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Sammandrag  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares förhållningsätt till digitala verktyg i 
undervisningen i den tidiga läs- och skrivinlärningen. För att uppnå mitt syfte har jag 
gjort en kvalitativ studie där jag intervjuat tre lärare som arbetar med digitala verktyg 
samt metoden Att skriva sig till läsning som går hand i hand med digitala verktyg. Jag 
ville ta reda på hur lärare använder sig av digitala verktyg i undervisningen och hur de 
stimulerar eleverna till att använda och utveckla sitt lärande med digitala verktyg som 
stöd. Jag ville även undersöka på vilket sätt Att skriva sig till läsning påverkar den 
tidiga läs- och skrivinlärningen.  
 
De informanter jag intervjuat har alla arbetat med och förespråkar Att skriva sig till 
läsning vilket påvisas i resultatet av undersökningen. Resultatet visar att lärarnas 
förhållningssätt där lärarna förespråkar att alla elever kan lyckas med detta arbetssätt 
och att digitala verktyg är betydelsefulla för att utveckla digitala kompetenser. Det 
påvisar även en minskning av läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar att med hjälp av 
digitala verktyg och ASL kan alla elever lyckas, samt att det är mycket lättare att 
individanpassa undervisningen efter elevens behov.  
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1. Inledning 
 
Dagens samhälle blir mer digitaliserat och så även i skolan. Vi lever i en föränderlig 
värld där digitala verktyg tar upp en allt större plats. Idag växer barn upp där 
Informations-och kommunikationsteknik (IKT) är en naturlig del av vårt samhälle och 
där digitala verktyg ses som en självklarhet. I skolan blir det allt vanligare att man 
använder sig av digitala verktyg som datorer, internet, lärplattor och smartboards. Även 
administrativa uppgifter sker nu förtiden via datorer där lärare måste ta del av tekniken 
för att kunna utföra sitt arbete. Dagens samhälle kräver helt enkelt datoranvändning och 
allt blir mer och mer digitaliserat.  
 
Mitt intresse för digitala verktyg och hur dessa hanteras i skolan beror på de tidigare 
VFU-perioder där jag varit på två olika skolor där lärarna använder sig av digitala 
verktyg på olika sätt. Jag vill med detta arbete undersöka hur digitala verktyg kan bidra 
till en bättre lärandemiljö och ett mer effektivt lärande. Med digitala verktyg öppnar det 
upp världar och skapar förutsättningar och möjligheter till nytt och effektivt lärande. 
Enligt Steinberg (2013) så beror möjligheterna i sig inte endast på de digitala verktygen 
utan även mycket på läraren. Att ha tillgång till digitala verktyg som smartboard, iPads 
och datorer skapar stora möjligheter hos lärare samtidigt som det är ett ansvar att se till 
att man hanterar dessa verktyg. Det är viktigt att man förstår vilka möjligheter som 
erbjuds med digitala verktyg och att genom att använda dessa ändrar man även 
elevernas förutsättningar för lärande och för hur barn möter språket. Genom att man 
använder olika digitala verktyg i klassrummet så utmanar man även den traditionella, 
instrumentella synen på lärande (Steinberg, 2013).  
 
Att lära elever läsa och skriva är ett av de viktigaste uppdragen en lärare har. Skolverket 
(2011) har tydligt preciserat att det är nödvändigt och väldigt viktigt att ha bra 
kunskaper i läs- och skrivfärdighet samtidigt som metodvalet är dolt. Det är alltså till en 
stor del upp till läraren att välja vilken metod man vill använda sig av för att eleverna 
ska tillgodose sig nödvändiga kunskaper när det kommer till att läsa och skriva. Det 
finns flera metoder som lärare använder sig av och jag kommer i detta arbete att titta 
närmare på en metod, Att skriva sig till läsning då denna metod innefattar digitala 
verktyg.  
 
Då skolan allt mer tar in digitala verktyg i undervisningen har man som lärare ett ansvar 
att lära elever behärska och använda digitala verktyg. I läroplanen för grundskolan, Lgr 
11, står det att skolan ska ansvara för att varje elev ”kan använda modern teknik som ett 
verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 
2011 s.14). Läroplanen tar också upp i ämnet Svenska under centralt innehåll att 
eleverna ska kunna uttrycka sig genom handstil och att skriva på dator (Skolverket, 
2011). Med tydliga riktlinjer och mål från Skolverket visar ändå ett resultat från PIRLS 
(2011) en sjunkande läsförmåga där allt fler elever inte når upp till den höga och 
avancerade läsfärdighetsnivån och har svårigheter att få en förståelse för vad de läser. 
Det är viktigt att fokusera på arbetet med läsprocesser och vilka metoder man ska 
använda sig av för att elever ska stimulera och främja sin läs- och skrivutveckling.  
 
Med metoden ASL använder man dator som ett skrivverktyg och byter ut pennan mot 
ett tangentbord. Genom att använda sig av digitala verktyg i undervisningen tillägnar 
eleverna sig kunskaper och ett nytt sätt att lära. Genom att närmare studera denna metod 
vill jag skapa mig en ökad förståelse kring hur de digitala verktygen kan underlätta för 
elever i den tidiga läs- och skrivinlärningen. 
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1.1 Förtydligande av begrepp 
 
 
Digitala verktyg 
 
Med digitala verktyg vill jag precisera betydelsen av användningen av olika tekniska 
apparater, datorer, surfplattor, smartboards, mobiler och webbtjänster där även sociala 
medier ryms. Med surfplattor eller ett annat ord med samma betydelse, lärplatta syftar 
jag oftast på modellen av Apple, iPad då den oftast används i skolan.  
 
 
IT 
Informationsteknologi 
 
 
IKT  
 
Informations- och kommunikations-teknik. IKT är en vidareutveckling från begreppet IT 
där man har tagit vidare begreppet och skillnaden ligger i att man med begreppet IT gått ifrån att 
vara en informationskälla nu är en kommunikationskanal där betydelsen av kommunikation är 
viktigt.  
 
ASL 
 
ASL är en förkortning på metoden Att skriva sig till läsning av Arne Trageton där man 
lär sig läsa genom att skriva och skrivandet sker på datorer eller lärplattor.  
 
 
 
 
I denna uppsats använder jag begreppen IT, IKT och digitala verktyg som likvärdiga 
ord som har liknande betydelse. Oftast använder jag begreppet digitala verktyg.  
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1.2 Bakgrund 
 
Som digitala verktyg räknas datorer, surfplattor, mobiltelefoner, smartboards, internet 
och andra tekniska utrustningar in. För bara ett par decennier tillbaka var inte tekniken 
alls så utbredd som den är idag. Idag är det inte alls ovanligt att små barn kan mer om 
digitala verktyg än vad vuxna kan. Samhället har förändrats och man har blivit allt mer 
beroende av tekniken och samhället blir mer och mer elektroniskt och digitalt. Idag tar 
många banker och affärer inte emot kontanter utan pengartransaktioner sker 
elektroniskt, det vill säga över nätet. Detta har möjliggjorts av internet som öppnat upp 
otroligt många möjligheter. Att betala räkningar sker ofta digitalt över internet med 
hjälp av en digital bankdosa. Det går fortfarande att betala räkningar pappersvis men det 
är mycket svårare. Många företag har också sin verksamhet online, i form av 
webbshoppar på internet. Eftersom hela samhället har digitaliserats så är det ju 
självklart att även skolan har förändrats. Skolan följer den samhällsstrukturella 
förändringen med allt vad det innebär. Skolan i Sverige har ett ytterst ansvar att elever 
ska få varaktiga och tillförlitliga kunskaper och utbilda dem till bra medborgare med 
relevant utbildning. Skolan har då ett ansvar att hålla sig uppdaterade med tekniken och 
följa de förändringar som sker i samhället vilket gör att digitala verktyg blir en naturlig 
del av samhället och skolan. 
 
Vad är det då som händer när man tar sig in i en digitaliserad värld? Steinberg (2013) 
menar att vi lämnar den trygga och självklara bilden av vad som är lärande och släpper 
på tyglarna för vad vi kan kontrollera, det vill säga vad eleverna lär sig, hur de lär sig, 
av vem de lär sig, var de lär sig, när de lär sig och med vem/vilka de lär sig tillsammans 
med. Detta är alltså något man som lärare måste fundera över innan man låter sina 
elever använda digitala verktyg där internet kanske är den främsta faktorn där man inte 
riktigt kan kontrollera allt som eleverna gör. Trots detta öppnar det upp till fantastiska 
möjligheter där eleverna tillåts att söka information och kunskap på ett helt nytt sätt. På 
vilket sätt skapar då digitala verktyg förutsättningar för elevers stimulerande och 
lustfyllda lärande?  
 
En intressant aspekt som Steinberg (2013) tar upp är att läraren har stor makt vad 
gällande digitala verktyg. En stor grund för mitt intresse för digitala verktyg grundar sig 
i den föreläsning jag var på hösten 2014 med John Steinberg där han menar att läraren 
är en viktig komponent i undervisningen med digitala verktyg. Det handlar inte enbart 
om att köpa in datorer och iPads och ge till eleverna och tro att allt löser sig självt. 
Tvärtom menar Steinberg (föreläsning, 29 oktober, 2014) att läraren ska vara delaktig i 
vad barnen gör och inte ”gå undan” när de håller på med digitala verktyg. Eftersom 
digitala verktyg öppnar upp en hel värld med information och kunskap ska man som 
lärare ha kontroll i klassrummet samtidigt som man släpper på kontrollen genom att 
man tillgängliggör kunskap och lärande. 
 
Hur ska man då som pedagog agera på bästa sätt för att underlätta för elevers lärande? 
En viktig aspekt när det kommer till digitaliseringen av klassrummen menar Hultin & 
Westman (2014) är att de digitala verktygen måste vara rätt utrustade med program och 
appar, talande tangentbord, talsyntes, vanliga ordbehandlingsprogram med 
stavningsprogram. För att på bästa sätt kunna lära ut och skapa bra förutsättningar för 
barns lärande måste läraren själv vara delaktig och insatt i de digitala verktygen. Det 
innebär att läraren måste veta vilka appar och program eleverna ska använda samt hur 
de fungerar. Läraren måste med andra ord vara väldigt insatt i hur alla digitala verktyg 
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fungerar och kunna lösa de framtida eventuellt tekniska problem man kan stöta på. Min 
erfarenhet efter att ha varit ute på VFU är att tekniken ofta strular, vilket tar tid från 
lektioner då lärare måste försöka lösa problemet på olika sätt. Efter att ha samtalat med 
olika lärare får man inte någon särskild utbildning eller information om hur man ska 
hantera de digitala verktygen, utan det tas bara för givet att man kan hantera, använda 
sig av och kan förmedla denna kunskap till eleverna.  
 
Att läsa och skriva är viktiga och nödvändiga kunskaper har forskningen enats om länge 
och står i samråd med läroplanen. Det finns inga bestämda regler om hur man ska göra 
för att lära elever läsa och skriva. Det finns många olika teorier och metoder som 
framkommit av olika forskare under de senaste 50 åren. I samband med tekniken och de 
digitala verktygens explosion i samhället har den norske forskaren och pedagogen Arne 
Trageton utformat metoden Att skriva sig till läsning, ASL där datorn står i fokus när 
barn ska lära sig läsa och skriva. Eftersom denna metod bygger på digitala verktyg har 
jag valt att studera den närmare och se varför allt fler svenska skolor väljer att ta till sig 
och använda sig av den i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Enligt Håkansson & 
Sundberg (2012) har forskningen hittills inte påvisat resultat och starka samband mellan 
användning av IKT-verktyg och en förbättring av elevers studieresultat. Vad är då den 
faktor som avgör att allt fler svenska skolor tar till sig denna metod? Till exempel så har 
hela Sandvikens kommun valt att arbeta med ASL.  
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1.3 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att göra en kvalitativ undersökning där de digitala 
verktygens roll undersöks och hur lärare förhåller sig till dessa i läs- och 
skrivundervisningen. Jag vill med denna studie ta reda på om och hur de digitala 
verktygen har förändrat undervisningen. På vilket sätt används digitala verktyg i 
undervisningen och hur gör lärarna för att eleverna ska utveckla sitt lärande är det som 
ligger till grund för denna empiriska undersökning. Lärarna som valts ut till 
undersökningen arbetar med metoden Att skriva sig till läsning, ASL i sina klasser på 
lågstadiet. I denna studie vill jag ta reda på hur lärare gör för att elever ska elever främja 
den tidiga läs- och skrivinlärningen med hjälp av digitala verktyg och ASL.  
 
 
 
 

1.4 Frågeställningar 
 
 

• Hur använder lärare sig av digitala verktyg i undervisningen?  
 

• Hur stimulerar lärarna eleverna till att använda och utveckla sitt 
lärande med digitala verktyg som stöd? 

 
• Hur påverkar ASL som metod den tidiga läs- och skrivinlärningen? 

 
 
 

 
1.5 Disposition 
 
I denna del presenterar jag kortfattat de olika delarna i uppsatsen. Studien tar sin början 
via inledningen som följer av förtydligande av begrepp som används och är 
återkommande i uppsatsen. Därefter redogör jag för en kort bakgrund om de ämnen som 
berör studien följt av syfte och frågeställningarna. Sedan presenteras 
forskningsbakgrunden där tidigare forskning om digitaliseringen av skolan, de digitala 
verktygens påverkan och metoden ASL. Vidare presenteras metoden som redogör för 
val av metod, urval och genomförande. Resultatet i studien presenteras genom 
sammanställning av intervjuer som gjorts. Därefter följer en diskussion som lyfter 
studiens syfte och frågeställningar samt leder fram till en slutsats. Studien avslutas med 
referenser och två bilagor.  
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2. Forskningsbakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras litteratur och tidigare forskning som rör digitala verktyg och 
den tidiga läs- och skrivinlärningen samt metoden ASL. I denna del kommer jag 
presentera bakomliggande historia som rör digitala verktygens uppkomst och var vi står 
idag.  
 

2.1 Digitaliseringen av skolan  
 
Digitala verktyg blir allt vanligare och nödvändiga i samhället och detta har mycket att 
göra med digitaliseringen som är en process som pågått under de senaste 20-30 åren 
men som har ökat explosionsartat i samband med internets inträde i skolan (Hylén, 
2011). Hylén hävdar vidare att digitaliseringen och IT kommer att fortsätta utvecklas 
och att det inte är troligt att takten kommer att avta. Skolan har som ansvar att utbilda 
kunniga medborgare och därför är det ur en samhällsekonomisk ståndpunkt viktigt att 
skolan bidrar med IT- kunniga personer för att främja arbetslivet och skapa möjligheter 
för både lärare och elever. Därmed bör IT ses som ett verktyg för att lärandet ska bli 
mer effektivt och kvaliteten på lärandet ska bli högre (Hylén, 2011). IT i skolan har 
blivit väldigt viktigt och allt fler skolor satsar mycket pengar på teknisk utrustning. Man 
kan också säga att IT i skolan har en politisk bakgrund och ett vanligt argument till 
varför man satsar så mycket på digitala verktyg i skolan är att man vill ge alla barn 
samma möjligheter att lära sig informationstekniken och dess potential i lärandet, 
oavsett vilken klass, etnicitet eller familjebakgrund (Hylén, 2011). 
 
Hylén (2011) beskriver att man har stött på datorer i skolan redan under 1960-talet men 
då sågs datorn bara som en maskin. Under 1970-talet köpte man in ett antal datorer och 
tog de första stegen till att införa undervisning om att använda datorer i skolan. 1974 
startades ett forskningsprojekt Datorn i skolan (DIS) som handlade om datalära och 
datorers användning i samhället och hur datorer skulle modernisera undervisningen 
samt hur datorn kan fungera som stöd i inlärningen och undervisningen. 1980 tog man 
det längre genom att införa ett nytt ämne datalära obligatoriskt i samband med den nya 
läroplanen Lgr80 som infördes. Detta innebar dock inte att datorer infördes i 
klassrummet utan undervisningen var oftast om datorer istället för med (Hylén, 2011).  
 
Under 1980-talet gjorde man några satsningar bland annat Datorn och skolan (DOS) 
som varade under en treårsperiod. Detta projekt kostade samhället mycket pengar där 
resultaten inte ansågs tillräckligt effektiva och man lade därför inte mycket resurser på 
nya satsningar. Det var under 1990-talet som man åter bestämde sig för att satsa på 
datoranvändning och i mitten av decenniet gjorde Skolverket en ny satsning i skolan. 
Det var dock en mycket långsam förändring som berodde på statens och kommunens 
dåliga ekonomiska situation (Hylén, 2011). Skolverket var den myndighet som 
bestämde kring datoranvändandet i skolan. 1994 kom en ny läroplan för grundskolan, 
Lpo94 där man tagit hänsyn till informationssamhället på ett nytt sätt och där eleverna 
skulle orientera sig i en komplex verklighet som präglades av ett stort informationsflöde 
och snabb förändringstakt (Fleischer, 2010).  
 
Internet kom till den svenska skolan 1994 och skolverket fick i uppdrag att bilda 
Skoldatanätet, men detta innebar fortfarande inga satsningar på datorer till skolan utan 
skoldatanätet skulle utveckla tjänster och databaser för att hjälpa lärare och elever. Detta 
projekt var framgångsrikt, trots stora begränsningar ekonomiskt. 1994 bildade 
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regeringen Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen som skulle 
stärka Sveriges konkurrenskraft genom ökad användning av IT. Under åren 1995-2002 
omsatte KK stiftelsen närmare 555 miljoner kronor till skolprojekt (Hylén, 2011). 
Under denna period växer tilltron till informationstekniken sig allt större. I början av 
2000-talet skedde dock ett kraftigt börsras för många IT-bolag som påverkade 
efterfrågan av IT-tjänster och produkter och var en viktig orsak till varför IT förlorade 
sin ställning inom skolpolitiken. Sedan dess har flera IT-satsningar i skolan gjorts och 
allt fler datorer kom in i skolans värld. Ser man till det övriga samhället har IT och 
datorer i sig ökat i en betydligt högre takt än vad det har gjort i skolan. Hylén (2011) 
lägger vikt vid att med internet uppkoppling så har antalet datorer i skolan ökat markant, 
även om det är stora skillnader i antal mellan olika skolor.  
 

Utöver datorer med Internetuppkoppling används en rad andra verktyg i skolan. 
Skolverket beskriver att det är mycket vanligt att skolor har åtminstone en 
digitalkamera och dataprojektor, medan interaktiva skrivtavlor fortfarande är 
mindre vanliga. Fyra av tio grundskolor har tillgång till Internetbaserade 
plattformar eller IT- verktyg för kommunikation mellan lärare och elever (Hylén, 
2011, s.36).  
 

Under de senaste åren har ett flertal svenska kommuner påbörjat projektet En dator per 
elev som innebär att man använder datorer i undervisningen där varje lärare och elev har 
en egen dator. Liknande satsningar har gjorts i USA i mitten på 1990- talet. Under åren 
har en-till-en metoden etableras i flera länder och växer sig allt starkare (Hylén, 2011). 
På hemsidan för tidskriften Datorn i Utbildningen visar det att över 250 kommuner i 
Sverige redan har eller kommer att satsa på datorer i skolan. Detta stämmer överens 
med den digitalisering som skett i samhället och i skolan explosionsartat (Datorn i 
utbildningen).  
 
Med denna satsning vill man att alla elever ska få en bärbar dator med 
uppdaterade programvaror och sammanlänkade i ett trådlöst nätverk med internet- 
uppkoppling. Detta för att man tror att det kommer att förbättra elevernas 
studieresultat, minska de digitala klyftorna och att eleverna blir bättre förberedda 
och får den kunskap de behöver inför arbetslivet för att stärka den ekonomiska 
konkurrenskraften (Hylén, 2011). Kjällander (2014) menar att en-till-en projekten 
skapar stora möjligheter och hon tar begreppet ytterligare ett steg och kallar det 
för det vidgade gränssnittet då gränserna suddas ut mer mellan hemmet och 
skolan eftersom man använder digitala verktyg hemma och kan ta med dem 
varsomhelst och närsomhelst. Fleischer (2013) anser att alla elever bör ha tillgång 
till en dator i skolan, och att med en till en kommer man längre bort från 
perspektivet att vara lärar- auktoritet för att stimulera elevernas lust till att lära sig 
och man arbetar mer ämnesövergripande med åldersblandade grupper. Kjällander 
(2014) hävdar att elever i den digitaliserade skolan ges större möjligheter för att 
skapa inflytande och medbestämmande till information. Kjällander beskriver att 
forskning i allmänhet har påvisat positiva effekter med att elever interagerar med 
digitala verktyg i skolan och lär sig nya ord, förkortningar, stavelser, siffror och 
andra tecken (Kjällander, 2014).  
 
Hylén (2011) och Fleischer (2010) beskriver hur kunskapssamhället har förändrats 
i samband med IT -utvecklingen och framförallt internet användningen som haft 
genomslagskraft och förändringar i tid och rum som påverkar skolan. Samhället 
har gjort snabba förändringar inom IT- utvecklingen de senaste åren och även om 
skolan inte följt samma samhällsutveckling som övriga samhället kan man inte 
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blunda för dess förändringar. Med satsningar på digitala verktyg ökar vi 
kompetensutvecklingen i samhället.  
 

2.2 Läs- och skrivinlärning 
 
Att språk är människans främsta redskap för att kommunicera slår läroplanen fast vid 
(Skolverket, 2011). Liberg (2008) tar upp frågan som blir mer aktuell om barn ska lära 
sig läsa och skriva redan i förskolan. Liberg menar att den rådande normen har varit att 
man inte ska låta barn lära sig läsa och skriva så tidigt, men att nu börjar gränserna 
suddas ut mer. Att barn ska lära sig läsa och skriva råder det inga tvivel om och det är 
ofta något som man har väntat med till barnen börjar i skolan.  Liberg (2006) menar att 
det är det hårda och komplicerande arbete kring det grammatiskt tekniska arbetet som 
ligger till grund för att barn ska lära sig läsa och skriva och mindre tid ägnas åt effektivt 
läsande och skrivande. Ett problem med den traditionella läsundervisningen som Liberg 
(2006) tar fasta på är att alla barn förväntas lära sig läsa och skriva med samma metoder 
och som tar ungefär lika lång tid. Olika undersökningar har visat att dessa förhållanden 
inte stämmer överens med verkligheten då barn väljer olika vägar för att läsa och skriva 
(Liberg, 2006). 
 
Hur tar lärarna hänsyn till alla barns behov? Det är viktigt att möta barnet där det är och 
se det enskilda barnet, och inte som en hel grupp som ska lära sig samma saker. Även 
om man strävar mot samma mål, att eleverna ska lära sig läsa och skriva så kan vägen 
dit se olika ut beroende på individen. Liberg (2006) menar att samvaro över en bok kan 
väcka intresse för läsande och skrivande och är en väldigt viktig aspekt för att barn ska 
få intresse och tillägna sig läs- och skrivkunskaper. Lindö (2002) beskriver hur barn 
som omgivna av skriftspråksstimulerande miljöer tidigt lärt sig läsa och skriva. Genom 
att bläddra i böcker, lyssna på någon vuxen som läser, låtsas läsa och fråga frågor om 
vad det står bidrar till en förståelse som är avgörande när barn ska ta till sig 
skriftspråket. 
 
En av grundförutsättningarna för en lyckad läsinlärning och att eleven ska utveckla sin 
läsning är den språkliga förmågan. Den språkliga förmågan är viktig när det gäller att 
förstå textens innehåll och betydelse men också för att själv klara av att utforma en text 
(Fridolfsson, 2008). Små barn behöver vistas i miljöer där deras språkliga förmåga 
utvecklas för att utveckla förståelse för ord och begrepp. Förskolan är en bra plats där 
barnens interaktioner med vuxna spelar en roll i hur deras språk utvecklas. Fridolfsson 
(2008) menar att det är kommunikationen mellan vuxen och barn under uppväxttiden 
som är det bästa verktyget för att förbättra barnets språkliga förmåga. I förskolan får 
barn träna på rim och ramsor och så småningom inse att man kan dela upp språket i 
mindre delar. 
 
Man brukar tala om att eleverna ”knäcker koden” när de har fått insikt och förståelse om 
att varje skrivtecken motsvarar ett ljud i det talade språket (Lindö, 2002).  
 

 
Den fonologiska nivån innefattar språkljuden och förmågan att uppfatta de 
ljud – vokaler och konsonanter – som finns representerade i talet. För ett 
barn som ska lära sig att läsa enigt den alfabetiska principen är det 
nödvändigt att det förstår att den strida ström av språkljud som det talade 
språket innehåller kan brytas ner i enskilda ljuddelar (Fridolfsson, 2008, s. 
23).  
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Reichenberg (2014) hävdar att när barn väl har knäckt koden börjar den stora 
utmaningen i att förstå vad man läser. Att ha god läsförmåga är grunden för ett livslångt 
lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare. Det är viktigt att man utvecklar sitt 
läsande och får ett bra flyt där man förstår vad som står och vilken mening texten har. 
Reichenberg (2014) talar om faran att inte förstå och att det kan få förödande 
konsekvenser om elever misslyckas med läsningen ett par gånger där de inte förstår vad 
de läser. Eleven kan då utveckla en negativ självbild där läsningen förknippas med oro 
och ångest. Reichenberg (2014) menar att man som lärare måste vara vaken och 
medveten om sina elever och hur man ska ge dem en aktiv och stimulerande 
undervisning som är strukturerad. Att utveckla läsförståelse tar tid och är en 
komplicerad process som eleverna ska bemästra. Reichenberg menar också att det är 
viktigt att ha textsamtal för att underhålla den aktiva läsningen och få samtala om texter 
och utveckla sitt språk. Fridolfsson (2008) antyder att vart fjärde till femte barn kommer 
att få svårt att tillägna sig skriftspråket, och att förskolan och skolan bör bli bättre på att 
fånga upp och hjälpa dessa barn i ett tidigare stadium än vad som sker idag.  
 
Kemba (2005) argumenterar för hur viktig läskunnighet är för elever att tillägna sig i 
vårt globala samhälle. Kemba betonar vikten av vuxna läsande personer där 
familjemiljön spelar en viktig roll i förberedelserna för att barn ska lära sig att läsa. 
Kemba (2005) anser precis som Reichenberg (2014) att det är viktigt att barn utvecklar 
en bra självbild till läsningen och uppmuntras och får ett intresse för att lära sig läsa och 
skriva. Alla barn har från början olika förutsättningar till lärandet beroende på vilken 
hemmiljö man kommer ifrån. Hemmiljön spelar en viktig roll med vad eleverna tar med 
sig för kunskaper till skolan. I skolan ska läraren ansvara för att alla elever får en 
likvärdig undervisning även om tillvägagångssättet kan se olika ut beroende på elevers 
olika förutsättningar.  

 
2.3 Styrdokumenten 
 
Att lära elever läsa och skriva är bland de viktigaste och grundläggande uppgifter man 
som lärare har i grundskolan. Skolan har som uppgift att ge eleverna de rätta 
kunskaperna där de får utöva sin kreativitet och nyfikenhet och får tilltro till sig själv 
genom ökat självförtroende. Det är viktigt att eleverna känner sig trygga i skolan, både i 
och utanför klassrummet, vilket är grunden för att elever ska trivas i skolan.  
 
I ämnet svenska ska eleverna utveckla sitt språk och få kunskaper i tal och skrift. 
Språket är mycket betydelsefullt för att leva och bidra till samhället (Skolverket, 2011). 
Att ha ett rikt språk är viktigt och betydelsefullt ur många aspekter i vårt samhälle. 
Språket lägger grunden för all kommunikation mellan oss människor och därför är det 
viktigt att eleverna utvecklar kunskaper och utvecklar sina möjligheter att kommunicera 
och få tilltro till sin språkliga förmåga. Eftersom språket utvecklar människans sätt att 
tänka och uttrycka känslor utvecklar människor sin identitet och empati. Eftersom språk 
lägger grunden för ett lärande är det viktigt att eleverna får goda kunskaper i det 
svenska språket.  
 
Skolväsendet vilar på demokratisk grund och har som uppgift att utbilda och främja 
elevers lärande och utveckling för att leva och verka i samhället. I samband med att den 
nya läroplanen, Lgr11 trädde i kraft 2011 utökas målen och kunskapskraven gällande 
IKT betydligt. Under kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 ska 
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eleven kunna skriva enkla texter på dator och kunna söka information ur en anvisad 
källa (Skolverket, 2011).  
 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 
Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna 
orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 
snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna 
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse 
konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 2011, s.9 ).  

 
Eftersom skolans uppdrag är att främja elevers lärande på olika sätt och förbereda dem 
inför arbetslivet och vara en del av samhället måste skolan tillgodose eleverna och hålla 
sig i fas med samhällets förändringstakt. Skolan har många viktiga uppgifter och en av 
dessa kan ses ur ett internationellt perspektiv som är viktigt för elever att kunna se 
verkligheten i ett globalt sammanhang för att skapa internationell solidaritet där man 
formar ett samhälle där man har kontinuerliga förbindelser rörande kultur och 
nationsgränser (Skolverket, 2011). Med digitala verktyg kan man använda och se olika 
perspektiv och öka kommunikationen mellan gränserna. Med internets genomslagskraft 
kan man med bara en knapptryckning besöka andra länders hemsidor vilket öppnar upp 
för ny handel mellan länder. Det kan också innebära en ny kommunikation mellan 
människor världen över ur både ett historiskt, geografiskt och ett nationellt perspektiv.  
 
Enligt läroplanen i kursplanen ska elever i årskurs 1-3 kunna följande när det handlar 
om att läsa och skriva: 
 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa 
läsningen efter textens form och innehåll.  

 
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.  
 
• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text 

och göra förtydliganden.  
 
• Handstil och att skriva på dator. 

 
• Språkets struktur med stor och liten bokstav, sätta punkt, frågetecken och 

utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära 
texter. 

 
• Alfabetet och alfabetisk ordning. 

 
• Sambandet mellan ljud och bokstav (Skolverket, 2011, s. 223).  
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2.4 Den digitala klassrumsmiljön 
 
Den digitala utvecklingen har de senaste åren haft en spikrak uppgång och idag är det 
nästan ovanligt om man inte har en dator i hemmet. I Tragetons (2014) undersökning 
visade 90-95 % av sexåringar i en förskoleklass att en dator och surfplatta är självklara 
föremål i hemmet. Detta stämmer bra överens med samhällsutvecklingen i övrigt när de 
gäller digitala verktyg. För barn idag så ses inte datorn i sig som något ”skolverktyg” 
utan datorn är väldigt utbredd och används inom många olika verksamheter i hela 
samhället och när det gäller hemmet använder många barn datorn som en lustfylld 
aktivitet för att spela och kommunicera med andra. Kjällander (2014) lyfter fram 
fördelen med visualiseringen som innebär att eleverna tydligt ser framför sig vad de 
skriver genom att använda sig av tangentbordet och titta på skärmen.  
 
Eftersom digitala verktyg tar en allt större central plats i klassrummet och 
undervisningen måste lärare se till att klassrumsmiljön är stimulerande och motiverande 
som ökar lusten till att lära. Det är viktigt att skapa en trygg och strukturerande 
lärandemiljö för eleverna. Hultin & Westman (2014) påpekar att den fysiska miljön som 
eleverna arbetar i är en viktig faktor för att kunna skapa en strukturerad och trygg miljö 
där eleverna känner sig trygga och ökar lusten för lärandet. Många klassrum skiljer sig 
från varandra när det gäller storlek och utseende. Möblering, färger och teckningar kan 
stimulera en del elever medan andra kan bli störda i samma miljö. Hultin & Westman 
(2014) menar att man måste se alla elevers behov och ta hänsyn till dessa. Vissa elever 
behöver lugn och ro och då kan det vara bra att använda hörlurar. Det är viktigt att man 
lär känna individen och är öppen och lyhörd för att finna den bästa lösningen för eleven.  
 
Hultin & Westman (2014) menar att samhället i stort förväntas vara nytänkande och 
framåtsträvande där datorn är ett naturligt redskap i vardagen men att den fortfarande 
uppfattas som främmande i skolan. Skolan ska vara så som den alltid har varit, medan 
resten av samhället förändras. Många skolor tar in fler digitala verktyg i undervisningen 
även om det inte har skett lika fort som i övriga samhället.  
 
Många barn idag är insatta i digitala verktyg redan när de kommer till skolan vilket 
ställer helt nya krav på lärare. Lärare måste vara insatta i de verktyg och program som 
används i klassrummet och hela tiden hålla sig uppdaterad med tekniken då lärare har 
ett ansvar att förse och lära eleverna att hantera digitala verktyg på ett bra sätt och ge 
eleverna de kunskaper de behöver för att rusta sig i samhället. Steinberg (2013) 
understryker vikten av lärarens roll i klassrummet. De digitala verktygen bör ses som ett 
pedagogiskt verktyg och komplement men det är läraren som har den yttersta rollen och 
ansvaret för att se till att eleverna tillägnar sig de rätta kunskaperna. Steinberg hävdar 
vidare att man gärna ska ta in digitala verktyg men utan läraren som vägledning har de 
ingen funktion. Det är lärarens arbete att se till att eleven utvecklar sin läs-och 
skrivutveckling samt får ökad självkänsla och motivation som skapar arbetsglädje. Detta 
är inget som digitala verktyg i sig kan göra utan de öppnar upp möjligheter och vägar 
för läraren att få en trygg och harmonisk klassrumsmiljö. Steinberg menar att digitala 
verktyg öppnar upp världar och att som lärare måste man ta till sig ledarskapet och 
förvalta sina kunskaper. Genom att ta makten över digitaliseringen i skolan utvecklar 
man relationerna och utvecklar sig som ledare (Steinberg, 2013). Kjällander (2014) 
anser också och pekar på forskning som visar att lärare behövs och måste ha en översyn 
när eleverna använder datorerna. Många gånger tror lärare att elever klarar sig själva när 
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de sitter vid datorn och ofta samråder de med någon kompis. Detta visar alltså forskning 
att det inte stämmer enligt Steinberg (2013) och Kjällander (2014). 
 
Digitala verktyg är ofta förknippat med metoden ASL. Det är de digitala verktygens 
uppkomst som har möjliggjort för metoden att utvecklas. Självklart kan man arbeta med 
digitala verktyg utan att specifikt arbeta efter ASL. Att använda datorer för att skriva 
texter på eller spela spel används mer och mer i skolan. När det kommer till den fysiska 
klassrumsmiljön förespråkar Trageton att eleverna ska arbeta i par när de arbetar med 
datorn i klassrummet. Detta ligger till grund för det sociala samspelet, det vill säga att 
barn lär sig bäst när de samtalar med varandra. När eleverna arbetar i par kan de samtala 
med varandra, lyssna, observera, uttrycka sina känslor, ge respons samt utvecklar sitt 
språk med erfarenheter. Hultin & Westman (2014) menar att det är tillgången till datorer 
som styr hur man arbetar i klassrummet, men tillägger att det inte behöver vara ett 
hinder utan att undervisningen kan fungera ändå. En unik sak med Tragetons metod är 
att han menar att elever ska stå upp när man använder de digitala verktygen. Borden ska 
vara utformade efter stående elever och där fyra elever får plats vilket skapar bra 
möjligheter till ögonkontakt. Anledningen till att eleverna inte bör sitta är att barn idag 
är alltför stillasittande och därför bör det finnas så mycket rörelse som möjligt 
(Trageton, 2014).  
 
 

2.5 Att skriva sig till läsning 
 
Att skriva sig till läsning är en metod som är utformad av Trageton och den forskning 
han har bedrivit har genomförts i fjorton klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland 
under en tre-årsperiod. Att skriva sig till läsning, ASL bygger på att man använder IKT-
verktyg, främst datorn som ett skrivverktyg för att lära barn läsa och skriva. Trageton 
hävdar och visar i sin forskning att de elever som börjat sin läs- och skrivinlärning med 
att skriva på dator lärde sig läsa fortare än de elever som lärde sig genom en mer 
traditionell undervisning (Trageton, 2014).  
 
Den pedagogiska grundsynen har förändrats de senaste åren vad gällande undervisning 
och hur vi ser på barns lärande. De senaste 60 åren visar på en tyngdförskjutning enligt 
Trageton (2014)  och det är främst Behaviorismen, konstruktivismen och det 
sociokulturella lärandet som har haft den avgörande betydelsen för förändringarna av 
den pedagogiska grundsynen. Behaviorismen fick ett väldigt stort inflytande under 
större delen av 1900-talet och man fokuserade mycket på betingning. Behaviorismen 
kan också kallas för den traditionella skolan där läraren står i centrum och 
undervisningen styrs av läraren och läroboken (Trageton, 2014). Konstruktivismen går 
ifrån behaviorismen och eleven blir mer aktiv och bygger upp sin individuella kunskap 
och blir i högre grad producent. I det sociokulturella perspektivet menar Trageton 
(2014) att det är ett klassrum för gemensamt lärande. I det sociokulturella perspektivet 
betonas sociala processer som avgörande och därför blir språket en central roll för 
lärandet. Den pedagogiska grundsynen ligger till grund och har påverkat dagens 
inställning till lärande och undervisning. Trageton (2014) pekar på att den 
sociokulturella synen på lärandet stämmer överens med Lgr11 och ASL.  
 
Trageton vill gå ifrån den traditionella läs-och skrivinlärningen och omvandla den till 
skriv-och läslärande, eftersom det är svårt för barn att lära sig perfekt handstil när de är 
6-7 år gamla. I Europa har vi 200 år lång erfarenhet av att börja med läsning som ses 
som svår och med komplicerande handskrivning (Trageton, 2014). Eftersom det är så 
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lång tradition av läsning och skrivning är det vanligt att man sätter läsning före 
skrivinlärningen. Forskningen inom läs-och skrivinlärning är väldigt omfattande och 
mångårig. Läsforskningen dominerar stort och forskare har inte fokuserat lika mycket 
på skrivandet utan det är läsningen som har tagit överhand. Trageton menar att man bör 
fokusera på det som inte är fullt lika svårt som läsning och handskrivning, nämligen 
datorskrivande. Genom att eleverna formulerar sina egna tankar och meningar blir de 
också till kunskapsproducenter och lär sig läsa genom att de själv skriver på datorn.  
 
Trageton påpekar vikten av att ha gått ifrån IT till IKT under de senaste 10 åren. 
Skillnaden ligger i att ha gått ifrån en informationskälla till en kommunikationskanal. 
Kommunikationen är den största skillnaden och står för K mellan IT och IKT. Eftersom 
språket och kommunikationen ligger till grund för många kunskapsmål ska eleverna 
kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Barn 
idag kommunicerar via digitala verktyg på ett helt nytt sätt vilket öppnar många dörrar. 
Eleverna har också gått från konsument till producent genom det ökade användandet av 
IKT (Trageton, 2014). Internet som sådant är inte något inlärningsverktyg utan det är 
sökverktygen som ses som verktyg för lärandet. Att använda internet idag handlar 
mycket om kommunikation. Genom sociala medier som bloggar, Facebook, Twitter 
med mera öppnar det dörrar och man blir producenter för sina åsikter och ger uttryck för 
dem i skriftlig form. Trageton (2014) påpekar att under de senaste 10 åren har man 
kunnat se en positiv utveckling vad gällande användandet av internet och yttrandefrihet 
på sociala medier för barn. 
 
Många lärare använder också bloggen som ett verktyg för elever att dokumentera sitt 
lärande. I bloggen får eleverna skriva vad de gör i skolan och kan lägga ut bilder, texter 
och arbeten som sker under skoltid. Genom att eleverna lägger ut sitt arbete på internet 
och bloggen får de också en annan mening med skrivandet. Man skriver för att någon 
annan ska läsa och får då en mottagare. Det är också ett sätt att kommunicera med 
föräldrar som får en het ny insyn i vad deras barn gör i skolan.  
 
I Tragetons undervisningsmetod ska man vänta med att låta eleverna skriva för hand 
tills årskurs 2. Många forskare är överens om att det är lättare att lära sig skriva än att 
läsa (Trageton, 2014, Slavin, 1991, Liberg, 2006). Med Tragetons ASL-metod skapar 
man i årskurs 1 ett intresse och engagemang för läs-och skrivinlärning när man 
använder digitala verktyg från start och man låter arbetet med att forma bokstäver för 
hand vänta till årskurs 2. Att skriva på dator är enklare än att skriva för hand för många 
barn och Trageton menar att man därför bör börja med det enklaste och vänta med 
handskrivningen. Genom att vänta till årskurs 2 stimuleras både läsning och skrivning 
på ett mer effektivt sätt då eleverna är mer mottagliga för det svåra och 
koncentrationskrävande arbetet (Trageton, 2014). Forskning visar på att genom att vänta 
med handskrivning får elever en bättre handstil. Trageton har gjort ett 
handskrivningstest där sju datorklasser jämfördes med sex handskrivningsklasser. 
Texterna från de båda skrivtyperna blandades slumpmässigt och bedömdes oberoende 
av varandra av två erfarna lärare. Resultatet visade att handskrivningsklasserna fick ett 
snitt på 2,45 medan datorklasserna fick 2,74 (Trageton, 2014). Genom detta ser man 
tydligt att datorklasserna sker i genomsnitt bättre än vad de klasser gjorde som använde 
sig av traditionell handskrivning. 
 
Hur lär sig då barn att skriva sig till läsning? Med datorn som skrivverktyg skriver 
eleverna något som Trageton kallar för bokstavsräckor som innebär att när eleverna 
börjar skriva på dator så skriver de några rader med bokstäver som inte har någon 
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betydelse eller budskap. När eleverna trycker på någon tangent ger det ifrån sig ett 
bokstavsljud och de kan samtidigt se bokstaven på skärmen (Trageton, 2014). Detta har 
en liknelse med det som Löfgren (2009) kallar för spökskrift. Spökskrift innebär att 
eleverna skriver text huller om buller, det vill säga bokstäver som inte betyder något i 
det svenska språkets mening men att det ändå finns en tanke bakom det eleverna vill 
skriva och få fram en mening. Bokstavsräckor och spökskrift är något som man börjar 
och inleder med då eleverna inte kan skriva på dator, uppskattningsvis i förskoleklassen. 
När eleverna kan skriva bokstäver och lärt sig känna igen hur de ser ut och hur de låter 
kan de skriva egna texter. I läslärandet använder de egna texter som de själva har 
producerat samtidigt som de lånar lättlästa böcker från skolbiblioteket (Trageton, 2014).  
 
Att arbeta med olika teman är vanligt förekommande i lågstadiet. Lärarna arbetar ofta 
efter olika teman i klassrummet som till exempel hösten. I ett tema arbetar man 
ämnesövergripande för att fördjupa kunskapsområdet. Trageton (2014) hävdar att man 
kan ta till IKT som verktyg och förstärka tematanken. Sverige har som sista land i 
Norden tagit in datorskrivandet som obligatoriskt i läroplanen. 
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3. Metod 
 
I denna del kommer jag att redogöra för de metoder jag genomfört i denna empiriska 
undersökning som ligger till grund för mitt arbete. Metodens fördelar och nackdelar, 
arbetets avgränsningar, syftet med studien samt frågeställningar kommer ställas emot 
valet av metod och hur intervjufrågorna förhåller sig till arbetets forskningsfrågor. 
 

3.1 Val av metod 
 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur de digitala verktygen spelar in i 
undervisningen och hur lärare förhåller sig till dessa i läs-och skrivundervisningen. 
Denscombe (2009) beskriver att en intervju passar som metod för att få insikt i saker 
som uppfattningar och människors åsikter, känslor och erfarenheter. Jag har valt att 
använda mig av kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer. Jag valde att 
göra en semistrukturerad intervju då jag vill få olika lärares syn på undervisningen med 
digitala verktyg. Bryman (2011) beskriver semistrukturerad intervju som i regel handlar 
om en situation där intervjuaren har frågor som generellt kan beskrivas som ett 
frågeschema men där frågornas ordningsföljd varierar. I en semistrukturerad intervju är 
frågorna öppna och följdfrågor är vanligt förekommande. Frågorna har varit 
formulerade på det sätt att lärarna har kunnat beskriva sitt arbete. Uppstår det några 
funderingar kan man enkelt fråga intervjupersonerna och låta utveckla sitt svar, 
detsamma från informantens sida. Eftersom jag undersöker lärares förhållningssätt till 
digitala verktyg som stöd i undervisningen föll det sig naturligt att jag använder mig av 
en kvalitativ metod, och då semistrukturerad intervju.  
 
Bryman (2011) menar att det är viktigt att vara insatt i ämnet och de frågor man ska 
ställa varför man bör kunna dem utantill vid intervjutillfället. Eftersom det är viktigt att 
vara påläst har jag därför satt mig in i ämnet digitala verktyg och undervisningen kring 
detta innan jag valt vilka frågor jag vill ställa till lärarna och tagit kontakt med dem.  
 

3.2 Urval 
 
Jag har intervjuat 3 lärare på två olika skolor i två olika kommuner. Lärarna i fråga 
arbetar i olika klasser från årskurs 1 till och med årskurs 3. En av lärarna arbetar som 
speciallärare. Alla personer som har blivit intervjuade är kvinnor som har arbetat länge 
inom yrket. Frågorna som ligger till grund för dessa intervjuer är öppna frågor där det 
finns utrymme för följdfrågor och där övergångarna känns naturliga.  

 
3.3 Genomförande 
 
Jag har genomfört intervjuer med lärarna under ett par veckor. Intervjuerna har skett på 
den intervjuade lärarens skola och vid separata tillfällen. Jag har valt att sprida ut 
intervjuerna under ett par veckor, dels för att jag själv ska få tid till att reflektera över 
hur jag är som intervjuare och kan utveckla mitt förhållningssätt till nästa 
intervjutillfälle. När jag tog kontakt med de aktuella lärarna och vi bestämde en tid för 
träff, skickade jag också ut intervjufrågorna i förväg. Detta gjorde jag av två 
anledningar, att läraren skulle få information om intervjun och vilka frågor det rör sig 
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om för att få chans att tänka ut svar i förväg men också för att intervjun skulle bli mer 
naturlig och inte lika stel där fråga efter fråga ställs. Intervjuerna som gjorts har blivit 
inspelade under samtalets gång av den anledning att det blir ett bättre samtal när jag 
lyssnar och är delaktig än om jag skulle sitta och anteckna vad intervjupersonen säger. 
Genom att ha spelat in intervjun blir det också lättare att sammanställa 
intervjupersonernas förhållningssätt till digitala verktyg. När jag hade genomfört en 
intervju som jag spelat in så lyssnade jag på samtalet och skrev ner vad läraren hade 
sagt och strukturerade upp inom olika ämnesområden. Med detta utkast kunde jag 
därefter tydliggöra lärarnas åsikter och förhållningssätt till de digitala verktygen. 
Eftersom jag inte har genomfört alla intervjuer samma vecka har det getts möjlighet till 
att skriva utkast och sammanställa en intervju innan jag börjat med nästa. Detta har varit 
positivt i den bemärkelsen att det har lämnats utrymme för reflektion. Intervjuerna som 
spelats in har transkriberats och sedan har jag har översatt det från talspråk till 
skriftspråk.  
 

3.4 Etiska ställningstaganden 
 
Jag har intervjuat lärare där jag varit tydlig från början med studiens syfte. Det är en 
öppen studie där jag har berättat från början att inspelningarna kommer att bearbetas av 
mig och finns tillgänglig för min handledare om så önskas. Personerna som intervjuats 
är anonyma i min uppsats, vilket Bryman (2011) beskriver som konfidentialitetskravet 
där alla personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga 
konfidentalitet. Bryman (2011) talar om informationskravet där forskaren ska informera 
berörda personer om undersökningens syfte. Jag skickade ut ett brev (se bilaga 1) till 
informanterna där jag beskrev studiens syfte och frågade om de ville ställa upp på en 
intervju. Deltagarna har frivilligt ställt upp på intervjun och informerats om ändamålet 
där både samtycketskravet och nyttjandekravet uppfylls enligt Brymans (2011) kriterier.  
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4. Resultat 
 
I denna del av studien visar jag de resultat jag har kommit fram till genom intervjuer 
och jämför med tidigare forskning.  
 
 

4.1 Redovisning av intervjuer 
 
 
Lärare A 
 
Lärare A som jag kommer kalla denna lärare har arbetat som lärare i 15 år.  Läraren har 
mycket positiva tankar kring att arbeta med digitala verktyg som är väldigt kreativt och 
stimulerande för eleverna. Lärare A har inte fått någon direkt utbildning i digitala 
verktyg, förutom en utbildning av kommunen som syftade till att hantera program i 
datorerna och hur dessa fungerade. Vad gäller andra digitala verktyg förutom datorer 
har det inte funnits någon utbildning utan läraren har själv fått lära sig allt på vägen. 
Faktum är att hon själv har hållit i en utbildning, en så kallad workshop kring att 
använda iPad, detta för att läraren själv tillgodosett sig mycket goda kunskaper kring 
användningen av dessa. Läraren har också varit på en mässa i London där hon fick en 
egen iPad och här prövade för första gången att använda iPad som ett verktyg. 
 
Skolan som lärare A arbetar på är en liten skola där cirka 100 elever går. Skolan är 
nybyggd och lokalerna är fräscha. Skolmiljön främjas av kreativt tänkande och 
förutsättningarna finns för att arbeta med multimodala verktyg. Läraren arbetar i en 
årskurs 1 med 20 elever i klassen.  På skolan finns det 20 datorer och 5 iPads som är 
fördelade över skolans cirka hundra barn. Skolan har en datorvagn med datorerna som 
lärarna som arbetar på skolan får boka när de vill använda datorerna. Övriga digitala 
verktyg som finns på skolan är dokumentkamera, projektor, interaktiv skrivtavla och 
smartboard. Vad gäller dokumentkamera har alla klasser på skolan köpt in en 
dokumentkamera förutom till lärare A. Anledningen till att inte lärare A har någon 
dokumentkamera är att det anses för dyrt. Lärare A säger att de andra lärarna på skolan 
anser att dokumentkameran är ett riktigt bra verktyg så hon skulle önska att hon också 
hade en.  
 
Skolan har köpt in smartboards, men ingen vet hur dessa fungerar och har ett behov av 
att gå på utbildning och lära sig användningen av dessa. Tyvärr har inte skolan 
ekonomisk möjlighet till detta så därför kan man inte använda smartboards på rätt sätt. 
Det går att använda dessa som en slags projektor men detta har man redan så därför blir 
smartboarden liggande och används inte. Lärare A anser att man börjar i fel ände vad 
gäller digitala verktyg. Att man någonstans har hört att datorer och iPads är jättebra 
verktyg och då införskaffar man detta till skolan utan att riktigt tänka över vad man ska 
använda dessa till och på vilket sätt. Läraren menar att det är bättre att vänta med att 
köpa in digitala verktyg till skolan innan man har bestämt vad det ska användas till och 
att personalen backar upp och är införstådda med vad som väntar istället för att saker 
blir liggande, ingen kan använda det och det bara blir liggande och kostar pengar. Detta 
är även något som Steinberg (2009) hänvisar till. Det är viktigt med utbildning för det är 
inte alltid så enkelt att vända sig till sina kollegor som är duktiga på digitala verktyg och 
som har det som fritidsintresse. Tiden räcker inte alltid till för coaching av kollegor. 
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Lärare A förespråkar mer utbildning kring digitala verktyg och framförallt en tanke om 
varför vi ska ha det och om vi måste ha verktygen måste vi veta hur vi ska använda dem 
och vad vi ska ha dem till. 
 
Lärare A använder sig dagligen av digitala verktyg i sitt yrke. Som lärare använder hon 
sig av datorn flera gånger per dag och måste ha tillgång till en dator när hon bland annat 
ska kontrollera och rapportera frånvaro av elever, kolla mailen och ha kontakt med 
vårdnadshavare med mera. Ofta används digitala verktyg i klassrummet dagligen då det 
kan komma upp svåra ord eller frågor. Då är det väldigt lätt att ta till Google och ta fram 
en bild på det svåra ordet och lättare förklara vad det är när eleverna ser en bild framför 
sig. Att eleverna själva använder datorer och iPads sker tyvärr inte lika ofta, några 
gånger per vecka. Det kan röra sig om upp till 2 * 70 minuter i veckan men det är inte 
alltid det blir så mycket.  
 
När datorn används skriver man gemensamma texter på datorn med talsyntes och CD 
ord. När man skriver bokstäver med tangentbordet så ”ljudar” datorn bokstäverna som 
trycks ned och till slut har hela ordet blivit ljudat. Genom detta får eleverna höra och bli 
påminda om ljudet på bokstäverna och de hör hur orden som skrivs låter.  
Användningen av att skriva texter på dator med talsyntes tycker läraren fungerar 
jättebra. Läraren blev inspirerad att arbeta som Löfgren (2009) förespråkar att eleverna 
ska arbeta i par två och två. Läraren har låtit eleverna arbeta parvis och blandat nya par 
där eleverna inte själva får bestämma vem den ska arbeta med. Syftet med detta är att 
alla elever ska lära sig att samarbeta med alla. Läraren tycker att det har fungerat bra att 
arbeta i par då eleverna samarbetar bra men uppmärksammade efter att ha låtit eleverna 
skriva enskilt på dator när de skulle skriva ett personligt brev till läraren att texten blev 
bättre och mer innehållsrik när de skrev ensamma. De la ner mer energi på vad de skulle 
skriva. Lärare A menar att samarbete i all ära är bra, men det kanske kommer till någon 
kritisk punkt när de faktiskt ska börja skriva själva för att det motiverar dem mer att 
skapa något eget. I början kan det vara nyttigt att sitta två men sen när de klarar de själv 
måste de få känna att det är deras egen text.  
 
Andra tillfällen de använder digitala verktyg i klassen är när de tittar på film. Filmen 
streamar man via datorn och internet. Det är mycket enklare att använda filmen som ett 
verktyg till inlärning då det är så mycket mer lättillgängligt. Förut var man tvungen i 
förväg att beställa en film man ville visa för klassen. Idag är det bara att via datorn eller 
iPad gå ut på nätet och klicka hem en film eller ett klipp. Klassen har till exempel tittat 
mycket på ”Livet i bokstavslandet” när de arbetade med bokstavsinlärning. Klass 1 och 
2 på skolan använder sig av att skriva blogg. Eleverna tycker att det är väldigt roligt att 
skriva och att föräldrar kan gå in och läsa och kommentera och svara på vad de gör. 
Men de är fortfarande lite små för att komma ihåg själva så där får man som lärare gå in 
och fråga om någon vill skriva blogg. De tycker att de är roligt att ta kort och skriva 
men glömmer bort ibland.  Lärare A påpekar vikten av att ha en mottagare av vad man 
gör fungerar bra. 
 
En nackdel med användandet av iPad är att den tyvärr ibland används som en leksak. 
Lärare A erkänner att hon själv använder den som en leksak och barnvakt när de har 
uppsamlings tid med några elever som inte är färdiga med sitt nuvarande arbete. De som 
är färdiga belönas då med lektid av iPaden, i väntan på att de andra eleverna ska arbeta 
klart. Oftast sitter de två och två eftersom plattorna inte räcker till. Vid dessa tillfällen 
får eleverna välja fritt bland de appar som finns tillgängliga på skolans iPads.  
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Vid sådana situationer märker läraren att de elever som valt att arbeta tillsammans ofta 
inte är på samma nivå, vilket försämrar lärsituationen. Lärare A anser också att det är 
svårt att sätta barn vid en iPad och plocka bort den efter tio minuter för att de ska gå till 
sin låda och göra något jobb. De blir helt uppslukade av iPaden. De släpper inte plattan 
mentalt och de som snart ska få använda iPaden i väntan på att de ska bli lediga, håller 
på med skoljobb och kan inte koncentrera sig på det utan tänker bara på plattan. I övrigt 
ser lärare A väldigt positivt på att använda sig av iPad i undervisningen. Läraren anser 
dock att man ska använda iPads och appar på ett helt annat sätt än vad det används till 
idag som exempelvis barnvakt.  
 
Lärare A anser att man ska använda iPad som ett skapande verktyg att kunna göra en 
film, ett bildspel eller en Keynote. Att kunna använda iPaden och ta in den i det 
ämnesområde som man arbetar med och inte ha det som en sidosak är en viktig faktor 
om iPaden ska kunna komma till sin rätt i undervisningen. Läraren menar att appar bara 
är dyra ”ärtan pärtan”-böcker. Istället är det bättre att använda dina kunskaper om ett 
ämne, till exempel ”vintern” och göra en film om allt man lärt sig om det. Fördelarna är 
att det kan vara väldigt kreativt att tillexempel gå på utflykt och kunna knäppa kort 
direkt där man inspireras till att skapa egna saker. Det gör det väldigt enkelt att skapa, 
man kan i princip skapa en egen bok medan man är på utflykt. Det går fort att använda 
om man kan använda program och appar och har dem nedladdade. På det viset blir det 
väldigt kreativt och kan skapa samarbetssituationer som inte annars uppstår.  
 
Lärare A tycker att det nästan bara finns fördelar med själva användandet av digitala 
verktyg. Det enda som är en nackdel och som tar väldigt mycket tid från undervisningen 
är när tekniken inte fungerar. Läraren anser att det största irritationsmomentet är när 
man tror att en lektion ska vara på ett visst sätt och sedan fungerar inte tekniken och då 
måste man ha någonting i bakfickan annars tappar man gruppen. Detta är både 
stressande för läraren och för eleverna, som så gärna vill arbeta med digitala verktyg. 
Då får de inte göra det som de tyckte var det mest roliga utan andrahandsjobb under 
tiden och det ger inte den bästa lärsituationen för dem. 
 
När det kommer till metoden ASL så ser läraren inga nackdelar i metoden i sig. 
Nackdelarna är när tekniken strular och att det är det som skapar situationer som gör att 
barnen blir omotiverade eller att lärare hindras i sitt jobb att utföra saker. Lärare A är 
inne på sin andra termin med ASL och har tidigare arbetat med Montessoris 
läsinlärningsmetod som läraren anser stämmer överens bra teoretiskt med ASL.  
När lärare A började praktisera ASL förberedde hon sig genom att läsa Lövgrens (2009) 
bok där hon anser att hon har förstått det positiva med boken men känner ändå 
begränsningar i undervisningen då utbildningen om metoden inte räcker till. Därför har 
lärare A valt att ta till sig vissa delar av undervisningen och blanda dem med traditionell 
bokstavsinlärning. En annan anledning till varför det inte går att helt praktisera ASL 
som Trageton (2013) och Lövgren (2009) uppmanar till är att trånga utrymmen samt för 
få datorer begränsar. Det skapar bekymmer och begränsar användandet av datorer när 
det endast finns 20 datorer på hela skolan och i genomsnitt har varje klass på skolan ca 
25 elever. Detta innebär att lärarna får dubbelplanera eller hitta på något annat arbete för 
några elever vilket gör arbetet med digitala verktyg mer svårjobbat. Även om man kan 
dela upp datorerna mellan eleverna så att vissa gör något annat en stund medan vissa 
skriver kan man inte förutse hur lång tid det tar.  
 
Att få arbeta med stationer ställer lärare A sig positiv till men ser tyvärr inte 
möjligheterna till att det skulle fungera på skolan då utrymmena inte räcker till. En 
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annan nackdel är det motoriska i tekniken för en del elever, oftast motoriskt duktiga 
flickor som är ovana med datorer lägger gärna handleden på musplattan och inte förstår 
vilken knapp som man ska höger eller vänsterklicka på. Detta kan skapa att det hoppar 
runt, försvinner, att markören står på fel ställe. Det är ett motoriskt problem som man 
inte riktigt kan förutse, att det hoppar runt försvinner och inte blir sparat. Här kan man 
se en tydlig skillnad mellan motoriken mellan pojkar och flickor och vilka som gynnas 
av ASL. Pojkarna med dålig finmotorik gynnas men flickorna med bra finmotorik 
hamnar i ett annat läge.  
 
Lärare A tycker inte att man ska vänta med att använda pennan till årskurs två, vilket är 
något som Trageton (2013) och Lövgren (2009) förespråkar. Anledningen till att lärare 
A inte håller med är sina egna erfarenheter av handmotoriken och penngrepp. De elever 
som har sämre handmotorik har lärt sig att hålla i pennan på fel sätt, men det hindrar 
dem inte ifrån att hålla i en penna och detta kan då göra att man befäster detta vilket 
skapar stora bekymmer längre fram då man ska försöka rätta till problemet. Därför går 
det inte att svära sig fri från pennans grepp och pennans användning även om man 
jobbar med ASL. Däremot så kan man minimera användandet för dem som har svårt 
menar lärare A men träna siffrorna och att hålla i pennan är viktigt och att träna olika 
motoriska övningar.  
 
Sammanfattningsvis anser lärare A att digitala verktyg är ett väldigt bra verktyg som 
öppnar upp och gör undervisningen lättare på många plan. Även om det finns nackdelar 
med dessa verktyg när tekniken kan sluta fungera så är fördelarna större. För att 
utveckla de digitala verktygen i undervisningen och för att både lärare och elever ska 
kunna arbeta under rätt förutsättningar behövs utbildning i större utsträckning.  
 
 
Lärare B 
 
Lärare B har arbetat som lärare i 10 år och undervisar i en årskurs 3. Lärare B har 
arbetat med ASL i tre år men arbetade tidigare mer traditionellt med bokstavsinlärning, 
ljuda och läsa. När lärare B började arbeta med ASL tog hon bort pennan och använde 
datorn istället. Eleverna fick vänta till årskurs 2 innan de började använda pennan 
ordentligt. Det enda de skrev för hand var i matteboken annars skrev de allt annat på 
dator. Det fanns några elever som ville skriva med penna och de fick såklart skriva med 
penna då ingen förbjöds. Anledningen till att lärare B nästan helt tog bort pennan i 
årskurs 1 var att hon hade hört så mycket bra om denna metod och att eleverna skulle 
gynnas av det. Inför nästa årskurs där hon ska introducera en ny klass för ASL tror hon 
inte att hon kommer gå ut lika hårt. Lärare B kommer att introducera pennan parallellt 
med datorer och menar att man inte får bli slav under metoden. Läraren tycker att man 
kan mixa och ta det bästa ur ASL och det bästa ur det traditionella och på så sätt få en 
riktigt bra undervisning. Lärare B menar att det är viktigt att man tränar mycket motorik 
och koordination, vilket även Trageton (2013) och Lövgren (2009) hänvisar till. 
Penngrepp är svårt och det är något som eleverna behöver träna mycket och ofta. Lärare 
B tycker att det är svårt att arbeta med penngrepp i årskurs 2 om eleverna redan befäst 
ett felaktigt grepp. Lärare B berättar att penngreppet är viktigare att träna på än hon 
förstod när hon började arbeta med ASL för snart 3 år sedan.  
 
Läraren anser att ASL är en bra metod men att fördelen egentligen ligger för ett fåtal 
elever. Lärare B menar att större delen av en klass skulle klara av att skriva i årskurs 1 
men det är de som har svårt motoriskt och som är svagare i sin utveckling som gynnas 
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av ASL. Om man ska generalisera så gäller det framförallt pojkar som är födda sent på 
året.  Läraren tycker att handskrivningen är väldigt sårbart. Man behöver kunna skriva 
men datorskrivningen tar över. Därför är kunskapskraven numera bara läslig handstil.  
 
ASL är en bra metod som gör att eleverna skriver mer och längre texter. De får ur sig 
mer och tror inte att de skulle skriva samma mängd om de skrev för hand. Även de 
svagare eleverna får ur sig större mängd. De kan till exempel skriva flera A4 sidor på ett 
kapitel. När lärare B har arbetat med ASL och digitala verktyg har hon arbetat stegvis 
med eleverna. Hon har följt samma klass sedan årskurs 1 då läraren introducerade ASL 
vilket då var nytt för både henne och eleverna. I årskurs 1 lärde de sig att skriva på dator 
och sedan skrev de mer och mer. 
 
Lärare B berättar hur hon lät eleverna skriva ett utkast för hand när de gick i årskurs 1 
och 2.  Sedan fick de skriva rent på dator vilket läraren tycker är ett bra sätt att arbeta. 
Men när eleverna kom upp till årskurs 3 fungerade inte detta arbetssätt längre då de har 
kommit så långt i sitt skrivande. De var mogna att skriva enbart på dator och läraren vill 
inte begränsa sina elever och att de ska tycka skrivandet blir tråkigt. De flesta elever 
föredrar att skriva på dator, även om hon har några få elever som gillar att skriva för 
hand.  
 
Lärare B ser mycket positivt på användandet av digitala verktyg men ser vissa 
nackdelar. Lärare B berättar att det har varit en hel del tekniska problem som att nätverk 
eller skrivare inte fungerar. Det är också svårt när det är stora elevgrupper att vara 
tillgänglig för alla elever. Ett problem har varit att många elever haft svårigheter med att 
logga in och få igång datorerna, trots att de fått kom-ihåglappar med användarnamn och 
lösenord så har det inte fungerat och de blir sittande. Lärare B menar att det är svårt att 
räcka till som ensam lärare till 27 elever. Ett annat problem som uppstår ibland är att 
alla datorer inte är laddade alla gånger man ska använda dem. Tidsbristen är ett problem 
då det tar tid från lektionstid när man måste lösa praktiska problem. Lärare B beskriver 
att hon många gånger fått prata med IT-service under lektionstid för att kunna få igång 
eleverna i arbete. Användandet av digitala verktyg kräver tid att förbereda och se till att 
tekniken fungerar innan lektionstid. 
 
Även om det finns en del problem med digitala verktyg är fördelarna stora och en stor 
tillgång för många elever. Framförallt är det positivt för de elever som har svag motorik 
och tycker det är jobbigt att skriva för hand. Dessa elever kommer igång med sitt 
skrivande väldigt fort och skriver läsligt på dator, det vill säga alla kan läsa allas texter. 
Lärare B menar att det har att göra med att alla har en mottagare, att det inte bara ska 
produceras. I detta område används dokumentkameran mycket. Klassen arbetar mycket 
med texterna runt omkring och skriver inte bara för producerandets skull. De sätter upp 
datorskrivna texter i klassrummet så alla kan läsa allas texter och här tror läraren att 
man inte skulle göra det i samma utsträckning om det var handskrivna texter. 
 
Att alla kan läsa allas texter genom att det är datorskriven text är något som lärare B 
anser vara mycket positivt och främjar eleverna framåt och ger dem ökat 
självförtroende. Det är en motivation för många barn att ta fram en dator jämfört med 
att ta fram papper och penna. Läraren tycker också att det är viktigt att eleverna får 
känna att de själva har producerat en text och menar att det kan vara svårare att skriva 
två stycken med berättande text men att faktatext kan vara lättare att arbeta parvis. 
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Något som lärare B förespråkar är vikten av att ha personalen på skolan med sig så att 
personalen känner sig trygg att använda de digitala verktygen. Lärare B har inte själv 
fått någon utbildning alls att hantera digitala verktyg utan har fått lära sig allt eftersom 
vilket inte alla gånger varit lätt. Att ha en grundtrygghet är viktigt och att få en 
utbildning om hur och vad man ska arbeta med digitala verktyg. Lärare B hävdar att 
man inte bara ska få något stoppat i händerna för att det ligger i tiden.  
 
Läraren berättar om att det är viktigt att det finns ett syfte med att använda digitala 
verktyg. Det ska finnas en pedagogisk tanke bakom och inte fungera som något som 
håller barnen lugna i 20 min medan läraren gör något annat. Eftersom dagens barn idag 
använder och kan hantera digitala verktyg bättre än vuxna många gånger är det viktigt 
med ett syfte för att eleverna inte ska tycka det blir tråkigt i längden och för att läraren 
ska ha kontroll över vad eleverna arbetar med.  
 
Lärare B har en stor elevgrupp på 27 barn och har inte möjlighet att planera sitt 
klassrum praktiskt. Läraren har tillgång till 20 datorer och 5 iPads på skolan och berättar 
att om de haft tillgång till några datorer i klassrummet hade man kunna lära sig 
verktygen på ett annat sätt. Men tyvärr så fungerar det inte som önskat då det finns för 
få datorer för att man ska kunna ta in ett visst antal datorer men eftersom de har 
datorvagn uppdelat på skolan kan man inte göra så utan måste boka hela vagnen och 
låta den som bokat använda alla datorer. Med ASL finns det en tanke med stationer att 
de ska kunna gå runt och öva motorik men det finns inte plats i lärare B:s klassrum för 
att ha stationer.  
 
En nackdel med att inte ha datorer tillgängliga i klassrummet är att det blir lite styrt och 
man får begränsa användningen till exempelvis en timme och planera utefter det. Även 
om behovet av fler datorer är stort har skolan fler digitala verktyg än flera andra skolor. 
Läraren som arbetat med ASL i tre årskurser menar att det största problemet kommer i 
årskurs tre där behovet av digitala verktyg ökar. I årskurs 1 och 2 fungerar det att 
använda datorerna när man har halvklasstimmar men när man kommer till årskurs 3 
finns inga halvklasstimmar längre och läraren vill ändå fortsätta att använda datorer att 
skriva på och fortsätta att vidareutvecklas men det blir ett problem när inte datorerna 
räcker till. Det finns några lösningar att några elever skriver och några ritar, men det blir 
ändå krock i att man inte kan förutse allting. Man kan inte säga till eleverna som blivit 
klar tidigare att ”Gå och sätt dig och skriv med penna så länge”. Lärare B förtydligar att 
det inte alltid fungerar och kan därför blir svårhanterat.  
 
Lärare B anser att trots en del nackdelar med digitala verktyg och ASL är hon öppen 
och positiv i arbetet kring detta. Digitala verktyg öppnar upp så många dörrar men 
lärare B tycker det är viktigt att inte stirra sig blind på metoden eller använda verktygen 
för att de ligger rätt i tiden utan att man behöver kunskap och en grundtrygghet i att 
använda dessa verktyg. 
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Lärare C 
 
Lärare C har arbetat som lärare i 40 år, som speciallärare. Utöver arbetet inom skola så 
sitter hon även centralt sedan 25 år tillbaka och arbetar med skolutveckling och är 
projektledare för ASL i kommunen. Hon arbetar också med IT och specialpedagogik. 
Lärare C är den person som var först i Sverige med att införa Att skriva sig till läsning, 
ASL. Lärare C menar att det är bra att vara kvar och arbeta i skolan samtidigt som man 
påverkar skolutvecklingen. Det är en stor fördel för då kan man se vad som brister och 
vad som behöver göras. Lärare C menar att det är omöjligt för lärare att försöka påverka 
det, då måste man sätta sig på en annan stol och det har hon gjort. Lärare C berättar att i 
alla situationer där IT har varit inblandat har hon varit med, bland annat KT-stiftelsen 
och hon har även varit IT-handledare och hon fortbildar lärare om digitala verktyg och 
ASL. 
 
Lärare C har alltid varit intresserad av IT och eftersom hennes man har arbetat med det 
har det blivit ett naturligt intresse. Hon har lärt sig väldigt mycket själv på vägen men 
har också gått många utbildningar för att fortbilda sig. Grundorsaken till det brinnande 
intresset om IT och ASL beror på att för cirka 18 år sedan fick hon en elev som inte 
kunde lära sig läsa och skriva. På den tiden arbetade man på ett sådant sätt att man 
skulle lära sig bokstäverna, som denna elev inte kunde lära sig. Det började med att hon 
sökte pengar i en fond i den kommun hon arbetar i för att få talsyntes. Lärare C började 
använda talsyntes åt elever i behov av särskilt stöd och märkte tydligt vilken positiv 
effekt det blev. Under åren har lärare C varit aktiv i sitt sökande efter nya hjälpmedel 
och hela tiden hållit sig uppdaterad med tekniken. Lärare C blev väldigt intresserad och 
märkte att tidiga insatser gör en otrolig skillnad på elevers lärande. Lärare C nämner 
flera gånger under intervjun att ju tidigare vi sätter in insatser, desto bättre går det för 
eleverna i skolan.  
 
Lärare C berättar också om forskningen och att det gjorts en studie som visar att om 
man arbetar med språket i förskolan och lär med bokstäver och ljud behöver barn inte 
drabbas av läs- och skrivsvårigheter. 1999 var det en utbildning som kommunen började 
med som kallades för kunskapstödjande i undervisningen. Det innebar att man hade en 
lärarinsats för lärare inom digitala verktyg. Halva tiden handlade om pedagogik medan 
andra halvan handlade om ”hands on” vilket syftade till att bli kunniga på datorer.  
 
Talsyntes var ett verktyg att satsa på, och lärare C arbetade med detta med elever i 
behov av särskilt stöd. För 11 år sedan arbetade hon med en kollega som berättade om 
att man kan lära sig att läsa genom att använda datorn. Då hade lärare C försökt att 
införa datorer och när kunskapsstöd började kändes det mer naturligt att de började 
införas i skolan. Lärare C såg sin chans och ville testa datorer och talsyntes på en hel 
klass. Hon var inspirerad av Tragetons modell men började utarbeta sin egen metod och 
ett koncept som hon visste höll.  
 
Lärare C arbetssätt inom ASL skiljer sig från Tragetons (2014) då de inte använder sig 
av spökskrift. De grundprinciper som lärare C utarbetat är att de berättar alla texter 
tillsammans med barnen, man använder sig av talsyntes och ljudar allt så att man hör, 
ser och får bekräftat. De skriver riktiga texter direkt, ingen spökskrift. Lärare C berättar 
att kommunikation och språket är A och O. Språket är väldigt viktigt, att man arbetar 
språkutvecklande och där är arbetet med texter och ord viktigt. Under det första året 
som de testade detta arbetssätt fanns det inte tillräckligt med datorer till varje elev utan 
de arbetade i halvklass och då i par. Men när utvärderingen på projektet skulle skrivas 



 

 24 

så blev resultatet att elevernas utveckling gick så fort att de inte ville sitta i par. Därför 
beslöts det att ytterligare dela grupperna så att eleverna kunde sitta ensamma och arbeta. 
Detta var positivt och lärare C menar att eleverna samarbetar med varandra ändå och 
rådfrågar och hjälper varandra, trots att de arbetar enskilt.   
 
Snart började detta sprida sig till några skolor i kommunen men även runt om i landet. 
Hon var ute och föreläste samtidigt som de arbetade med att föra fram detta projekt. 
Lärare C var den första i landet med att starta detta och 2009 började skolledningen 
tycka detta var intressant då man kunde se goda resultat på nationella proven. 
Rektorerna i kommunen erbjöds att börja arbeta med detta och de skulle få datorer så 
man skulle kunna ha i halvklass och hjälpas åt, lärare C skulle bli projektledare och 
träffa alla lärare och utbilda dem och de skulle få IT-support. 2010 hade alla rektorer 
inom kommunen sagt ja och infört ASL. Idag har kommunen utökat sina datorer och de 
har 1-1, det vill säga att alla elever har varsin bärbar dator. 2011 blev kommunen också 
först i landet med att få forskning om deras arbetssätt och senare kom boken Att skriva 
sig till läsning Erfarenheter och analyser av det digitaliserande klassrummet med Eva 
Hultin och Maria Wessman. Forskarna blev väldigt intresserad av vad som händer med 
elevers lärande.  
 
Det händer en massa saker, berättar lärare C. Arbetssättet är inkluderande och eleverna 
lär sig läsa snabbare och skriver mer och längre texter. Lärare C berättar att hennes 
arbetssätt minimerar läs-och skrivsvårigheter. Varför det minimerar läs- och 
skrivsvårigheter är för att när eleverna kommer till årskurs 1 så har de blandade 
kunskaper. Väldigt många elever kan bara några få bokstäver och ser man 10-15år 
tillbaka så kunde många fler elever läsa. Anledningen till detta säger lärare C beror på 
att förskolan arbetat mer fritt och inte haft ett målinriktat syfte med språket. Barn väljer 
det som de kan, och då väljer de lek menar lärare C. Denna fråga tar även Liberg (2008) 
fast vid då den rådande normen inte varit att man ska lära sig läsa och skriva så tidigt 
men nu börjar gränslinjerna suddas ut. Lärare C fortsätter att berätta att barn är väldigt 
intresserade av att lära sig men att det är vi pedagoger som måste undervisa dem.  
 
I och med att de här barnen kommer till årskurs 1 och börjar med ASL lyckas alla 
elever utifrån sina egna förutsättningar. Lärare C berättar att alla elever kan skriva en 
text, även om du har tre bokstäver därför att det är deras innehåll. Det är inkluderande 
för lärare C berättar att de har många barn som är stökiga och bökiga men det här gör att 
det är fokus och struktur och att de är kreativa. Eleverna vet vad de ska göra med sina 
hörlurar, de sätter sig ner och skriver. Lärarna förbereder väldigt mycket innan så att 
eleverna kan sätta sig vid sina datorer och skriva. De introducerar och modellerar, 
eleverna vet exakt vad de ska göra och de skriver. I och med att de skriver av känner de 
sig delaktiga. Alla går hem stolta varje dag för att de har skrivit en text själv. Den text 
som de skriver själv kan de läsa, därför att de har skrivit den själv och de har lyssnat på 
den. Lärare C berättar att de lyfter elevtexter varje dag och även de elever som inte kan 
läsa sina, lyckas läsa eftersom den vet vad den skrivit. De står och läser sin text och får 
ta med den hem stolt varje dag. 
 
Individualisering är viktigt och är något som lärare C arbetar med och förespråkar. De 
arbetar individuellt där varje barn befinner sig. Lärare C berättar att om man har en elev 
som är en god läsare så skriver vi inte ”jag kan gå” utan då skriver vi berättelser och 
bygger på där den enskilda eleven befinner sig. Eleverna är otroligt medvetna om 
språkets betydelse och vill lära sig.  
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Även forskning säger att de lär sig läsa och skriver längre texter. Texterna som de 
skriver är inom fler genrer. Lärare C berättar att de skriver sagor, berättelser, fakta 
texter, brev, dikter, argumenterande texter, gestaltande texter redan i årskurs 1. Alla 
arbetar enskilt men samarbetar ändå eftersom de frågar varandra.  
 
Den största skillnaden mellan ASL och traditionell läs- och skrivundervisning är att alla 
barn lyckas, det gjorde de inte förr, säger lärare C. Det är individualisering, 
inkluderande, och det ger struktur vilket barn behöver. Det är kreativitetet, vi möter 
varje barn där de befinner sig på vägen. De lär sig att läsa snabbare. De lär sig mycket 
fortare än vid traditionell läs- och skrivundervisning och nu skriver eleverna längre 
texter och i mer varierande genrer. De blir digitalt kompetenta, de känner sig duktiga 
och känner sig som skribenter fast de inte kan läsa och skriva. Det är jätteviktigt, menar 
lärare C. Det finns inte en enda lärare som lärare C träffat som hon utbildat som säger 
att den vill gå tillbaka till det gamla traditionella. Vi höjer ribban och ökar positiv 
förväntan på eleverna. Lärare C berättar att hon får med alla elever i undervisningen, 
det är det som är så bra. Oavsett om eleven har en eller fem bokstäver, eller är en god 
läsare, har ADHD, dyslexi eller annan diagnos eller nyanländ så kan du ändå skriva, 
höra och se. Det är ett arbetssätt som du kan använda. Lärare C berättar att de gör det 
renodlat i årskurs 1 för att ge eleverna en bra grund att läsa och skriva. Vi använder det 
här arbetssättet i alla årskurser men då använder man det mixat med penna och dator. 
Men tänket använder vi just att de ska höra, lyssna och se är oerhört viktigt. 
 
Eleverna lägger bort pennan när de skriver texter i årskurs 1. Varför man lägger bort 
pennan är att de vill fokusera på vad de vill skriva och inte vad de förmår att skriva. Det 
är jättesvårt att skriva och lärare C menar att de vill fokusera på språket, det de vill säga 
och om man också ska ha pennan med måste man hjälpa till med formen och det blir för 
mycket för eleverna samtidigt. Lärare C beskriver att om eleverna har sett formen under 
ett helt år har de inga problem att skriva med pennan i årskurs 2. Då kan man börja med 
att visa hur man gör, uppifrån och ner och det brukar lätt lösa sig och de lär sig skriva. 
 
Penngreppet i sig tas inte bort utan det används när eleverna målar och arbetar kreativt 
och när de jobbar i matematiken, så pennan tar de inte bort. Det är bara när de ska skriva 
och forma bokstäver som pennan får vänta ett år. Sedan är det viktigt att man jobbar 
väldigt mycket med motoriken menar lärare C. Hon berättar att de jobbar mycket 
tematiskt och skapande, skriver utifrån skapande. Arbetar man med lera så skriver man 
om det. Lärare C ser inga problem med att lägga bort pennan, utan menar att eleverna 
skriver jättesnyggt när de kommer till 2an.  
 
Lärare C förtydligar att man som lärare ska skapa förutsättningar för att eleverna ska 
lyckas. Hon berättar att de inte börjar traggla bokstäver när eleverna börjar i 2an, utan 
när de börjar skriva så sätter de in bokstäverna i ett sammanhang, inledningsvis med 
deras namn.  Lärare C menar att det är viktigt att sätta in bokstäverna i ett sammanhang 
och inte ta dem enskilt, för då är man tillbaka i det gamla igen. Lärare C förtydligar att 
de är noga med att eleverna ser och skriver av ord en kort stund varje dag 10-15 min, 
vilket eleverna tycker är jätteroligt. Eleverna kan också skriva med stödlinjer.  
 
När det kommer till klassrumsmiljön tycker lärare C att det är viktigt hur det ser ut i ett 
klassrum. Det ska vara ett varmt klassrum. Det är även viktigt att tänka på hur 
placeringen av bänkar och andra möbler är i klassrummet. Läraren tycker att det ska 
vara en lugn och stressfri zon, att man tänker på att man har någon vägg som är ren, 
som inte är nerklottrad men att man tänker på att det ska vara ett varmt klimat. Har man 
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datorer kan det vara skönt för barnen att sitta vid en bänkrad, att de får gå till en annan 
plats än den som de sitter vid annars. Då har man även som lärare full koll på barnen 
och vad de gör än att man får springa mellan bänkarna. Tiden räcker inte till om man får 
springa mellan bänkarna. Att man tänker praktiskt när man placerar eleverna är viktigt, 
och ibland räcker det att en annan lärare kommer in i ett klassrum och ser vad man kan 
ändra för att få ett positivt klassrumsklimat.  
 
Lärare C anser att modellering och projicering är två otroligt viktiga ord. Det handlar 
om hur vi diskuterar texter och dess innehåll. De arbetar med texter och diskuterar dem, 
bearbetar ord och visar på projektorn. När de arbetar med en text tar de upp den på 
projektorn, läraren läser texten och arbetar med orden och läser mellan raderna. 
Eleverna får producera egna texter och de arbetar med de digitala verktygen, med 
ljudande tangentbord och talsyntes så att de hör och ser och då får man med alla elever.  
De går alltid igenom texter och alla elevers texter blir rättade. Sedan får eleverna stolt ta 
hem sin text. Lärare C menar på att språket är så otroligt viktigt och att eleverna ska bli 
språkmedvetna. Den viktigaste komponenten i lärare C metod är hur de arbetar med 
språket. Hon menar att det är viktigt att inte stirra sig blind på datorn eller läsplattan, 
utan vad som händer runtomkring. Det handlar om att få till ett språkutvecklande 
arbetssätt där läsförståelse och olika strategier finns med.  
 
Lärare C vidareutvecklar där hon berättar att alla skolor i kommunen kör enligt detta 
arbetssätt, det finns en plan på detta som ska följas. De har 15 veckor på hösten och 
våren lektioner i ämnena svenska, bild och musik. Lärare C menar att det är viktigt att 
ha fler ämnen och att arbeta språkutvecklande och kreativt med form. Hon tycker att det 
känns tryggt att ha något att falla tillbaka på eftersom det i Sverige idag pågår väldigt 
många olika genrer av arbetssättet Att skriva sig till läsning.  
 
Läraren berättar också att det är något som händer med eleverna när de kommer till 
årskurs 4. Ofta fungerar det väldigt bra 1, 2 och 3:an och sen när de kommer till fyran 
sägs det att de inte kan någonting. Sedan får man läsa i PISA rapporten att eleverna har 
sjunkande resultat vad gällande läsförståelse i årskurs 9. Detta är något som väcker 
känslor hos lärare C som menar att något måste göras. Lärare C diskuterade detta med 
Hultin & Wessman som inleder ett nytt forskningsprojekt som studerar elever från 
årskurs 3 till och med årskurs 5 för att se vad som händer med elevernas 
språkutveckling.  
 
Nu arbetar lärare C tillsammans med en kollega och skriver en handbok som kommer 
att bli klar till höstterminen 2015. Där beskrivs detaljerat hur man kan arbeta med ASL, 
även om man aldrig arbetat med detta arbetssätt tidigare. Handledningen är väldigt 
detaljerad i hur man arbetar och där ingår bakgrund och vad som händer innan 
skrivandet, utgår från cirkelmodellen när barn måste förstå. Lärare C tycker att man ska 
gå in helhjärtat för metoden om man ska arbeta den och menar att man inte ska smalna 
in på endast verktygen, det vill säga datorer. Datorerna är ett väldigt bra hjälpmedel och 
utan dem skulle detta inte vara möjligt att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt 
menar lärare C.  
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4.2 Jämförelse av intervjuerna  
 
Det har varit intressant och lärorikt att komma ut och möta lärare i olika situationer som 
arbetar med digitala verktyg i sitt arbete. Jag har träffat tre lärare som alla har olika 
erfarenheter och förutsättningar. Två av lärarna arbetar på samma skola, vilket innebär 
att trots att de har olika erfarenheter och uppfattningar om digitala verktyg och 
arbetssättet ASL så har de samma förutsättningar på skolan, det vill säga tillgången till 
antal datorer. Detta begränsar deras arbetssätt något och de gör det bästa av situationen 
med datorvagnar. Lärare A har arbetat som lärare i 15 år och har ett stort intresse av 
digitala verktyg och elevers lärande. Lärare B har arbetat som lärare i 10 år och även 
hon är positiv till de digitala verktygen. Lärare C har arbetat som lärare i 40 år och är 
den person som grundade arbetssättet ASL i den kommun hon arbetar i, som sedan har 
spridit sig landet runt.  
 
Eftersom jag träffat tre lärare som arbetar i två olika kommuner så skiljer sig arbetet och 
förutsättningarna. I den första kommunen har lärarna tillgång till 20 datorer som ska 
fördelas på skolan cirka 100 elever. I den andra kommunen har alla elever en egen 
dator, då kommunen tillhandahåller 1-1. Den kommun som har en dator per elev har 
kommit ett steg längre. De använder digitala verktyg dagligen med eleverna och lär dem 
bli språkmedvetna. Resultatet visar att lärarnas förhållningssätt till digitala verktyg är 
väldigt betydelsefullt för elevernas möjligheter att utveckla digitala kompetenser i 
kombination med skolornas och kommunernas ekonomiska satsning på digitala 
resurser. 
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5. Diskussion 
 
I denna del kommer jag att diskutera resultatet och mina reflektioner kring lärares 
förhållningssätt till digitala verktyg som stöd i undervisningen. Jag kommer att koppla 
forskningsbakgrunden till resultatet och diskutera kring det.  
 

5.1 Undervisningsmiljön med digitala verktyg 
 
Eftersom digitala verktyg får en tydligare roll i samhället och i skolan är det viktigt hur 
klassrumsmiljön ser ut och fungerar i praktiken. Att miljön på skolan och i klassrummet 
ska vara inspirerande och stimulerande råder ingen tvekan hos för de flesta lärare. 
Däremot så är vägen dit inte lika självklar beroende på de förutsättningar som finns. I de 
intervjuer som jag har tagit upp har de olika lärarna redogjort för olika situationer som 
de ställts inför. Många gånger har det varit saker som de själva inte kunnat göra 
någonting åt. En av dessa saker som togs upp av två av de intervjuade lärarna var att det 
inte finns tillräckligt med digitala verktyg, främst datorer, för att främja en stimulerande 
lärsituation för eleverna. När det inte finns tillräckligt med digitala verktyg att tillgå till 
eleverna ställs lärarna inför situationer där de får planera för hur eleverna ska arbeta. 
Det gäller både i de fall där eleverna arbetar med datorer men också för elever som 
datorerna inte räcker till, där lärarna måste planera vad dessa ska arbeta med. Detta 
resulterar i att undervisningsmiljön kan bli lite rörig och många elever kan behöva hjälp 
samtidigt att komma igång med ett arbete. Den tredje av de intervjuade lärarna hade helt 
andra förutsättningar än de två tidigare. Hon arbetar i en annan kommun och har arbetat 
med och för digitala verktyg i många år. Nu tack vara hennes arbete har alla eleverna i 
kommunen varsin dator. 
 
För att kunna arbeta med ASL krävs tillgång till digitala verktyg som bland annat 
Trageton (2014), Hultin & Westman (2014) och Kjällander (2014) förespråkar. 
Kjällander beskriver även vad tillgången till datorer med så kallad 1-1 gör för eleverna. 
Detta är också något som framkommit under intervjun med lärare C.  
 
Hultin & Westman (2014) påpekar vikten av den fysiska klassrumsmiljön och att den är 
möblerad och strukturerad på rätt sätt. Något som framkom här var att lärare A och B 
saknade de rätta förutsättningarna för att eleverna ska kunna använda digitala verktygen 
på rätt sätt. Eftersom skolan har valt att använda sig av metoden ASL som Trageton 
(2014) Lövgren (2009) och Hultin & Westman (2014) beskriver så borde alla lärare och 
elever på skolan ha tillgång till fler digitala verktyg. Trageton (2014) menar att elever 
som skriver på datorer behöver enkla dataverktyg för att bli producenter av egna 
uppfattningar och bilder, det vill säga det som de arbetar med och producerar. Lärare C 
var tydlig med att klassrummet är viktigt och att man som lärare tänker praktiskt. Det 
kan räcka med att flytta en bänk för att få full uppsyn i klassrummet och få en bättre 
lärandemiljö.  
 
Det var stor skillnad mellan de tre lärarna både vad gäller erfarenhet men framförallt 
vilka resurser de hade tillgång till, beroende på vilken kommun de arbetar i. I den 
kommun där lärare C arbetar i har eleverna tillgång till en egen bärbar dator, samt att 
läraren har en egen dator. Alla lärare som arbetar i grundskolan får regelbundet gå på 
utbildningar om digitala verktyg och om arbetssättet ASL. De har ofta nätverksträffar 
där olika yrkesgrupper träffas för att driva arbetet framåt. I den andra kommunen har 
lärarna inte fått någon utbildning alls om vare sig digitala verktyg eller ASL. De har 
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själva fått lära sig om metoden genom att läsa böcker och försöka fördjupa sina 
kunskaper genom detta. Lärarna på skolan har en egen bärbar dator men eleverna får 
samsas om 20 datorer, som innebär att eleverna kan arbeta med datorerna ett par gånger 
varje vecka. 
 
Klassrummet ska vara en skriftspråkstimulerande miljö där eleverna får utlopp för sin 
kreativitet. När det kommer till miljön i klassrummet anser Trageton (2014) att det ska 
finnas flera skrivhörn för datorer med textprogram. Klassrumsmiljön är väldigt viktig 
och läraren är en central del och har ett otroligt viktigt ansvar för elevers lärande.  
Lärare C förespråkar en skrifrspråkstimulerande miljö där eleverna får utlopp för sin 
kreativitet och får producera egna texter. Det är viktigt att eleverna får känna sig duktiga 
och stolta kan gå hem och visa upp sin egenproducerade text.  
 
 

5.2 ASL-metodens påverkan på elevers lärande 
 
Utbildning om metoden ASL är också något som två av lärarna saknar eller anser att 
den utbildning som de har fått inte räcker till för den undervisning som de ska bedriva. 
Den tredje läraren utbildar själv andra lärare om ASL och digitala verktyg och vill se en 
större spridning till fler skolor. Efter att ha intervjuat lärarna kan jag säga att 
utbildningen kring digitala verktyg och ASL i vissa kommuner inte räcker för att lärarna 
ska känna sig tillräckligt trygg i sitt arbete och ge eleverna de rätta verktygen för sitt 
lärande. I den andra kommunen där lärare C arbetar fungerar det väldigt bra med 
utbildningar, något som lärare C har fått kämpa för i många år.  
 
Min personliga åsikt är att datorn som skrivverktyg är ett väldigt bra komplement till 
den tidiga läs- och skrivinlärningen. Jag tror på att man som lärare hela tiden måste 
anpassa undervisningen efter elevernas behov och genom detta tror jag att datorn som 
ett komplement kan ha en stor betydelse för elevernas utveckling. De får lära sig att 
samarbete men även skriva enskilt vilket är två viktiga komponenter för deras 
utveckling. Genom att skriva på dator behöver eleverna inte känna någon press för 
handskrivandet, det vill säga hur snyggt de skriver eftersom dataskrift är läsligt för alla. 
Detta kan underlätta för många elever då de slipper pressen kring detta och endast kan 
koncentrera sig på vad de skriver.  
 
Den uppfattning jag bildat mig efter intervjuer med lärare samt forskning inom området 
är att elever skriver längre och tydligare texter på datorer än vad de gör när de får en 
penna och papper. De blir mer inspirerade av att skriva på en dator och det framkom 
även under intervjuerna att vissa lärare tycker det är glädjedödande för vissa elever att ta 
fram pennan. Det alla lärare har gemensamt är att de förespråkar metoden och tycker att 
det är väldigt lätt att individualisera undervisningen. 
 
Det finns oändliga möjligheter med digitala verktyg och genom att låta eleverna skriva 
på dator främjas eleverna och det höjer kvalitén på undervisningen. Med detta menar jag 
att eleverna har ett intresse som lärarna tar hänsyn till och tar tillvara på. Som lärare är 
det viktigt att hela tiden reflektera och ligga ett steg före i tanken och att man har ett 
kritiskt tänkande för att det ska gynna eleverna för att de ska få det bästa av 
undervisningen. Med kritiskt tänkande menar jag att man hela tiden tänker på elevernas 
bästa och vad eleverna får ut av undervisningen och hur eleverna påverkas av 
användningen av digitala verktyg. 
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5.3 Slutsats  
 
Syftet med denna empiriska undersökning har varit att ta reda på hur lärare förhåller sig 
till digitala verktyg i undervisningen. Jag har intervjuat tre lärare som har gett mig en 
djupare förståelse för arbetet kring digitala verktyg och metoden att skriva sig till 
läsning. Eftersom digitala verktyg har fått sådan stor genomslagskraft ville jag ta reda 
på hur mycket de digitala verktygen faktiskt har förändrat undervisningen och om de 
förenklar och förbättrar lärarnas arbete så att eleverna ska utveckla sitt lärande på bästa 
möjliga vis. Detta gjorde jag genom att ställa mig följande frågor: 
 

• Hur använder lärare sig av digitala verktyg i undervisningen?  
 

• Hur stimulerar lärarna eleverna till att använda och utveckla sitt lärande med 
digitala verktyg som stöd? 

 
• Hur påverkar ASL som metod den tidiga läs-och skrivinlärningen? 

 
Jag har genom min kvalitativa metod, i form av semistrukturerade intervjuer med tre 
lärare samt en forskningsanalys där jag har kommit fram till att digitala verktyg och 
ASL fyller en funktion i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Genom att vara ett digitalt 
verktyg där eleverna kan integrera med varandra ger det eleverna ökad stimulans och 
det påskyndar skrivandet. De digitala verktygen uppfyller en viktig funktion i 
klassrummet som ett komplement till undervisningen. Elever blir stimulerade av att 
använda digitala verktyg och tycker att det är roligt och tillfredsställande. Ur den 
aspekten fyller de digitala verktygen en viktig funktion som lärare bör ta tillvara på. Att 
ha intresserade elever som blir stimulerade är en positiv effekt av vad digitala verktyg 
gör för eleverna. Digitala verktyg öppnar upp nya världar och många elever lär sig 
skriva längre och mer med hjälp av datorn och skrivverktygen. Som ett resultat av mina 
intervjuer kan jag se att lärarna i fråga anser att digitala verktyg är positivt för eleverna 
då det är inkluderande och är lätt att individanpassa utifrån var den enskilde eleven 
befinner sig i sin lärprocess.  
 
När man arbetar som lärare måste man följa läroplanen, och där ingår det arbete med de 
digitala verktygen i undervisningen. Men det man däremot själv kan påverka är hur ofta 
och på vilket sätt man använder dem. Efter att ha studerat digitala verktyg och dess 
påverkan på undervisningen är jag positivt inställd till dess egenskaper och syfte. Jag 
tror att det är viktigt att man har ett tydligt syfte med dess användning för att förtydliga 
och förenkla undervisningen för eleverna. De lärare jag har intervjuat är positiva till 
digitala verktyg och ser dem som stora möjligheter för eleverna att utveckla sitt lärande. 
De har alla erfarenheter av metoden ASL som de är positivt inställd till. Två av tre 
lärare tycker den enda nackdelen kan vara att tekniken kan krångla, medan den tredje 
inte kan se några nackdelar alls och menar att tekniken nästan inte alls krånglar idag, 
som den kunde göra när datorn först infördes i skolan.  
 
Lärare A och lärare B arbetar på samma skola och är kolleger, där de har samma 
förutsättningar på skolan vad gäller digitala verktyg. Däremot så skiljer sig deras 
arbetssätt lite beroende på klasstorlek samt erfarenhet av ASL. Lärare C arbetar i en 
annan skola och kommun. Lärare C har en lång erfarenhet av att arbeta med ASL och är 
en stark förespråkare för metoden. Alla lärare i studien använder sig av bärbara datorer 
med talsyntes och ljudat tangentbord i undervisningen. Elever får skriva egna texter på 
dator antingen enskilt eller i par. Lärare A arbetar mest parvis, medan lärare B arbetar 
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mestadels enskilt och lärare C låter eleverna arbeta helt enskilt. Alla informanter arbetar 
på bästa sätt efter sin situation och möjligheter. Även om lärare A och B inte har 
tillgång till samma möjligheter som lärare C med digitala verktyg så arbetar de 
språkutvecklande med texter. Texter sätts upp i alla klassrum och elever lär sig nya ord 
varje dag. Tillgången till att skriva på en dator är väldigt betydelsefullt för elever som 
blir digitalt kompetenta och ser sig själva som skribenter.  
 
En intressant aspekt är att Hultin & Westman (2014) anser att de digitala verktygen 
måste vara utrustade med rätt program och applikationer för att lärare och elever ska 
kunna använda dem på rätt sätt. Detta är något som alla lärare som jag intervjuat håller 
med om, men tyvärr fungerar det inte i praktiken då lärarna inte själva styr över 
innehållet i de digitala verktygen. En annan aspekt är ekonomin som har en avgörande 
betydelse för många skolor om huruvida de ska köpa in olika digitala verktyg och ge 
lärare utbildning kring det. Något som jag har kunnat konstatera utifrån intervjuer är att 
lärare har ett stort behov av att få mer eller bättre utbildning. Detta gäller både kring 
användandet av digitala verktyg men också när det kommer till ASL som metod. Det 
har varit stor skillnad mellan tillgången och användandet av digitala verktyg i de två 
kommunerna.   
 
Det är även viktigt att man har progression i sitt arbete, det vill säga att eleverna arbetar 
framåt och att man tydligt kan se ett lärande. Genom att arbeta efter olika teman i 
klassrummet får man en röd tråd genom hela undervisningen i form av återkoppling och 
det underlättar för elever för att förstå syftet med undervisningen och varför de ska lära 
sig vissa saker. Motivation och återkoppling är viktigt när det kommer till en bra 
undervisning. Elever behöver känna intresse och motivation för att skapa ett lärande. 
Det hänger otroligt mycket på att läraren gör undervisningen lättillgänglig, lärorik och 
intressant. Genom att eleverna arbetar med datorer och andra digitala verktyg skriver de 
och utvecklar språket.  
 
Med datorer som verktyg som engagerar eleverna och ger dem motivation till läs och 
skrivlust skapas samtidigt en bra och givande klassrumsmiljö. Det ena bygger på det 
andra och kompletterar varandra för en bra och lustfylld inlärningsmiljö för eleverna. 
Det handlar inte bara om datorerna i sig, men de är verktyg som innebär att eleverna 
lättare kan ta till sig att lättare uttrycka, skriva och arbeta språkutvecklande. Att arbeta 
språkutvecklande har varit väldigt viktigt för alla lärare som jag intervjuat. Med den nya 
tekniken som faktiskt digitala verktyg möjliggör blir det enkelt att visa elever nya ord, 
bilder på ett nytt sätt. Eleverna får bekräftat genom syn och hörsel och det blir lättare att 
ta till sig den nya informationen.  
 
Digitala verktyg blir mer vanligt i dagens klassrum. Trots att det är stora skillnader runt 
om i landet och kommuner när det kommer till tillgång och användning så ser man en 
ökning. Idag går det inte att komma ifrån datorer och det är en del av den svenska 
läroplanen. Man ser ett tydligt lärande och de positiva effekter som digitala verktyg för 
med sig i form av ökad motivation bland elever, ökat och tidigare skrivande, samt en 
inkluderande och individanpassad undervisning. Digitala verktyg har en viktig 
ståndpunkt som innebär att alla barn ska ges samma möjligheter och att alla elever 
faktiskt kan lyckas. Genom att ge alla elever verktyg och förutsättningar skapar det stora 
möjligheter i framtiden. Genom att utbilda alla elever och ge dem den bas som de 
behöver för att bli digitalt kompetenta får de kunskaper inför arbetslivet samt för att 
stärka den ekonomiska konkurrenskraften och ökar kompetensutvecklingen i samhället. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 
Hej! Jag heter Mikaela och går min sista termin på grundlärarprogrammet F-3 
vid högskolan i Gävle. Jag skriver just nu mitt examensarbete som handlar om 
digitala verktyg och ASL. Jag har förstått att du arbetar med detta och undrar 
därför om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju? Jag har 17 frågor som tar 
kanske 1 timme.  
 
Mvh Mikaela Lundblad 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? I vilken klass undervisar du i nu? 
 

2. Har du fått någon utbildning om digitala verktyg? 
 

3. Hur ser du på att använda datorer, iPads och andra verktyg i skolan? Är det 
enbart fördelar?  

 
4. Hur ser klassrumsmiljön ut? 

 
5. Hur använder du dig av digitala verktyg i undervisningen? 

 
6. Vilka digitala verktyg finns på skolan?  

 
7. Hur många datorer finns tillgängligt i klassen/ på skolan? 

 
8. Hur arbetar eleverna? Enskilt eller i par? 

 
9. Vilka digitala verktyg använder du? Använder du alla de verktyg som är 

tillgängliga? 
 

10. Hur stimulerar du eleverna till att använda och utveckla sitt lärande med digitala 
verktyg som stöd? 

 
11. Hur ofta använder ni datorer eller andra digitala verktyg i undervisningen? 

 
12. Hur länge har du arbetat med metoden Att skriva sig till läsning? Har du arbetat 

med någon annan metod tidigare?  
 

13. Hur ser du på metoden Att skriva sig till läsning? Vilka fördelar respektive 
nackdelar ser du med metoden? 

 
14. Väntar du med att låta eleverna skriva med pennan till årskurs 2? Vilka fördelar 

och nackdelar ser du med det? 
 

15. Vad tror du att eleverna tycker om detta arbetssätt? Har de lätt att ta till sig 
digitala verktyg? Känner du att du får med alla elever i undervisningen med 
digitala verktyg?  

 
16. Hur arbetar eleverna med datorer och surfplattor? Vilka program och appar 

används? 
 

17. Har du arbetat med traditionell skrivundervisning? Ser du någon skillnad mellan 
att använda datorn som redskap istället för penna? 


