

de har för tanke med undervisningen. 

5.1.3 Språklig analysmodell 

Vi har undersökt olika språkanalysmodeller och ansåg att den strukturella modellen passade vår 

studie. Den strukturella språkanalysmodellen innebär att analysen ska ha ett strukturellt syfte. 

Det betyder att den analyserande går in och undersöker detaljer i språket samt hur dessa 

samspelar med varandra i texter (Josephson et al., 1990:8).  

 

Vi avsåg att undersöka detaljer i elevernas egenproducerade texter för att utröna hur utvecklade 

texter eleverna skrev. Det vi undersökte var om eleverna hade en tydlig disposition med 

inledning, handling och avslutning enligt strukturen av en berättelse. De aspekter vi tog hänsyn 

till var huruvida eleverna använde sig av ett rikligt och brett ordval. Vi kontrollerade om 

eleverna stavade konjunktioner och vardagsnära ord korrekt. Vi granskade i vilken utsträckning 

eleverna använde funktionstecken (punkt, stor bokstav, mellanslag, frågetecken och 

utropstecken). Det vi undersökte var om eleverna använde ett funktionstecken som till exempel 

punkt i slutet av meningen för att sedan inleda nästa mening med stor bokstav. Vi granskade 

om eleverna hade en läslig handstil. Vi undersökte även meningslängd genom att räkna antal 

skrivna ord i elevernas löpande texter. Valet av att räkna antal ord baseras på att eleverna skriver 

med olika teckensnitt och storlek på bokstäverna.    
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5.2 Material och urval 

 

Vi har valt att undersöka elevernas läs- och skrivfärdigheter genom två uppgifter. Uppgifterna 

är konstruerade utifrån en mall från tidigare nationella prov (se bilaga 5, 6 och 7). Studien 

baseras på elever som har undervisats med ASL-metoden samt elever som undervisats utifrån 

en traditionell undervisningsform. Vi har utgått från fyra klasser i årskurs 2 på tre olika skolor 

i en och samma kommun. De utförda uppgifterna baseras på en summativ bedömning. Det 

innebär att vi analyserade elevernas läs- och skrivfärdigheter utifrån tre olika nivåer.  

  

Vi kommer i vår resultatdel att benämna de fyra intervjuade lärarna som L1, L2, L3 och L4. L 

står för lärare och den efterföljande siffran baseras på ordningsföljden av intervjuerna. 

Klasserna kommer att benämnas efter respektive klasslärares siffror, K1, K2, K3 och K4 där K 

står för klass vilket kan förklaras med att K1 tillhör L1. Vårt tillvägagångssätt där vi väljer att 

använda oss av bokstäver och siffror motiveras av att lärarna och klasserna inte ska gå att 

identifiera i vår studie. 

  

Tabell 1. Tabell över lärare och klasser. 

Lärare Årskurs och antal 

elever 

Verksamma år som 

lärare 

Antal medverkande 

elever i studien 

L1 

Traditionell 

undervisning 

(K1) Åk 2, 

12 elever 

6 år  10 elever 

L2 

Traditionell 

undervisning 

(K2) Åk 2, 

20 elever 

25 år  15 elever 

L3 

ASL 

(K3) Åk 2, 

15 elever 

2 år    12 elever 

L4 

ASL 

(K4) Åk 2, 

15 elever 

 17 år  12 elever 

5.3 Genomförande 

Undersökningen omfattar ett empiriskt material i form av insamlade uppgifter från elever i fyra 

klasser i årskurs 2 och fyra lärarintervjuer. 

Arbetsgången inleddes med att vi fastställde metod utifrån det vi ansåg passade vår studies syfte 

och frågeställning. Vi bedömde att en jämförelse var den bäst lämpade metoden för att besvara 

vår frågeställning. För att få en förståelse av elevernas resultat valde vi även att genomföra 

intervjuer med lärarna. Det vi avsåg att undersöka var vilka faktorer som lärarna ansåg var 
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betydelsefulla i läs- och skrivinlärningen samt vilka undervisningsmetoder de tillämpade i 

klassrummet.   

  

Eleverna fick utföra en läsförståelseuppgift som grundar sig på Astrid Lindgrens bok “Vår i 

Bullerbyn” med tillhörande illustrationer av Ilon Wikland. Vi skickade en förfrågan till 

bokförlaget Raben & Sjögren om tillåtelse att använda oss av en del av deras texter och bilder. 

Vi fick godkännande från Astrid Lindgren AB och från Ilon Wikland att använda oss av delar 

av deras material. I uppgiften i läsförståelse fick eleverna först läsa texten från Astrid Lindgren 

och sedan fick de besvara tio frågor. Uppgiften bestod av två öppna frågor och sju slutna frågor. 

Eleverna fick även testa sin förmåga att kategorisera ordningsföljd av meningar i en fråga. 

Bedömningsnivåerna för elevernas läsförståelse baserades på antal rätta svar och redovisas 

procentuellt utifrån klassernas medelvärde.      

• Nivå 1: 1–3 rätt  

• Nivå 2: 4–7 rätt  

• Nivå 3: 8–10 rätt  

 

Skrivuppgiften bygger vidare på uppgiften i läsförståelse. Eleverna fick skriva en berättelse där 

de skulle föreställa sig hur det skulle vara att leva i Bullerbyn. Till uppgifterna skapade vi en 

tillhörande lärarhandledning för att ge en förståelse för hur läs- och skrivuppgifterna var 

utformade och hur uppgifterna skulle genomföras. För att vi skulle ha möjlighet att göra en 

jämförelse och analys av elevernas texter utformade vi ett protokoll (se tabell 2) utifrån tre 

nivåer.  

Elevernas texter har analyserats utifrån ett protokoll (se tabell 2) som vi har skapat med 

utgångspunkt från Lgr 11 och strukturell språkanalysmodell (Josephson et al., 1990). För att 

bedöma elevernas texter utgick vi från varje elev som bedömdes utifrån tre nivåer. Kriterierna 

sammanvävdes och eleverna fick en bedömning inom någon av nivåerna (1–3). De elever som 

inte uppfyllde alla kriterier i de olika nivåerna placerades på nivån innan, till exempel, uppnår 

inte eleven alla kriterier inom nivå 2 placeras eleven på nivå 1.  
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Tabell 2. Kunskapskrav skrivuppgift. 

Bedömningsnivå:    Kunskapskrav: 

  

  

Nivå 1 

 

Eleven kan inte uppvisa kunskaper i att utforma en berättelse som har en inledning, 

handling och avslutning. Eleven har ej en läslig handstil. Eleven har inte vid något 

tillfälle använt punkt och stor bokstav i sin text.  

  

Nivå 2 

  

Eleven kan utforma en berättelse med inledning, handling och avslutning. Eleven 

har en läslig handstil och använder sig huvudsakligen av gemener. Eleven använder 

stor bokstav och punkt vid upp till två tillfällen. Eleven kan stava minst fem 

vardagsnära ord som förekommer i elevens text. Eleven har minst tre rättstavade 

konjunktioner.   

  

Nivå 3  

  

Eleven kan utforma en berättelse med inledning, handling och avslutning. Eleven 

använder adjektiv frekvent och har ett beskrivande språk i sin text. Eleven har en 

läslig handstil och använder sig huvudsakligen av gemener. Eleven använder stor 

bokstav och punkt vid minst fem tillfällen. Eleven kan stava minst tio vardagsnära 

ord som förekommer i elevens text. Eleven har minst fem rättstavade 

konjunktioner.   

 

När vi hade fastställt metoden och skapat uppgifterna började vi undersöka vilka skolor som 

använde sig av metoden ASL och vilka som arbetade med traditionell undervisningsform. Efter 

urval av vilka skolor som arbetade med respektive arbetsmetod skickades ett missiv (se bilaga 

1) ut till lärarna i de aktuella klasserna. Brevet innehöll en kort presentation om vår studie och 

med förfrågan om att genomföra uppgifterna på eleverna samt göra intervjuer med lärarna. När 

vi skickade ut missivet bifogades även ett brev till vårdnadshavare (se bilaga 2) med 

information om vår studie, vetenskapsrådets etiska principer och en förfrågan om medgivande 

till elevernas deltagande. 

  

När vi fick svar på våra utsända missiv bokade vi tid med de aktuella lärarna. Lärarna valde att 

själva genomföra uppgifterna med sina klasser, således skickade vi uppgifterna med tillhörande 

lärarhandledning till lärarna i vår studie. De hade en vecka på sig att genomföra de båda 

uppgifterna och blev ombedda att utföra uppgiften i läsförståelse före skrivuppgiften för att öka 

elevernas förförståelse.  

 

Efter att eleverna genomfört uppgifterna utfördes semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 

de verksamma lärarna i de aktuella klasserna. Vi hade en färdig intervjuguide inför varje 

intervju där två lärare intervjuades utifrån guiden med frågor som var utformad för metoden 

ASL (se bilaga 3). De andra två lärarna intervjuades utifrån en annan guide med frågor som var 

anpassad för traditionell undervisningsform (se bilaga 4). Vi valde att delta båda två under 
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intervjuerna med motiveringen att kunna följa upp eventuella följdfrågor. Intervjun spelades in 

för att lättare kunna transkribera och sammanställa. 

 

Vi sammanställde transkriberingen genom att kategorisera informanternas svar i fem olika 

teman. De teman vi valde att utgå ifrån var tidig inlärning och läsning, kommunikation, 

inkluderande undervisning, motivation samt IKT. Urvalet baserades på tidigare forskning såväl 

som de didaktiska aspekterna som enligt vår mening är centrala i undervisningen.    

 

Efter att uppsatsen har blivit godkänd kommer det inspelade materialet och elevernas texter att 

makuleras. Informanterna meddelades också i det brev som skickades ut att vår studie kommer 

att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

5.4 Metodkritik  

Den negativa aspekten att beakta med denna studie är att vi har skapat elevernas uppgifter med 

utgångspunkt från de nationella proven. Proven ger inte en helhetsbild av elevernas utveckling 

eftersom eleverna bedöms vid endast ett tillfälle med några få utvalda moment. Trageton 

(2014:249) påtalar att nationella prov bara kan ge svar på ett begränsat område inom hela 

skrivprocessen. 

Det som talar för att använda denna metod är att de nationella proven som utförs varje vårtermin 

i årskurs tre är en likvärdig bedömning och alla elever genomför samma prov. Enligt Skolverket 

(2019) anses det vara en rättvis bedömning för att undersöka elevernas kunskaper i förhållande 

till målen och huruvida lärarnas undervisning har givit resultat. 

Med denna vetskap avsåg vi att undersöka fler faktorer än bara elevernas svar. Vi analyserade 

elevernas texter i detalj för att undersöka disposition, språkbruk och meningsbyggnad utifrån 

Lgr 11 centrala innehåll för årskurs 1–3. Vi undersökte även hur undervisningsmetoderna 

tillämpats i klassrummen. 

5.5 Etiska aspekter   

Enligt Vetenskapsrådet (2002:5) är forskning nödvändigt inte bara för individers utveckling 

utan också för samhällets. Därmed finns det krav på hur forskningen ska bedrivas och att den 

är inriktad mot väsentliga frågor samt att forskningen håller en hög kvalitet. Samhällets 

medborgare som medverkar i någon form av forskning får inte utsättas för psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav kallas för individskyddskravet och är en 

självklar utgångspunkt i forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2002:5). Det 

grundläggande individskyddskravet kan förtydligas i fyra allmänna krav på forskningen och 

dessa är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). 
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Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras befattning i projektet samt vad som rör deras deltagande i 

forskningsprojektet. De som medverkar ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:6). Vi var tydliga i vårt 

missiv som skickades ut till både lärare och vårdnadshavare att deras medverkan i studien var 

frivillig och de medverkande närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande.  

  

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning alltid har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Forskaren ska ha uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarnas samtycke 

till undersökningen. I vissa fall ska samtycke dessutom inhämtas från vårdnadshavare om den 

deltagande är under 15 år. De medverkande ska alltid ha tillåtelse att avbryta sin medverkan 

utan att detta medför några negativa följder för dem. Om en individ begär att få strykas ur ett 

forskningsmaterial bör detta tillgodoses så långt som det är möjligt (Vetenskapsrådet, 2002:9). 

När vi skickade ut missiv till vårdnadshavare bad vi om deras medgivande till deras barns 

deltagande i studien. Vårdnadshavarna fick fylla i en blankett som de fick underteckna och 

sända tillbaka till klassläraren.   

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer ska underteckna en förbindelse om tystnadsplikt 

(Vetenskapsrådet, 2002:12). Eleverna och lärarna i vår studie kan inte identifieras och de är 

anonymiserade i detta arbete vilket de även blev informerade om i det utsända missivet.  

  

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som är insamlade om den enskilda personen endast 

får användas för forskningsändamål och inte för exempelvis kommersiellt bruk eller andra 

syften (Vetenskapsrådet, 2002:14). Det insamlade materialet i vår studie har enbart använts i 

forskningssyfte och materialet kommer att raderas när arbetet är publicerat på DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet).  
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   6. Resultat  

I detta avsnitt presenteras intervjuerna med informanterna samt resultatet från elevernas 

uppgifter. Avsnittet inleds med fyra lärarperspektiv för att sedan presentera elevernas uppgifter 

som kommer att redovisas i diagram och tabeller. Slutligen utvärderas och sammanställs 

resultatet utifrån respektive undervisningsmetod.  

6.1 Delresultat 1: Lärarintervjuer 

I studien har fyra lärare intervjuats inom två olika undervisningsmetoder. Två lärare undervisar 

utifrån traditionell undervisningsform och två lärare undervisar utifrån metoden ASL. 

Informanterna kommer att presenteras kortfattat i detta avsnitt och benämns som L1, L2, L3 

och L4.  

Den första intervjuade läraren som undervisar enligt traditionell undervisningsform i läs- och 

skrivinlärning har arbetat som lärare sedan år 2013. L1 har undervisat i svenska sedan hösten 

2018 och är utbildad lärare inom fritidshem samt idrott och hälsa. L1 använder sig av läromedlet 

ABC-klubben där materialet grundar sig på en läsebok med tillhörande arbetsbok. L1 har haft 

fokus på läsförståelse genom arbetsböcker och material från Nya Språket Lyfter samt 

läsförståelsestrategier från En läsande klass. L1 har även arbetat med att skriva kortare 

meningar med eleverna för att de ska komma igång med att skriva berättelser.  

Den andra intervjuade läraren som undervisar enligt traditionell undervisningsform har arbetat 

som lärare sedan år 1994. L2 har utbildning i årskurs 1–7 i svenska, samhällsorienterande 

ämnen, engelska och har behörighet i alla ämnen i F–3. L2 arbetar varierat med handplockat 

material samt datorundervisning flera gånger i veckan med fokus på skrivandet. Eleverna har 

arbetat med att spåra bokstäver, bekantat sig med bokstävernas utseende, ritat bilder och skrivit 

ord till bokstäverna. 

De två intervjuade lärarna som undervisar i metoden ASL, L3 och L4, arbetar i varsin klass på 

samma skola och har valt att ha likadant upplägg på sin undervisning. L3 har arbetat som lärare 

sedan år 2017 och är utbildad grundskollärare F–3.  L4 har arbetat som lärare sedan år 2002 

och har utbildning för årskurs 1–7 i matematik samt naturorienterande ämnen.  

I årskurs 1 gick eleverna igenom alfabetet, en bokstav i veckan och fick öva på whiteboard hur 

bokstaven formades enligt L3 och L4. I övrigt arbetade de digitalt med olika applikationer inom 

läs- och skrivinlärning. Eleverna fick tillsammans samla ord som innehöll veckans bokstav som 

de sedan skrev med talsyntes på surfplatta. Eleverna fick öva språklig medvetenhet genom rim 

och ramsor, lyssna efter stavelser, helordsläsning, ordbilder samt grammatik. Eleverna arbetade 

även med högläsning, textsamtal och parläsning. L3 och L4 fortsatte bedriva undervisningen 

likadant under årskurs 2 men införde välskrivning och tyst läsning.  
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6.1.1 Lärarnas uppfattning om tidig inlärning och läsning 

Barns läs- och skrivinlärning har försämrats över lag hävdar L2 och gör antagandet att många 

elever skrev mer förut. Nu har surfplattor och datorer tagit över vilket innebär att eleverna blivit 

bättre på engelska men tappat en del av skrivandet i det svenska språket. L2 påtalar att eleverna 

behöver läsa många tusen ord för att bygga upp sitt ordförråd.  

Jag kan säga att barns läs- och skrivfärdigheter har försämrats över lag. Det tror jag kan bero på 

att många är mindre intresserade nu och förut läste fler föräldrar för sina barn. Nu när jag frågar 

är de nästan ingen som läser för sina barn. Nog tror jag att det stressiga samhället har förstört 

mycket och att många föräldrar läste mer för sina barn för tjugo år sedan än vad de gör nu (L2). 

Högläsning anses betydelsefullt enligt L2 som försöker läsa högt för klassen en till två gånger 

i veckan i cirka 30 minuter. Under läsningens gång sker pauser för att samtala, analysera och 

dra kopplingar till elevernas egna erfarenheter. När L2 läser projiceras bilder upp på projektorn 

som gör att eleverna kan följa med i handlingen bättre. Eleverna finner det tillfredsställande att 

se bilderna på helskärm och kan då ta god tid på sig att studera dem.  

Även L1 värderar högläsning i klassrummet men det sker inte i den grad som L1 önskat. 

Anledningen till att högläsningen uteblir beror på att andra arbeten tagit tid från undervisningen. 

Eleverna önskar däremot att ha högläsning varje dag men i nuläget förekommer högläsning ett 

par gånger i veckan, tio till tjugo minuter per tillfälle med efterföljande samtal. I nuvarande bok 

får eleverna ta del av bilder som visas på en projektorduk medan L1 läser högt. Det gör att 

eleverna lättare kan följa med i handlingen under läsningen.   

 

Det har varit en del svårigheter för klassen vid tyst läsning. Eleverna läser tyst ungefär två 

gånger i veckan men de har haft problem att välja böcker själva. L1 framhåller det faktum att 

eleverna valde böcker som var alldeles för tjocka och svåra. Anledningen till att de valde tjocka 

böcker grundade sig på att eleverna skulle jämföra och värdera sina kunskaper med andra. Av 

den anledningen har L1 infört böcker som har olika nivåer för att individanpassa efter elevernas 

förmåga. 

Tyst läsning har även varit ett svårt moment att få till i klassrummet för L2 som menar att tyst 

läsning inte ger någonting till eleverna eftersom många elever endast sitter med boken och inte 

läser. En del elever är inte medveten om vad de har läst och av den anledningen har L2 valt bort 

tyst läsning i klassrummet.   

Både tyst läsning och högläsning är däremot ett återkommande moment i L3:s och L4:s 

klassrum. Klassen har högläsning varje dag och eleverna får dagligen läsa tyst i sin bänkbok. 

L3 och L4 belyser att eleverna upplever läsningen som ett trivsamt inslag under dagen.  

 

6.1.2 Lärarnas syn på samtalet i klassrummet  

 

Samtalet i klassrummet är betydelsefullt anser L2. Eleverna ska ges möjlighet att arbeta 

tillsammans. Genom samarbetet kan eleverna turas om och hjälpas åt under arbetets gång. De 
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kommer även på ett flertal ord tillsammans och kan diskutera stavning. I en del grupper fungerar 

inte grupparbete eftersom eleverna har svårt att komma överens med varandra. Det gör att 

grupparbetet blir ansträngt istället för ett givande arbetsmoment påtalar L2.  

 

Även L1 hävdar att samtalet i klassrummet är en central del i undervisningen. Genom att 

samarbeta lär sig eleverna av varandra. Vid behov har L1 placerat eleverna tillsammans i par 

eller i grupper för att hjälpa varandra med arbetet i ämnet svenska.  

 

L3 och L4 arbetar däremot varierande med olika former av gruppindelningar för att anpassa 

undervisningen utifrån arbetssituation. Eleverna arbetar i stor grupp för att modellera. De 

arbetar i par för att hjälpas åt eller enskilt för att eleven ska ges möjligheten att visa sina 

kunskaper och färdigheter. L3 och L4 anser att dessa varierande former av gruppkonstellationer 

gör att eleverna kan samtala och lära av varandra.    

6.1.3 Hur lärarna tillämpar inkluderande undervisning 

En varierad undervisning är att föredra hävdar L2. Det är fördelaktigt för eleverna att skriva på 

datorn med motiveringen att det är lättare för dem att använda sig av tangenterna än att lägga 

fokus på att forma bokstäverna. Eleverna med läs- och skrivsvårigheter arbetar med samma 

material som övriga i klassrummet men kan ibland få andra arbetsuppgifter påtalar L2.  

L1 anser att deras arbetsmaterial är fördelaktigt eftersom det kan individanpassas och 

konstaterar att det finns en nivå som passar alla elever.  

 

Arbetsmaterialet ABC-klubben är bra och det har en röd tråd. Materialet är anpassat efter varje 

enskild elev eftersom det är uppdelat på tre nivåer och eleven kan arbeta utifrån sin egen 

progression (L1).  

Eleverna med läs- och skrivsvårigheter har gynnats av att arbeta med ASL anser L3 och L4. De 

menar att eleverna har haft förmågan att skriva egna texter trots sina läs– och skrivsvårigheter. 

Det beror på att eleverna inte blir hindrade av motoriken när de skriver på ett tangentbord.  

Eleverna blir duktiga på att skriva texter med ASL eftersom de inte blir hindrade av motoriken 

(L3 och L4).  

6.1.4 Elevernas tillgång till och möjlighet att använda IKT 

Med avseende på digital teknik och dess tillgång i klassrummet påtalar L1 att de inte har haft 

tillgång till datorer i den mån och utsträckning de önskat. L1 framhåller det faktum att det heller 

inte finns många surfplattor att tillgå. L1 berättar att eleverna använder datorerna ungefär en 

gång i veckan och hävdar att eleverna anser det lustfyllt att använda datorerna. Det blir ett 

annorlunda inslag som inte sker dagligen i undervisningen.  

L2 påtalar att de har tillgång till en halv klassuppsättning med datorer. En del veckor arbetar 

klassen med datorerna flera gånger i veckan. Eleverna arbetar i programmet Word med 
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tillhörande funktion talsyntes för att höra vad de skriver. L2 hävdar att det är bra för eleverna i 

skriv- och läsinlärningen att de hör hur bokstäverna och de hela orden låter. 

Talsyntesprogrammet är lärorikt och eleverna blir uppmärksammade på om de har stavat fel 

eftersom de skriver ett ord medan datorn säger något annat. Det är även lättare för eleverna att 

skriva på datorn än för hand konstaterar L2.  
 

För eleverna som har svårt att forma bokstäver kan det bli ännu svårare att skriva en text i någon 

form. Det blir då jättesvårt för dem att bara forma bokstäverna och texten tappar då innehållet. 

Skriver eleverna däremot på datorn kan de släppa formuleringarna på bokstäverna och fokusera 

på innehållet. De kan då arbeta med att forma bokstäverna en annan gång. Det tycker jag är en 

jättestor fördel med tekniska saker (L2).  

I ASL-klasserna är digital teknik ett dagligt inslag. Eleverna har tillgång till en varsin surfplatta 

enligt 1:1-principen. L3 och L4 påtalar att de arbetat med många olika applikationer inom läs- 

och skrivinlärning och ASL genomsyrar hela deras undervisning. Eleverna har tillgång till 

talsyntes på surfplatta och det gör att eleverna ser versaler på tangentbordet men får se gemener 

på skärmen samtidigt som de får höra bokstavsljuden.  

L2 påtalar att många elever blandar stora och små bokstäver och menar att det är viktigt att vara 

konsekvent i sitt skrivande. L2 anser att det var överdrivet förut när en stor del av tiden upptogs 

av välskrivning. Huvudsaken att andra kan läsa vad eleven har skrivit.  

Det står i läroplanen att eleverna ska ha en läslig handstil och en läslig handstil är ganska 

tillåtande (L2). 

6.1.5 Lärarnas syn på elevmotivation 

L1 framhäver vikten av elevmotivation och förklarar att de har försökt att hitta det som 

motiverar eleverna utifrån deras intressen. L1 har främst valt böcker i läsförståelsen med 

utgångspunkt i vad eleverna har tyckt varit underhållande.  

 

Även L2 påtalar att en varierad undervisning är betydelsefull för att inte tappa elevernas 

motivation och använder sig av handplockat material. L2 menar att undervisningen inte får bli 

för långtråkig för eleverna.   

 

För då smäller ungarna av för att det är tråkigt. Jag tror att de är vana av allt det snabba i 

samhället, de behöver aldrig ha tråkigt (L2). 

 

6.2 Delresultat 2: Analys av elevernas uppgifter  

I detta avsnitt redovisas resultaten av elevernas uppgifter. Avsnittet inleds med en presentation 

av de olika klassernas resultat. Slutligen redogörs en jämförelse mellan de två olika metoderna 

i sin helhet. Klasserna kommer att benämnas som K1, K2, K3 och K4.  
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Eleverna har genomfört en uppgift i läsförståelse. I uppgiften fick eleverna läsa en text och 

sedan kategorisera meningar i ordningsföljd samt besvara frågor som var både öppna och slutna. 

Uppgiften bedömdes utifrån tre nivåer (se metodavsnitt).  

Eleverna fick även utföra en skrivuppgift. Innan uppgiften erhöll eleverna förförståelse genom 

diskussion om föregående läsförståelseuppgift. Eleverna blev ombedda att skriva en berättelse 

som bedömdes utifrån tre nivåer (se metodavsnitt).  

6.2.1 Traditionell undervisning 

I detta avsnitt redovisas elevernas läs- och skrivfärdigheter inom traditionell undervisningsform 

via diagram samt i tabeller.  

Resultatet av K1:s läsförståelseuppgift visar att 20 procent av eleverna hamnade på nivå 1 och 

30 procent hamnade på nivå 2 medan 50 procent hamnade på nivå 3.    

20%

30%

50%

K1: Läsförståelseuppgift

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Figur 3. Resultat K1 läsförståelseuppgift. 
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Figur 4. Resultat K2 läsförståelseuppgift. 

Resultatet av K2 läsförståelseuppgift visar att 20 procent hamnade på nivå 1 och 53 procent på 

nivå 2 medan 27 procent hamnade på nivå 3.  

Nedanstående frekvenstabeller redovisar resultatet i läsförståelse för de två klasser som har 

undervisats med traditionell undervisningsform. Kolumnerna visar antal elever som besvarat 

respektive fråga med rätt, fel eller lämnat frågan obesvarad. Frågorna ett till fem samt frågorna 

sju till åtta är slutna frågor. Frågorna sex och nio är öppna frågor samt fråga tio handlar om att 

kategorisera meningarna i ordningsföljd.  
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27%

K2: Läsförståelseuppgift 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3
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Tabell 3 och 4. Frekvenstabell läsförståelse K1 samt K2. 

Uppgift  Rätt Fel Obesvarad 

1 100 % 
  

2 90 % 10 % 
 

3 80 % 20 % 
 

4 90 % 10 % 
 

5 80 % 20 % 
 

6 70 % 30 % 
 

7 70 % 30 % 
 

8 40 % 60 % 
 

9 40 % 50 % 10 % 

10 60 % 30 % 10 % 

 

Uppgift  Rätt Fel Obesvarad 

1 67 %  33 % 
 

2 60 % 40 % 
 

3 73 % 27 % 
 

4 60 % 40 % 
 

5 60 % 40 % 
 

6 53 %  47 % 
 

7 67 % 33 % 
 

8 47 % 53 % 
 

9 60 % 27 % 13 % 

10 47 % 47 % 6 % 

Tabell 5. Frekvenstabell läsförståelse totalt K1 och K2 

Uppgift Rätt  Fel Obesvarad 

1 80 % 20 %  

2 72 % 28 %  

3 76 % 24 %  

4 72 % 28 %  

5 68 % 32 %  

6 60 % 40 %  

7 68 % 32 %  

8 44 %  56 %  

9 52 % 36 % 12 % 

10 52 % 40 % 8 % 
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Figur 5. Resultat K1 skrivuppgift. 

Resultatet av K1:s skrivuppgift visar att 30 procent hamnade på nivå 1 och 40 procent på nivå 

2 medan 30 procent hamnade på nivå 3.  

 

Figur 6. Resultat K2 skrivuppgift. 

Resultatet av K2:s skrivuppgift visar att 13 procent hamnade på nivå 1 och 80 procent på nivå 

2 medan 7 procent hamnade på nivå 3.  

30%

40%

30%

K1: Skrivuppgift

 Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

13%

80%

7%

K2: Skrivuppgift 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3
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6.2.2 Att skriva sig till läsning 

I detta avsnitt redovisas elevernas läs- och skrivfärdigheter inom metoden ASL via diagram 

samt i tabeller.    

 

Figur 7. Resultat K3 läsförståelseuppgift 

Resultatet av K3:s läsförståelseuppgift visar att 17 procent hamnade på nivå 1 och 50 procent 

på nivå 2 medan 33 procent hamnade på nivå 3.  
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K3: Läsförståelseuppgift 
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Figur 8. Resultat K4 läsförståelseuppgift 

Resultatet av K4:s läsförståelseuppgift visar att 8 procent hamnade på nivå 1 och 17 procent på 

nivå 2 medan 75 procent hamnade på nivå 3.  

Nedanstående frekvenstabeller redovisar resultatet i läsförståelse för de två klasser som har 

undervisats med metoden ASL. Kolumnerna visar antal elever som besvarat respektive fråga 

med rätt, fel eller lämnat frågan obesvarad. Frågorna ett till fem samt frågorna sju till åtta är 

slutna frågor. Frågorna sex och nio är öppna frågor samt fråga tio handlar om att kategorisera 

meningarna i ordningsföljd.  
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K4: Läsförståelseuppgift 
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Nivå 2

Nivå 3
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Tabell 6 och 7. Frekvenstabell läsförståelse K3 samt K4. 

Uppgift Rätt Fel Obesvarad 

1 100 % 
  

2 83 % 17 % 
 

3 92 % 8 % 
 

4 92 % 8 % 
 

5 75 % 25 % 
 

6 83 % 17 % 
 

7 83 % 17 % 
 

8 58 % 42 % 
 

9 25 % 50 % 25 % 

10 8 % 25 % 67 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift Rätt Fel Obesvarad 

1 100 % 
  

2 83 % 17 % 
 

3 83 % 17 % 
 

4 83 % 17 % 
 

5 83 % 17 % 
 

6 58 % 42 % 
 

7 83 % 17 % 
 

8 83 % 17 % 
 

9 83 % 17 % 
 

10 75 % 25 % 
 

Tabell 8. Frekvenstabell läsförståelse totalt K3 och K4 

Uppgift Rätt Fel Obesvarad 

1 100 % 
  

2 83 % 17 % 
 

3 87,5 % 12,5 % 
 

4 87,5 % 12,5 % 
 

5 79 % 21 % 
 

6 71 % 29 % 
 

7 83 % 17 % 
 

8 71 % 29 % 
 

9 54 % 33 % 13 % 

10 42 % 25 % 33 % 
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Figur 9. Resultat K3 skrivuppgift. 

Resultatet av K3:s skrivuppgift visar att 0 procent hamnade på nivå 1 och 90 procent på nivå 2 

medan 10 procent hamnade på nivå 3.  

 

Figur 10. Resultat K4 skrivuppgift. 

Resultatet av K4:s skrivuppgift visar att 0 procent hamnade på nivå 1 och 62 procent på nivå 2 

medan 38 procent hamnade på nivå 3.  
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6.2.3 Jämförelse av metoderna 

 

Figur 11.  Sammanlagt resultat K1 och K2 läsförståelseuppgift. 

Det sammanlagda resultatet av K1:s och K2:s läsförståelseuppgift visar att 23 procent hamnade 

på nivå 1 och 42 procent på nivå 2 medan 35 procent hamnade på nivå 3.  

 

 
Figur 12. Sammanlagt resultat K3 och K4 läsförståelseuppgift. 

Det sammanlagda resultatet av K3:s och K4:s läsförståelseuppgift visar att 13 procent hamnade 

på nivå 1 och 33 procent på nivå 2 medan 54 procent hamnade på nivå 3.  
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Skillnader mellan undervisningsmetoderna med avseende på läsförståelse 

I vår analys av elevernas läsförståelse påvisades en större skillnad mellan ASL och traditionell 

undervisningsform. Det sammanlagda medelvärdet för de två olika undervisningsmetoderna 

påvisade att fler elever inom ASL kunde svara på de öppna och slutna frågorna. Eleverna inom 

den traditionella undervisningsformen kunde ange meningarnas ordningsföljd i högre grad.  

 

Figur 13. Sammanlagt resultat K1 och K2 skrivuppgift. 

Det sammanlagda resultatet av K1:s och K2:s skrivuppgift visar att 20 procent hamnade på nivå 

1 och 64 procent på nivå 2 medan 16 procent hamnade på nivå 3.  

 

 
Figur 14. Sammanlagt resultat K3 och K4 skrivuppgift. 

20%

64%

16%

Skrivuppgift: Traditionell undervisning

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

0%

67%

33%

Skrivuppgift: ASL

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3



 

 

38 

 

Det sammanlagda resultatet av K3:s och K4:s skrivuppgift visar att 0 procent hamnade på nivå 

1 och 67 procent på nivå 2 medan 33 procent hamnade på nivå 3.  

 

Skillnader mellan undervisningsmetoderna med avseende på skrivuppgiften 

I vår analys av elevernas egenproducerade texter kunde vi konstatera att majoriteten av eleverna 

inom metoden ASL skrev längre texter. De hade även ett mer utvecklat och varierat språkbruk 

med en flitig användning av olika adjektiv för att beteckna eller beskriva egenskaper. De 

adjektiv som förekom i texterna var till exempel, stor, liten, rund, blå, röd, glad, rädd och ledsen. 

 

Eleverna som undervisats med metoden ASL hade även en säker och frekvent användning av 

funktionstecken. Majoriteten av eleverna hade en läslig handstil och en god kunskap i 

användandet av gemener. Eleverna använde även punkt och stor bokstav i högre utsträckning 

än de elever som undervisats med traditionell undervisningsform.   
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   7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur elevernas läs- och skrivfärdigheter påverkats av 

undervisningsmetoden ASL. Vår avsikt var även att studera vilka faktorer som kan påverka 

elevernas resultat och lärarnas syn på läs- och skrivundervisningen.  

I det här avsnittet kommer resultatet av undersökningen med utgångspunkt från elevernas 

uppgifter och intervjuerna med lärarna att diskuteras. Först presenteras en metoddiskussion som 

följs av resultatdiskussion, slutsats och avslutningsvis framtida forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

Detta examensarbete bygger på kvalitativa intervjuer med fyra lärare i årskurs 2 och inkluderar 

uppgifter från elever i respektives lärares klass. Uppgifterna är utförda med syfte att undersöka 

elevernas läs- och skrivfärdigheter.  

Innan vi utformade uppgifterna till eleverna studerade vi litteratur och tidigare forskning inom 

undervisningsmetoden ASL. Vi kunde konstatera att det mestadels förekom forskning om 

metodens effektivitet, inte hur den förhåller sig i jämförelse med andra undervisningsmetoder. 

Det motiverade oss att i denna studie jämföra metoden ASL med traditionell undervisningsform 

då den traditionella formen förekommer i högre utsträckning inom den svenska skolan.  

Den insamlade empirin är enligt vår mening jämförbar så till vida att studien hade ett likvärdigt 

antal deltagare inom de två analyserade undervisningsmetoderna. Inom vardera undervisnings-

metod återfinns en lärare med längre respektive kortare arbetslivserfarenhet. Enligt oss kan 

lärarnas erfarenhet ha en påverkan på undervisningen och elevernas resultat. En annan aspekt 

är att samtliga klasser är belägna i samma kommun.  

Elevernas resultat sammanställdes först klassvis var för sig. Därefter gjordes en övergripande 

sammanställning för att jämföra helheten. Totalt ingick 49 elever i studien varav 24 elever inom 

ASL. Resterande 25 elever tillhörde således gruppen elever med traditionell 

undervisningsform.  

En svårighet vid utformning av uppgifterna som uppstod under arbetets gång var att få en tydlig 

och likvärdig bedömning. Av den anledningen valde vi att använda oss av en mall från de 

tidigare nationella proven för att få en god summativ bedömning av elevernas läs- och 

skrivfärdigheter. En annan aspekt vi tog hänsyn till var det faktum att proven skedde under ett 

och samma tillfälle. Det kan riskera att ge en otydlig bild av elevernas progression, särskilt om 

eleverna har en sämre dag. Nationella proven i årskurs 3 sker också under ett och samma tillfälle 

utan möjlighet till korrigering i efterhand. Med hänsyn till dessa aspekter anser vi att 

genomförandet av våra uppgifter kunde ge en tydlig bild av elevernas läs- och 

skrivfärdigheter.     
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7.2 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet kommer fem olika teman att diskuteras. De teman vi behandlar är vikten av 

kommunikation i klassrummet, Att skriva sig till läsning, läsning som leder till 

ordförrådsutveckling och textrörlighet, tillgång till digital teknik samt motivation och variation 

i undervisningen. Inom dessa teman kommer didaktiska aspekter att diskuteras med tidigare 

forskning och resultatet av vår studie för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

7.2.1 Vikten av kommunikation i klassrummet   

En gemensam faktor i alla klassrum är att det pågår samtal och skrivande av olika slag. På vilket 

sätt elevernas interaktion och kommunikation är upplagd i undervisningen för att främja 

elevernas kunskapsinhämtning styrs av läraren. Det är väsentligt att läraren har vetskap om hur 

en gynnsam undervisningsmiljö ska utformas där lärande främjas påtalar Dysthe (1996:222). 

Samtliga lärare i vår studie försöker utifrån klassens förmåga tillåta arbete i olika 

gruppkonstellationer för att främja och stimulera elevernas kunskapsinhämtning. Det kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet som innebär att människan tar till sig nya lärdomar 

genom kommunikation och interaktion med andra. Alla människor besitter olika erfarenheter 

och kunskaper. Det är därmed betydelsefullt att delge varandra kunskap för att främja lärande 

(Säljö, 2014:305).    

Den dialogiska undervisningen bygger på samspel mellan olika parter. Det kan antingen vara 

kommunikation mellan lärare–elev eller mellan elev–elev (Dysthe, 1996:222). Lärarna i vår 

studie påtalar att det är betydelsefullt att låta eleverna arbeta tillsammans och interagera med 

varandra. L1 och L2 hävdar även hur svårt det kan vara att få samarbetet att fungera i en del 

grupper. Lärarna menar att elever har svårt att samarbeta och bråk emellan dem ofta uppstår. 

Det kan handla om att någon elev gör antingen för mycket eller för lite. Det kan även vara svårt 

för eleverna att kompromissa med sina klasskamrater. Tjernberg (2013:47–48) anser att barn 

får ny kunskap inom sin språkutveckling genom samspel med andra människor. Den 

kommunikativa interaktionen har stor betydelse för barnens lärande och även den respons 

barnen delger varandra. L1 och L2 har intentionen att i högre grad arbeta i grupp men i deras 

nuvarande klasser är det svårt att få till ett bra samspel mellan eleverna.  

Kunskap utvecklas i samspel mellan elev och lärare men också mellan eleverna själva. 

Kunskaper betraktas som någonting eleven blir delaktig i genom pedagogiska händelser snarare 

än någonting som läraren överför till eleven (Tjernberg, 2013:40). L2 i vår studie menar att 

samtalet i klassrummet är betydelsefullt och eleverna ska ges möjlighet att arbeta tillsammans. 

När de arbetar gemensamt kan eleverna hjälpas åt och komma på fler ord tillsammans samt 

diskutera stavning genom samspelet med varandra.  

Enligt Liberg (2007:28) kan möten mellan elever skapa positiva erfarenheter. Elever som har 

kommit längre i sin läs- och skrivutveckling kan uppfattas som förebilder för dem som 

fortfarande har långt kvar på sin väg mot läs- och skrivförståelse. Samspelet är en betydande 
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faktor för barnen i läs- och skrivutvecklingen. Genom att samtala med andra, använda sig av 

rim eller språklekar kan elevens egen process stimuleras. L1 bekräftar i vår studie att samspel 

är givande för eleverna och försöker få eleverna att arbeta i skrivpar.  L1 väljer skrivpar utifrån 

deras förmågor och placerar dem utifrån deras kunskapsnivå. Det kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivets begrepp stöttning. Det är en form av lärandeprocess som innebär 

att en elev som besitter en kunskap stöttar en annan elev som ännu inte uppnått denna kunskap. 

Processen resulterar i att den lärande skapar nya färdigheter genom interaktionen som båda kan 

bygga vidare på (Säljö 2014:305–306). Även Trageton (2014:61–62) som grundat ASL 

vidhåller att pararbete eller arbete i små grupper kan vara gynnsamt eftersom eleverna då ges 

möjlighet till att lära sig av varandra.  

Takala (2013:17, 20) framhåller att pararbete är gynnsamt eftersom elever får öva sociala 

färdigheter och kompromissa genom diskussioner. I vår studie menade L3 och L4 att det fanns 

en bakomliggande tanke med sitt sätt att arbeta och hävdar att de arbetar varierande med sina 

elever utifrån arbetssituation. Eleverna arbetar i stor grupp för att modellera men de arbetar 

även i par för att hjälpas åt eller enskilt för att eleven ska ges möjligheten att visa sina kunskaper 

och färdigheter. L1 resonerar att eleverna har fått arbeta i par eller grupp när behovet av att 

hjälpas åt har funnits. L2 framhåller svårigheterna med att arbeta tillsammans eftersom osämja 

kan uppstå mellan eleverna och förtydligar att samarbete inte fungerar i alla klasser.    

I vår studie framkom det att L1 och L2 önskar att de i större omfattning hade par- eller 

grupparbeten. L3 och L4 hade pararbete eller grupparbete som ett kontinuerligt arbetssätt 

beroende på vilken arbetssituation eleverna befann sig i. Det tycks som att detta arbetssätt 

gynnade elevernas skrivutveckling mer än ett arbetssätt som var mer individbaserat. Utifrån 

sammanställningen av de elevproducerade texterna kunde vi utläsa att alla elever i K3 och K4 

uppnådde nivå 2 eller 3. K3 och K4 hade en säker och frekvent användning av funktionstecken 

vilket enligt vår mening kan vara ett resultat av de varierande arbetssätten där eleverna har 

möjlighet att lära av varandra. När eleverna stöttar varandra i olika arbetssituationer kan det 

kopplas till det sociokulturella perspektivets begrepp stöttning. Alla elever kommer med olika 

förkunskaper till skolan och utan interaktion med andra elever kan de heller inte lära av 

varandra och utvecklas i sitt lärande. Av den anledningen är det centralt att inleda samarbete 

redan i tidig ålder enligt oss. Det är betydelsefullt att eleverna förstår vikten av samarbete som 

en del i undervisningen.  

7.2.2 Att skriva sig till läsning  

Takala (2012:21) menar att många elever kan ha lättare att skriva på dator än för hand då fokus 

ligger på innehållet i texten. Detta bekräftades av L2 som påtalar att det kan vara svårt för 

eleverna att skriva en text om de har svårt att forma bokstäver. Om eleverna istället skriver på 

dator kan de forma bokstäverna vid annat tillfälle och lägga fokus på innehållet.   

Tidigare forskning om metoden ASL visade att den bidrar till att eleverna skriver längre texter 

(Takala, 2012:21). Även Agélii Genlott & Grönlund (2013:99–103) påvisar i sin studie att 

metoden kunde visa en förbättring och utveckling av elevernas texter samt att de hade utvecklat 
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sina datorkunskaper. Vi kan styrka den tidigare forskningens utlåtande med vår studie. 

Resultatet av vår studie visar att eleverna som undervisats med metoden ASL använde sig flitigt 

av beskrivande ord samt skrev längre texter än de elever som undervisats med traditionell 

undervisningsform (se figur 15). Enligt resultatet i vår studie hamnade 100 procent av eleverna 

som undervisats med ASL på nivå 2 eller 3. Inom den traditionella undervisningsformen 

hamnade endast 80 procent av eleverna på nivå 2 eller 3. En orsak till resultatet kan enligt vår 

åsikt grunda sig på att skrivandet har varit en central del i undervisningen redan från skolstart 

för eleverna med metoden ASL. Vi drar slutsatsen att lärarna inom den traditionella 

undervisningsformen troligen har fokuserat mer på läsning och läsförståelsestrategier. Det kan 

även styrka den tidigare uppfattningen av traditionell undervisningsform där undervisningen 

främst fokuserat på läsinlärning enligt Skoog (2012:70, 209).  

Resultatet av vår studie visade att eleverna som undervisats med ASL hade en frekvent och 

säker användning av ett flertal funktionstecken som talstreck, frågetecken, utropstecken, 

kommatecken och punkt. I läroplanen framgår det att eleverna ska ges kunskaper i språkets 

struktur samt kunna använda funktionstecken som punkt, frågetecken och utropstecken. Det 

framgår inte när dessa kunskaper ska introduceras för eleverna eftersom det är ett mål som 

sträcker sig från årskurs 1 till 3 (Skolverket, 2018:258). Vi kan konstatera att lärarna i vår studie 

har lagt fokus på skilda delar i undervisningen. När lärarna stöttar eleverna till ny kunskap kan 

det kopplas till den proximala utvecklingszonen. Eleverna i ASL hade kunskap om användning 

av funktionstecken i relativt högre grad än eleverna inom den traditionella formen. Enligt vår 

mening kan det grunda sig på att eleverna i ASL givits möjlighet att i större utsträckning arbeta 

tillsammans (Säljö, 2014:305–306).  

7.2.3 Läsning som leder till ordförrådsutveckling och textrörlighet 

Skoog (2012:41) hävdar att eleven bygger sin förförståelse och sitt ordförråd redan i 

hemmet.  Barnen som får vara med om läsning och skrivning i sin vardag väcker en inre 

nyfikenhet som gör att barnen själva vill börja undersöka och laborera i skriftspråket. Det kan 

leda till att barnen kan nå en förståelse för hur läsning och skrivning går till. L2 framhåller det 

faktum att barns läs- och skrivfärdigheter har försämrats över lag. Det kan bero på att många är 

mindre intresserade nu och konstaterar att tidigare läste fler föräldrar för sina barn. L2 tror att 

dagens stressiga samhälle har förstört en hel del. Liberg (2007:28) påtalar att grunderna för 

textrörlighet läggs redan innan barnet själv har förmåga till att läsa och skriva enligt tidigare 

forskning. Grunden påverkas av barnets omgivning och i vilken omfattning barnet blir 

uppmuntrad till läs- och skrivaktiviteter. Enligt vår mening har vi likväl som L2 reflekterat 

kring föräldrarnas minskade läsvanor som kan vara en effekt av det stressiga samhället vi lever 

i idag. Dagens elever har vuxit upp med digitala verktyg vilket har resulterat i att de har fått 

goda kunskaper i användningen av teknik redan i tidig ålder. Vi kan därmed konstatera att 

elevernas frekventa användning av teknik inte bara är en negativ aspekt. Lindgren (2016) 

hävdar också att det idag är lika centralt att lära sig behärska digital teknik som att lära sig läsa 

och skriva.  



 

 

43 

 

En annan betydelsefull faktor för framgångsrik läs- och skrivinlärning är ordförrådsutveckling 

och den kan utvecklas med hjälp av bland annat högläsning. Boksamtal handlar om att utbyta 

läserfarenheter, entusiasm, frågetecken och att upptäcka mönster hävdar Tjernberg (2013:59–

60). Genom lärarintervjuerna är det tydligt att högläsning är en betydelsefull del av 

undervisningen. Det var fler elever inom den traditionella undervisningsformen som kunde 

ange meningarnas ordningsföljd. En möjlig orsak kan vara att lärarna inom den traditionella 

undervisningsformen har arbetat med boksamtal och lässtrategier med eleverna. Det totala 

resultatet av läsförståelseuppgiften visade att 77 procent av eleverna som undervisats med 

traditionell undervisningsform placerade sig på nivå 2 eller 3. I skillnad från eleverna inom 

ASL som hamnade på 87 procent på nivå 2 eller 3. Eleverna som undervisats med ASL kunde 

i högre grad svara på de öppna och slutna frågorna i jämförelse med de elever som undervisats 

enligt den traditionella undervisningsformen. En trolig orsak kan vara att eleverna med ASL 

har god förmåga att orientera sig i texten men kan ha svårt att tillämpa strategier när de kommer 

till att kategorisera meningar i ordningsföljd.    

L2 hävdar att eleverna behöver läsa många tusen ord för att bygga upp sitt ordförråd och 

försöker läsa högt för klassen en till två gånger i veckan med boksamtal under läsningens gång. 

L1 påtalar att högläsning inte sker i önskad grad och har högläsning ett par gånger i veckan med 

efterföljande samtal. L1 framhåller att eleverna uppskattar högläsning i hög grad och berättar 

att de även läser tyst två gånger i veckan. Enligt L3 och L4 förekommer högläsning såväl som 

tyst läsning en kortare stund i den dagliga undervisningen. L2 har däremot en annan syn på tyst 

läsning och anser att det inte ger någonting till eleverna då problemet är att många elever endast 

sitter med boken och inte läser. Flertalet av eleverna är inte medvetna om vad de läser och av 

den anledningen har L2 medvetet valt bort tyst läsning i klassrummet. Tjernberg (2013:47–48) 

påtalar att barn får ny kunskap inom sin språkutveckling i samspelet med andra. Den 

kommunikativa interaktionen har stor betydelse för barnens lärande och även den respons 

barnen delger varandra i klassrummet.   

I vår studie kunde vi urskilja en skillnad på klassernas elevproducerade texter då K3 och K4 

utmärkte sig med utvecklade och långa texter med god stavning samt säker användning av 

funktionstecken. Det vi kunde utläsa av resultaten var att eleverna hade goda kunskaper i 

läsförståelse och de hade inte tappat läsningen till följd av skrivandet. Det vi kunde utläsa i vår 

analys mellan klasserna inom ASL var att K3 hade större svårigheter att svara på de öppna 

frågorna samt en lägre förmåga att kategorisera meningarna i ordningsföljd. Detta trots att L3 

och L4 använde sig av samma upplägg vid sin respektive undervisning. Resultatet i 

läsförståelseuppgiften visade att 92 procent av eleverna i K4 uppnådde nivå 2 eller 3. I K3 

uppnådde 83 procent nivå 2 eller 3. Denna skillnad kan enligt vår mening bero på att elever har 

olika kunskaper och förförståelse innan de kommer till skolan. En annan aspekt att ta hänsyn 

till är lärarnas olika långa arbetslivserfarenheter och deras förmåga att tillämpa strategier i 

undervisningen.     
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7.2.4 Tillgången till digital teknik 

Nurmilaakso (2015:103) framhäver att datorn är ett bra redskap att använda sig av i 

skrivutvecklingen då datorn på ett enkelt sätt möjliggör för användaren att korrigera sina 

misstag. Det tar även mindre tid att skriva texterna för eleverna och det ligger i tiden att använda 

sig av datorer. Lärarna i studien påtalade också att skrivning på dator motiverar barn att skriva 

mer och eleverna anser att det är lustfyllt (Nurmilaakso, 2015:103). Lindgren (2016) anser att 

det idag är lika väsentligt att lära sig använda digitala verktyg som att lära sig att läsa och skriva. 

Om alla elever ska ges möjlighet till digital kompetens behöver elevernas tillgång till digitala 

redskap och lärarnas kunskaper öka för att på så sätt ge eleverna rätt förutsättningar i deras 

digitala kompetens.  

I vår studie påtalar L1 att skolan inte har många datorer och att de inte haft möjlighet att använda 

datorerna i den utsträckning de önskat. L1 framhåller det faktum att det heller inte finns många 

surfplattor. Tillgängligheten till digitala verktyg är begränsad på en del skolor och det är något 

som styrks av Lindgren (2016). Det beror på att skolans huvudmän prioriterar olika i barns 

utbildning vilket leder till att tillgången till digitala verktyg varierar mellan olika skolor 

(Lindgren, 2016). Vi anser att den bristande tillgången till teknik är oroväckande med tanke på 

läroplanens målsättning att alla elever ska ges en likvärdig utbildning. Läroplanen framhåller 

även vikten av elevernas förmåga att hantera digitala redskap samt orientera sig och agera i det 

stora informationsflödet (Skolverket, 2018:7). Det är ett problem och ett svåruppnåeligt mål för 

lärarna om utrustningen inte finns tillgänglig och huvudmännen bör därmed prioritera tekniken 

i skolan enligt vår mening.   

L3 och L4 använder digital teknik i den dagliga undervisningen och eleverna har tillgång till en 

varsin surfplatta. L2 berättar att de använt sig av talsyntes och menar att de digitala verktygen 

är bra för eleverna då de blir uppmärksamma på hur bokstäverna och hela orden låter. L2 hävdar 

att det är en stor fördel med tekniska verktyg och påtalar att det är lättare för eleverna att skriva 

på datorn än för hand. En del elever har svårt att forma bokstäver och kan med datorns hjälp 

istället fokusera på innehållet. Enligt Fälth et al. (2014:11) kan datorn anses som ett stöttande 

redskap och hjälpmedel. Eleverna hade även lättare att hantera datorns påpekande och 

tillrättavisningar än lärarnas respons (Fälth et al, 2014:11). Enligt vår åsikt är det fördelaktigt 

med den extra resurs som datorn kan bidra med och framförallt programmet talsyntes som ger 

eleverna direkt återkoppling. Datorn med tillhörande tangentbord och talsyntes kan kopplas till 

det sociokulturella perspektivets fysiska- och språkliga verktyg som hjälper människan i sin 

omvärld. Med vetskapen om att lärarna har svårt att räcka till i stora klasser kan datorn vara ett 

hjälpmedel så att alla elever kan arbeta i sin takt och utifrån sin progression.  

Innan vi påbörjade vår studie fick vi höra en del kritiska röster till ASL. En del ansåg att 

elevernas handstil inte skulle vara utvecklade med tanke på att undervisningen huvudsakligen 

sker på dator. Enligt läroplanen ska eleven kunna behärska handstil samt ha förmågan att skriva 

med digitala verktyg (Skolverket, 2018:258). L2 förtydligar läroplanens mål att eleverna ska ha 

läslig handstil och framhåller att handstilen inte är avgörande då det primära är att andra kan 

läsa vad eleven har skrivit. L2 anser att det tidigare var överskattat med välskrivning eftersom 

den upptog stor del av undervisningen.   
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I vår analys av elevernas texter var handstil en av aspekterna i vår bedömning eftersom det har 

funnits en kritisk röst gällande handstil gentemot undervisningsmetoden ASL. Det vi kunde 

utläsa utifrån analysen av elevernas texter var att K3 och K4 hade en god och läslig handstil. 

Det trots att större delen av undervisning bedrivits med digital teknik. Vi kunde inte utläsa 

någon märkbar skillnad i elevernas handstil i de olika undervisningsmetoderna. I en del fall 

kunde vi trots att eleverna huvudsakligen har undervisats med surfplatta anse att eleverna hade 

prydligare bokstäver. Det tror vi kan bero på att eleverna inte endast har arbetat med 

tangentbordet. Eleverna har även övat på att forma bokstäverna på whiteboard och haft 

välskrivning i sin undervisning. En annan faktor till elevernas propra handstil kan bero på att 

eleverna har skapat ett bildminne av bokstäverna eftersom de haft daglig tillgång till digitala 

verktyg.   

7.2.5 Motivation och variation i undervisningen 

Enligt Fälth et al. (2014:10) är motivation en väsentlig faktor när ett barn ska lära sig läsa. 

Elevernas motivation till uppgifterna är ofta i fokus men det ska också finnas en variation för 

att bibehålla motivationen hos eleverna. Under intervjuerna framkom det tydligt att motivation 

och variation var betydelsefullt. L1 påtalar att de har försökt att hitta det som motiverar eleverna 

utifrån deras intressen samt det som eleverna funnit glädjande. L2 framhäver att det är bra att 

ha en varierad undervisning för att inte tappa elevernas motivation. Det får inte bli för 

långtråkigt för eleverna då de är vana vid att allt sker snabbt i dagens samhälle. Skoog 

(2012:205) hävdar att undervisning med möjlighet till friare skrivmöjligheter är att föredra för 

att eleverna ska kunna ge utlopp för sin fantasi och kreativitet. Skrivningen ska vara glädjefylld, 

rolig och baserad på det som intresserar eleverna för att skapa motivation.  

Samtliga lärare i vår studie påtalade att eleverna hade svårt att komma igång med skrivuppgiften 

och menade att det kunde bero på att uppgiften var begränsad till ett ämne. Trots att eleverna 

gavs tid till förförståelse inför skrivuppgiften hade eleverna svårt att sätta sig in i hur en dag i 

Bullerbyn kunde se ut. Enligt Takala (2013:17) blir eleverna mer intresserade av ämnet när de 

själva får välja vad de vill skriva om. Det var en aspekt vi hade i åtanke men vi valde medvetet 

ett tema för att eleverna lättare skulle komma igång. Vi hade intentionen att utläsa om eleverna 

kunde hålla sig till en tydlig disposition enligt strukturen av en berättelse samt om de kunde 

hålla sig till temat. Ämnet kan dock ha varit svårt att relatera till då dagens samhälle ser 

annorlunda ut nu gentemot tidigare generationer. Många av eleverna hade inte tidigare sett 

Barnen i Bullerbyn och hade inte heller någon relation till det sätt att leva. Under den 

tidsperioden fick barnen hjälpa till mera i hemmet samt i arbetet på gården. När eleverna inte 

har en relation eller erfarenhet av det som eleverna blir ombedda att skriva om blir det svårt att 

skapa fantasi och uttrycka sig i text. Vi kan därmed konstatera att det är betydelsefullt att vi 

som blivande lärare bygger vår undervisning på elevernas förförståelse och intresse. Genom att 

bygga på elevernas intresse kan vi som lärare skapa en variation och motivation för att locka 

eleverna till lärande.    
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7.3 Slutsats 

Avsikten med vår studie var att undersöka hur arbetsmetoden ASL påverkar elevernas läs- och 

skrivinlärning. Enligt vår undersökning är ASL en gynnsam metod att använda sig av vid läs- 

och skrivinlärning i förhållande till traditionell undervisningsform.  

Enligt resultatet av vår studie och frågeställning avsåg vi att undersöka hur elevernas läs- och 

skrivinlärning påverkats av arbetsmetoden ASL i förhållande till traditionell 

undervisningsform. Eleverna som undervisats med ASL hade utvecklat bättre skrivfärdigheter. 

I jämförelse med traditionell undervisningsform skrev eleverna som undervisats med ASL 

längre texter samt hade ett mer utvecklat skriftspråk. Eleverna använde sig av varierande 

synonymer, olika prepositioner och flera adjektiv i sina egenproducerade texter. Eleverna var 

säkra i sin användning av gemener. De hade även god kunskap om olika funktionstecken som 

punkt, utropstecken och frågetecken vilket är ett centralt mål i den svenska läroplanen. Eleverna 

använde sig även av funktionstecken som inte nämns som ett kunskapskrav för årskurs 1–3 i 

läroplanen som till exempel talstreck och kommatecken.  

Eleverna som undervisats med ASL hade bra resultat i läsförståelse. Eleverna fick högre resultat 

i både de slutna samt öppna frågorna i förhållande till den traditionella undervisningsformen. 

Det var endast i sista frågan där elevernas förmåga att kategorisera meningar i ordningsföljd 

som eleverna inom den traditionella undervisningsformen fick högre poäng. 

De största skillnaderna gick att urskilja i elevernas egenproducerade texter. Vi kan därmed 

konstatera att eleverna som undervisats med metoden ASL inte fått bristande läsförståelse som 

en följd av deras goda skrivutveckling. 

Eleverna i vår studie hade inte svårigheter att skriva med läslig handstil trots att vi stött på 

kritiska röster som påpekat det som en riskfaktor när eleverna undervisats med ASL. I vår 

analys framkom det att bokstävernas form och utseende var av god kvalitet och inte 

undermåliga som en del kritiker påpekat. Enligt oss var inte handstilen av sämre kvalité än för 

de elever som använt sig av pennan dagligen inom den traditionella undervisningen.  

En annan aspekt vi avsåg att undersöka genom denna studie var hur lärarna valde att arbeta med 

de olika undervisningsmetoderna i klassrummet. Lärarna har själva utformat sin undervisning 

med stöd av läroplanen. Detta leder till att lärarna kan använda sig av olika tillvägagångssätt 

och material som kan ha en påverkan på elevernas resultat.  

 

I vår studie avsåg vi att undersöka hur lärarna arbetade med respektive arbetsmetod i 

klassrummet. Lärarna inom den traditionella undervisningen arbetade med läromedel och 

handplockat material i sin läs- och skrivundervisning. De använde sig även av datorer i varierad 

utsträckning. Lärarna lade stor vikt vid högläsning och boksamtal för att ge eleverna kunskap 

om olika strategier inom läsförståelse. Det kan vara fördelaktigt att ha vetskap om strategier 

och kunna tillämpa dessa när läsaren möter olika texter.   
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Lärarna inom metoden ASL arbetade i varsin klass på samma skola och hade valt att ha likadant 

upplägg för sin undervisning. De arbetade med metoden ASL och den huvudsakliga 

undervisningen skedde med hjälp av digitala verktyg. Eleverna använde sig av talsyntes och 

olika applikationer inom läs- och skrivinlärning. De fick utöver den digitala undervisningen 

även forma bokstäverna på whiteboard samt öva välskrivning.  

Sammanfattningsvis fanns skillnader i klassernas tillämpning av digitala verktyg. I ASL 

klasserna fanns god tillgång till både datorer och surfplattor med tillhörande program och 

eleverna hade surfplatta enligt 1:1 principen. Inom den traditionella undervisningsformen var 

tillgången till digitala redskap begränsad.  

Avslutningsvis talar staten om en likvärdig utbildning oavsett var i landet eleven bor. Det är 

därmed centralt att alla elever ska ges tillgång till teknik som kan underlätta deras inlärning. 

Resultatet i vår studie visade att eleverna skapade goda läs- och skrivfärdigheter med hjälp av 

digitala verktyg. Tekniken blev ett hjälpmedel i klassrummet där eleverna gavs direkt 

återkoppling och kunde arbeta utifrån sin egen progression. Det framkom även att de digitala 

verktygen är olika prioriterade i de aktuella skolorna. Det fanns stora skillnader i tillgången till 

digital teknik trots att skolorna var belägna i en och samma kommun. Enligt vår mening bör 

huvudmännen prioritera de digitala resurserna och inse att tekniken kan vara ett hjälpmedel i 

svensk skola. Det är av stor vikt att följa med i samhällets utveckling och låta eleverna ta del 

av teknikens innovation då eleverna trots allt är framtiden.  

7.4 Framtida forskning 

Tidigare forskning har visat att ASL är en effektiv och gynnsam metod. Utgångspunkten i vårt 

arbete var att utveckla forskningen och jämföra denna metod med den traditionella 

undervisningsformen som är ett vanligt förekommande arbetssätt i den svenska skolan.  

Resultatet i vår studie blev tydligt och enligt vår mening vore det intressant att undersöka vidare 

i vilken omfattning undervisningen har påverkat eleverna. I framtida forskning skulle det vara 

önskvärt att följa en klass under tre års tid och utföra tre tester. Ett test i början av årskurs 1 för 

att undersöka var eleverna befinner sig, ytterligare ett test i årskurs 2 för att utläsa hur eleverna 

har utvecklats och slutligen ett sista test i slutet av årskurs 3. En intressant aspekt skulle vara 

att undersöka elevernas progression genom de tre åren. Intentionen skulle vara att utvärdera hur 

eleverna har utvecklats individuellt med de två olika undervisningsmetoderna vi belyser i vårt 

arbete. Det är uppenbart att eleverna kommer till skolan med olika förförståelse och 

förutsättningar till lärande. Det är därmed betydelsefullt att undersöka hur den nya tekniken kan 

hjälpa eleverna i deras lärande för att tillgodose samhällets nya behov och förändring.  
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    9. Bilagor 

Bilaga 1: Brev till lärare  

Till lärare i årskurs 2 

Vi heter Emilia Blom och Helen Källdin. Vi studerar vårt fjärde och sista år på 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–

3 på Högskolan i Gävle. Vi arbetar i skrivande stund med vårt examensarbete i svenska med 

didaktisk inriktning som grundar sig på läs- och skrivinlärning i årskurs 1–3. 

Vårt examensarbete är inriktat mot ASL-metoden. Vi vill undersöka hur elevers texter påverkas 

av att de undervisats med ASL-metoden genom att jämföra med texter av elever som 

undervisats med annan metod. 

Vi vore mycket tacksamma om du och din klass ville delta i vår studie. Eleverna kommer i 

studien att få utföra test som kan ses som en övning inför nationella proven. Detta test är 

konstruerat av oss och är utformat på liknande sätt som de nationella proven med en 

läsförståelseuppgift samt en skrivuppgift. Dessa kommer sedan att analyseras av oss utifrån 

kriterier som utgår från undervisningsmetoderna. 

Vi bifogar ett brev med anhållan om medgivande från elevernas vårdnadshavare som vi ber er 

vidarebefordra till dem. När testen är utförda och vi har genomfört en analys önskar vi att 

komplettera med en intervju med er som kommer att ta cirka 30–45 minuter. Denna intervju 

önskar vi att få spela in för att underlätta transkribering och analys. 

Vi kommer tillsammans överens om tid och plats som passar er. Det insamlade materialet 

behandlas konfidentiellt och kommer att raderas när arbetet är färdigt. Vi följer 

Vetenskapsrådets etiska principer som innebär att ni och eleverna när som helst kan avbryta er 

medverkan och uppgifterna är endast för forskningsändamål. 

Varken ert namn eller skolans namn kommer att nämnas i vårt arbete som kommer att publiceras 

i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

Om du är intresserad ber vi dig höra av dig till någon av oss senast 15 mars då vi har begränsat 

med tid.  

Tack på förhand. 

Emilia Blom                                                               Helen Källdin 

hhp12ebm@student.hig.se                                         ofk15hkn@student.hig.se 

070-XXX XXXX                                                       070-XXX XXXX                     

   

 



 

 

 

Bilaga 2: Brev till vårdnadshavare  

Informationsbrev till föräldrar  

Till vårdnadshavare 

Vi heter Emilia Blom och Helen Källdin. Vi studerar vårt fjärde och sista år på 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1     

3 på Högskolan i Gävle. Vi arbetar i skrivande stund med vårt examensarbete i svenska med 

didaktisk inriktning som grundar sig på läs- och skrivinlärning i årskurs 1–3. 

I vårt examensarbete studerar vi olika undervisningsmetoder för läs- och skrivinlärning och hur 

dessa skiljer sig åt. 

Vi önskar att få ert medgivande till att ert barn deltar i en övning där eleverna kommer att få 

utföra ett läsförståelsetest samt skriva en berättelse. Ert barns deltagande vore mycket 

värdefullt. Vi kommer även be om ert barns samtycke till att delta i studien. Meddela senast 22 

mars huruvida ert barn får delta i studien eller inte. 

Det insamlade materialet behandlas konfidentiellt och kommer att raderas när arbetet är färdigt. 

Vi följer Vetenskapsrådets etiska principer som innebär att ert barn när som helst kan avbryta 

sin medverkan och uppgifterna är endast för forskningsändamål. Varken ert barns namn eller 

skolans namn kommer att nämnas i vårt arbete som kommer att publiceras i DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet). 

Om ni har frågor eller funderingar angående uppsatsen är ni välkomna att mejla oss. 

Tack på förhand! 

Emilia Blom                                                                   Helen Källdin 

hhp12ebm@student.hig.se                                             ofk15hkn@student.hig.se 

Lämnas senast 22 mars till klassläraren: ________________ 

Ja, jag ger mitt tillstånd för _________________ att delta i undersökningen. 

Nej, jag ger inte mitt tillstånd för _________________ att delta i undersökningen. 

Vårdnadshavare underskrift: ________________ 

 

 



 

 

 

Bilaga 3: Intervjufrågor till lärare (ASL)  

Intervjufrågor till lärare 

Bakgrundsbeskrivning:  

1. Vilken årskurs och storlek på klass:  

2. Utbildning:  

3. Antal år som lärare:    

 

Intervjufrågor:  

1. Hur arbetar ni med läs- och skrivinlärning i klassrummet? 

2. Hur länge har ni arbetat med ASL-metoden? 

3. Hur har ni gått tillväga inför arbetet med denna metod? (Fortbildning eller tagit reda 

på information själv?) 

4. Hur ofta använder ni er av denna metod i klassrummet? 

5. Hur arbetar ni med ASL i klassen? 

6. Har ni stavningsprogram aktiverat på datorn? 

7. Korrigerar ni stavfel? 

8. I vilken utsträckning får eleverna arbeta enskilt, i par eller i grupp? 

9. Hur kommer det sig att ni valt det arbetssättet? (enskilt, par eller grupp) 

10. Kompletterar ni med någon annan undervisningsform? 

11. I vilken utsträckning sker högläsning i klassen? 

12. Hur ofta har eleven möjlighet till att läsa enskilt? 

13. Finns det några elever med läs- och skrivsvårigheter i klassen? 

14. Hur har eleverna med läs- och skrivsvårigheter påverkats av undervisningen med ASL? 

15. Finns det några nyanlända elever i klassen? 

16. Hur har de nyanlända eleverna påverkats av undervisningen med ASL? 

17. Hur har elevernas läs- och skrivutveckling sett ut efter att ha arbetat med denna metod? 

18. Vilka fördelar ser du med ASL? 

19. Vilka nackdelar ser du med ASL?  

20. Har ni något som ni vill tillägga?  

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4: Intervjufrågor till lärare (traditionell undervisning)   

Intervjufrågor till lärare 

Bakgrundsbeskrivning:  

1. Vilken årskurs och storlek på klass:  

2. Utbildning:  

3. Antal år som lärare:    

Intervjufrågor:  

1. Hur arbetar ni med läs- och skrivinlärning i klassrummet? 

2. Har ni arbetat på det sättet länge?  

3. Hur kommer det sig att ni arbetar på detta sätt med undervisningen? 

4. Arbetar ni något med datorer i klassen? 

5. Hur arbetar ni med datorerna? (Appar/skrivprogram?) 

6. Förekommer datoranvändningen regelbundet? 

7. Om datorer används, förekommer talsyntes i datorprogrammen? 

8. Korrigerar ni stavfel? 

9. I vilken utsträckning får eleverna arbeta enskilt, i par eller i grupp? 

10. Hur kommer det sig att ni valt det arbetssättet? (enskilt, par eller grupp) 

11. I vilken utsträckning sker högläsning i klassen? 

12. Hur ofta har eleverna möjlighet till att läsa enskilt? 

13. Finns det några elever med läs- och skrivsvårigheter i klassen? 

14. Hur har eleverna med läs- och skrivsvårigheter påverkats av denna undervisning? 

15. Finns det några nyanlända elever i klassen? 

16. Hur har de nyanlända eleverna påverkats av denna undervisning? 

17. Hur har elevernas läs- och skrivutveckling sett ut efter att ha arbetat med denna metod? 

18. Vilka fördelar ser du med ert arbetssätt? 

19. Vilka nackdelar ser du med ert arbetssätt?  

20. Har ni något som ni vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5: Lärarhandledning  

 

 

 

 

 

  

LÄRARHANDLEDNING 

Utformad av: Emilia Blom och Helen Källdin 



 

 

 

Lärarinformation 

 

Deltest: Tidsåtgång: Material: 

Läsa 

Vår i Bullerbyn 

(berättande text) 

60 minuter Läsförståelsehäfte 

inklusive svarsblad 

Beskrivning och instruktioner för läsförståelsetest – Vår i Bullerbyn 

Läs det inledande stycket på första sidan högt om Lisa, barnen och gårdarna i Bullerbyn. 

Därefter får eleverna läsa den övriga texten självständigt för att sedan svara på frågorna. 

På hälften av frågorna kan eleverna hitta svaret direkt i texten medan en del frågor kräver att 

eleven använder sig av olika strategier för att komma på rätt svarsalternativ.  

Lärarens förberedelser 

Innan eleverna utför testet förbered följande: 

· Ta fram läsförståelsehäftet med tillhörande svarsblad till varje elev. 

· Förbered extrauppgifter för de elever som blir färdiga tidigt. 

Information till eleverna 

Berätta följande för eleverna:  

De ska läsa en känd skönlitterär text som handlar om barn som bor i en liten by på landet. 

Därefter ska eleverna besvara frågor från texten. Förklara att alla svar inte går att hämta direkt 

i texten utan de kan behöva använda olika strategier för att försöka lista ut svaret. 

Ge eleverna förförståelse: 

 ·      Skriv på whiteboardtavlan eller visa på projektorn de ord eller uttryck som kan tänkas vara 

svåra för eleverna. Förklara ord eller eventuella uttryck från texten (se ruta).  

 

       
 

·      Samtala om titeln Vår i Bullerbyn och bilden på framsidan och diskutera vad den kan handla 

om, låt eleverna leda diskussionen. 

·        Dra paralleller till egna erfarenheter av vår. 

Exempel på ord som kan behöva förklaras:  

Märkvärdigaste          klafsar          lindebarn 

 



 

 

 

      Utrustning för eleverna 

Eleverna använder ingen särskild utrustning utan endast läshäftet, penna och sudd. Elever som 

har särskilda anpassningar ska ges stöd enligt tidigare överenskommelser (lärare eller 

stödperson anger tydligt vilka extra anpassningar som är tillämpade innan insamling av 

materialet). 

Genomförande 

Berätta följande för eleverna: 

·        De ska tänka efter noga innan de svarar. Om de fastnar på frågan får de läsa om igen innan de 

kryssar i det svarsalternativ som de anser är bäst. 

·        Vissa frågor kan kräva mer än att läsa texten flera gånger. En del frågor kräver att eleven tar in 

informationen, tolkar och använder strategier för att ange ett svar. 

·        På de flesta frågorna ska de kryssa i rätt svar men en del frågor kräver att eleven skriver ned sitt 

eget svar. Det kommer också en fråga där eleverna ska ange ordningsföljden på vad som sker i 

texten.   

·        De har god tid på sig att läsa texten som är uppdelad i kortare stycken och besvara de tillhörande 

frågorna. 

·        Innan de lämnar in sitt svarshäfte ska de kontrollera att de har svarat på alla frågor. 

Lärarinformation 

 

Deltest:    Tidsåtgång: Material: 

Skriva (berättande text) 

Alla barn i Bullerbyn 

Uppgift: Tänk dig att du är ett av barnen i 

Bullerbyn, hur skulle en dag för dig se ut? 

60 minuter 

(inklusive 

instruktion) 

Linjerat 

papper 

Beskrivning och instruktioner för skrivuppgift – Alla barn i Bullerbyn 

Eleverna ska skriva en berättelse där de föreställer sig att de är ett av barnen i Bullerbyn och 

beskriver hur en dag för dem kan se ut. Eleverna får endast skriva för hand i denna uppgift. 

 



 

 

 

Lärarens förberedelser 

Innan eleverna utför testet förbered följande: 

·        Ta fram linjerat papper. 

·         Förbered extrauppgifter för elever som blir färdiga tidigt. 

Information till eleverna 

Återknyt till texten Vår i Bullerbyn:  

·        Samtala om texten, till exempel hur barnen i Bullerbyn hade det. 

·        Samtala med eleverna om hur det var förr i tiden när barnen fick hjälpa till på gårdarna. Vad 

tror eleverna att barnen i Bullerbyn fick hjälpa till med? 

·        Samtala om hur det skulle vara att bo på landet, vilka djur som skulle finnas på gården och vilka 

som skulle bo där? 

 

Skriv följande på whiteboardtavlan eller projektorn: 

·         Hur börjar det? 

·         Vad händer? 

·         Hur slutar det? 

 

Berätta följande för eleverna: 

·        De ska skriva en berättelse, inte en faktatext. Texten Vår i Bullerbyn kan ses som en inspiration. 

·        De ska föreställa sig att de är ett av barnen i Bullerbyn och skriva en berättelse som beskriver 

hur en dag för dem kan se ut. 

·        Berättelsen kan påminna om något de själva har upplevt eller vara hämtat helt från fantasin. 

·        Berättelsen ska ha inledning, handling och avslutning. 

·        Berättelsen ska vara skriven med hela meningar.  

·     Påminn eleverna om stor bokstav och punkt. 

·        De har möjlighet att börja sin berättelse med ”Det var en gång” eller ”En gång”. 

·        De kan hitta på en egen passande rubrik till texten. 

·        De har gott om tid på sig att skriva. 

 



 

 

 

Utrustning för eleverna 

Eleverna ska ha tillgång till linjerade papper, penna och sudd. Eleverna som har särskilda 

anpassningar ska ges stöd enligt tidigare överenskommelser (lärare eller stödperson anger 

tydligt vilka extra anpassningar som är tillämpade innan insamling av materialet). 

 

Genomförande 

·        Dela ut linjerade papper, gärna flera vid behov.  

· Meddela eleverna att de ska fylla i klass och skola på första sidan. 

·         Påminn eleverna återigen att de ska skriva en berättelse och inte en faktatext. 

·        Uppmärksamma eleverna på att de gärna får skriva en rubrik som passar till deras text. 

·        Vissa elever kan ha svårt att komma igång med sitt skrivande, därför kan de få hjälp med 

stödfrågor om ämnet för att få inspiration och komma igång. 

·        Uppmärksamma eleverna på tiden mot slutet och påminn dem i god tid så att de hinner avsluta 

sina berättelser inom den angivna tiden. 

·        Meddela eleverna att det är viktigt att de läser igenom texten innan de lämnar in den för att se 

om de behöver ändra på något i berättelsen. Uppmana eleverna att se efter om de har stor 

bokstav och punkt. 

·        Samla in texterna.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 6: Läsförståelsetest  

 

Skola: 

Klass:  

 

 
 

Läsförståelsetest 

Vår i Bullerbyn av Astrid Lindgren och Ilon Wikland 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utformad av: Helen Källdin och Emilia Blom  

Text och bild: Lindgren, A. & Wikland, I. (1997). Vår i Bullerbyn. (3. [dvs 4.] uppl.) Stockholm: 

Rabén & Sjögren. 



 

 

 

Jag heter Lisa, och byn där jag bor heter Bullerbyn. Bara tre gårdar finns det i byn 

och bara sex barn. Det är Britta och Anna som bor i Norrgården, och Lasse och 

Bosse och jag som bor i Mellangården, och Olle som bor i Sörgården. Ja, och så 

Kerstin också, det är Olles lilla syster. Hur kunde jag glömma bort henne? Olle 

tycker Kerstin är det märkvärdigaste som finns i hela Bullerbyn. Fast det är 

jobbigt att se efter henne, säjer han. Britta och Anna och jag brukar hjälpa honom 

med det ibland.  

”Det behövs nästan en hel skolklass för att se efter den ungen”, säjer Anna.  

 

 
© Astrid Lindgren Aktiebolag © Ilon Wikland 

 

 



 

 

 

Förresten är det blött överallt när det är vår. Ibland, när vi går hem från skolan, är 

vägarna som en lervälling. Och den klafsar om våra gummistövlar och vi kliver i 

dom största pölarna som vi kan hitta. Ibland kliver pojkarna i diket också, fast då 

får dom stövlarna fulla med vatten.  

Ibland går vi på staketet. En gång kom det en tant och fick se det. Hon trodde vi 

gick på staketet för att vi inte ville bli våta om fötterna. Hon förstod inte att vi 

gjorde det bara för att det är roligt. 

”Vem är det som har bestämt att man ska gå bara på vägen”, sa Lasse efteråt. 

”Det är nog nån stor människa”, sa Bosse.  

Och det tror jag också.  

 

 

 

 

 
© Astrid Lindgren Aktiebolag © Ilon Wikland 

 

 

 



 

 

 

Vi har många djur här i Bullerbyn. Hästar och kor och grisar och får och höns och 

katter. Och Olle har en hund som heter Svipp. När det är vår, föds det fullt med 

kalvar och smågrisar och lammungar och kycklingar i Bullerbyn. Och en och 

annan fölunge också. Varje morgon går vi ut och tittar om det har blivit något nytt 

under natten.  

 

 

 
© Astrid Lindgren Aktiebolag © Ilon Wikland 

 

 

 

 



 

 

 

En morgon i våras hände det något märkligt. Jag fick en lammunge av pappa att 

ha till min egen. För den lammungen hade ingen mamma. Jag fick bli mamma åt 

den i stället.  

”Du får ge den mat med flaska precis som ett lindebarn”, sa pappa.  

Jag döpte min lammunge till Pontus. 

”Om du skulle tröttna på att mata honom, så kan jag hjälpa dej”, sa Anna.  

Men då sa jag: ”Hå, inte må du tro att man tröttnar på att mata lammungar.” 

 

 

 

 

 
© Astrid Lindgren Aktiebolag © Ilon Wikland 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Hur många gårdar finns det i Bullerbyn? 

 

 A. Fem gårdar 

 B. Sex gårdar 

 C. En gård 

 D. Tre gårdar  

 

2. Vad heter Kerstins storebror? 

 

 A. Lasse 

 B. Olle 

 C. Bosse 

 D. Nils 

 

3. Under vilken årstid föds djuren på gården? 

 

 A. Sommar 

 B. Vinter 

 C. Höst 

 D. Vår 

 

4. Vad kallades lammungen? 

 

 A. Pelle 

 B. Svipp 

 C. Pontus  

 D. Linus 

 

5. Vad var Svipp för djur? 

 

 A. Katt 

 B. Gris 

 C. Lamm 

 D. Hund  

 



 

 

 

6. Varför tror du det är blött överallt när det är vår ute?  

 

 A. Det har regnat mycket  

 B. Snön har smält 

 C. Bonden har vattnat för mycket 

 D. För att det är roligt med vatten  

 

7. Varför går barnen på staketet? 

 A. För att det är roligt 

 B. Undvika att bli våt om fötterna 

 C. Träna balansen  

 D. De var rädda för tjuren i hagen  

 

8. Vem tror barnen har bestämt att man ska gå på vägen? 

 A. Barnen i Bullerbyn 

 B. Föräldrarna  

 C. Någon stor människa  

 D. Läraren på skolan 

 

9. Lisas säger att hon inte kommer att tröttna på att mata lammungen, 

vad tror du hon menade med det? 

 

Svar: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

10.  Numrera meningarna i rätt ordning. 

 

A. _____ Jag fick en lammunge av min pappa.  

B. _____ Anna säger att hon gärna kan hjälpa till om det behövs. 

C. _1___ Det hände något märkvärdigt i våras.  

D. _____ Pappa säger att jag får mata den som ett litet lindebarn.  

 

 



 

 

 

Bilaga 7: Skrivuppgift  

Skola:__________________ 

Klass:__________________ 

 

Skrivuppgift ”Alla barn i Bullerbyn” 
 

   

  Uppgift: 

  Tänk dig att du är ett av barnen i Bullerbyn. 

  Hur skulle en dag för dig se ut? 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Bilaga 8: Bedömningsprotokoll skrivuppgift  

Skola & Klass:__________________________ 

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Övrigt 

 Eleven kan inte 

uppvisa kunskaper 

i att utforma en 

berättelse som har 

en inledning, 

handling och 

avslutning. Eleven 

har ej en läslig 

handstil. Eleven 

har inte vid något 

tillfälle använt 

punkt och stor 

bokstav i sin text.  

 

Eleven kan utforma en 

berättelse med inledning, 

handling och avslutning. 

Eleven har en läslig 

handstil och använder sig 

huvudsakligen av 

gemener. Eleven använder 

stor bokstav och punkt vid 

upp till två tillfällen. 

Eleven kan stava minst 

fem vardagsnära ord som 

förekommer i elevens text. 

Eleven har minst tre 

rättstavade 

konjunktioner.   

  

Eleven kan 

utforma en 

berättelse med 

inledning, 

handling och 

avslutning. Eleven 

använder adjektiv 

frekvent och har 

ett beskrivande 

språk i sin text. 

Eleven har en 

läslig handstil och 

använder sig 

huvudsakligen av 

gemener. Eleven 

använder stor 

bokstav och punkt 

vid minst fem 

tillfällen. Eleven 

kan stava minst tio 

vardagsnära ord 

som förekommer i 

elevens text. 

Eleven har minst 

fem rättstavade 

konjunktioner.   

 

 

Elev 1     

Elev 2     

Elev 3     

Elev 4     

Elev 5     

Elev 6     

Elev 7     

 


