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Previous research on the operation of writing to reading shows a unilaterally positive image of 

working. This indicates that further research is needed to gain broader context of the method. 

Previous research also describes the computer as useful in the classroom for a variety of 

literacy projects. Based special teacher professional profession it is a great challenge all 

students to reach there, depending on students' writing and literacy learning level 

The purpose of my study was to find out students' experience taught according to the working 

mode of ASL writing to reading through a special educational approach in year two. 

The study intends to answer a question: 

How do students in their own learning based approach ASL writing to reading through a 

special educational approach? 

 

To examine the issue, I did group interviews with nine students in three different group 

configurations. This aims to examine students' own learning based on ASL. 

 

ASL can benefit all students as a development tool with computer teaches tool fabric in the 

teaching of writing and learning to read. The approach is language development as speaking, 

listening, writing and reading. ASL considered to bring development to all students when 

there is possible-opportunities for all students to succeed on their own level and this may be 

challenging for a special education teacher profession. What are the consequences for all 

students who work with this approach? Can we meet students at their levels? 

 

The results showed that students do not themselves believed they had learned to read using 

the approach of writing to reading, but they felt that the computer teaches tool was very 

positive in different ways. Students heard, for example, if they wrote the words right or not. 
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Tidigare forskning om arbetssättet att skriva sig till läsning visar en ensidigt positiv bild av 

arbetssättet.  Detta indikerar att fortsatt forskning behövs för att nyansera bilden av den 

metoden. Tidigare forskning beskriver också datorn som användbar i klassrummen till många 

olika läs- och skrivprojekt. Utifrån speciallärens yrkesprofession är det en stor utmaning att 

alla elever ska nå dit beroende på elevernas skriv-och läsinlärnings nivå 

Syftet med min studie var att ta reda på elevernas erfarenhet av att undervisats enligt arbets-

sättet ASL att skriva sig till läsning genom ett specialpedagogiska synsätt i årskurs två.  

Studien ämnar besvara en frågeställning: 

 Hur ser eleverna på sitt eget lärande utifrån arbetssättet ASL att skriva sig till läsning genom 

ett specialpedagogiskt synsätt? 

 

För att undersöka frågeställningen gjorde jag gruppintervjuer med nio elever i tre olika 

gruppkonstellationer. Detta syftar till att undersöka elevernas eget lärande utifrån ASL. 

 

ASL kan gynna alla elever som ett utvecklingsfrämjande hjälpmedel med datorn som lärverk-

tyg i undervisningen till skriv-och läsinlärningen. Arbetssättet är språkutvecklande som att 

tala, lyssna, skriva och läsa. ASL anses medföra utveckling för alla elever då det finns möj-

ligheter för att alla elever kunna lyckas på deras egen nivå och detta kan då vara utmanande 

för specialläraren profession. Hur blir konsekvenserna för alla elever som arbetar med detta 

arbetssätt? Hinner vi möta eleverna på deras nivåer? 

 

Resultatet visade att eleverna inte själva ansåg att de hade lärt sig läsa med hjälp av 

arbetssättet att skriva sig till läsning, men de upplevde att datorn som lärverktyg var väldigt 

positivt på olika sätt. Eleverna hörde exempelvis om de skrev orden rätt eller inte. 

 

 
Nyckelord:dator, sociokulturellt perspektiv, specialpedagogik, läsa och skriva 
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1. Inledning 

Under mina år som lärare har jag mött olika metoder av läsinlärningen. Nyligen fick jag in-

formation kring ett nytt arbetssätt som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Det 

handlar om att skriva sig till läsning och det förkortas ASL. Denna metod fångade min nyfi-

kenhet, för att den verkade gynna lärare genom att arbetssättet blir flexibelt och färga flera 

ämnen i skolans undervisning, men framför allt att eleverna kan lära på ett mer lustfyllt sätt. 

Enligt detta arbetssätt får eleverna lägga pennan åt sidan i årskurs 1 och låta datorn bli det 

dominerande skrivverktyget i läs- och skrivinlärningen. De väntar med att forma bokstäverna 

med pennan till årskurs 2.   

Utifrån ett lärarperspektiv blir ASL intressant för mig som ett arbetssätt, särskilt när jag ser 

hur de i årskurs 1 ”tragglar” en bokstav i veckan genom att fylla i bokstaven på ett papper ca 

10 gånger med färgpennor, klippa ut veckans bokstav, spåra bokstaven i luften eller på pap-

per, skriva på tavlan och sedan skriva i bokstavsboken. Utifrån mitt lärarperspektiv funderar 

jag på om alla elever hänger med då vi ska forma bokstäverna samtidigt som vi ska lära oss 

bokstavsljudet för att lära oss läsa. Samtidigt höra mina kollegors frustration över att de inte 

kommer igång med läsningen och att det känns som en reprisruta med denna arbetsätt.  Lärar-

na på min skola oroades också över att inte hinna med hela alfabetet innan sommaren. Hur ska 

vi få alla elever att börja läsa när vi inte hinner med alfabetet under årskurs 1? - säger kolle-

gorna ofta. Hur ser eleverna på sin läsinlärning och vilken metod är bra för dem? Gynnas alla 

elever av ASL då det blir ett mer individuellt arbete? Blir elever som har svårt med finmotori-

ken hjälpta av det specialpedagogiska verktyget datorn? Ja det kanske det gör. Hjälper det 

med de verktyg som används i samband med ASL, att få lära sig skriva på datorn och få bok-

stäver och ord upplästa under lärprocessen i detta arbetssätt? Då kom min fundering. Finns det 

ett annat och nytt arbetssätt som gynnar både eleverna och lärarna? Finns något som hjälper 

eleverna att tidigare komma igång med sin läsning och att skrivningen får en hjälp direkt på 

traven? 

ASL beskrivs som ett arbetssätt som gynnar alla elever och kanske främst de elever som har 

svårt att komma igång med sin läs- och skrivinlärning. Är det så att de elever som har svårt 

med att knäcka läskoden kan vara med i läs- och skrivprocessen på samma villkor som sina 

klasskamrater? De ges då riktade insatser redan från skolstart istället för efter att de misslyck-

ats i sin läs- och skrivinlärning. ASL beskrivs som en strategi för elevers skriv- och läslärande 

då datorn används som pedagogiskt skrivverktyg. Detta inkluderar ett språkutvecklande arbete 

där vi ställer frågor som: vad? hur? och varför? Lärandet blir resultatet av interaktion, samspel 

och brukandet av datorn som arbetsverktyg. Här kan vi då ställa oss frågorna som är allmänt 

viktiga för ASL. Vad är att skriva sig till läsning?  

Hur gör man i undervisningen och varför är det ett bra arbetssätt? 

Syftet med ASL gentemot läroplanen är att eleverna ges möjlighet att utveckla sina förmågor 

att kommunicera i tal, skrift och språk enligt Trageton (2014). Intressant tyckte jag, men jag 
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är fundersam över om detta verkligen fungerar?  Eleverna lär sig läsa och skriva texter via 

datorn. Eleverna kan fokusera på berättandet. Med datorn som verktyg kan läs - och skrivin-

lärningen omvandlas till skriv och läsinlärning. Eleverna blir då producenter istället för kon-

sumenter.  

ASL kan vara ett stöd för de elever som har svårt med avkodning av det skrivna ordet, med 

bokstavskännedom, med förmågan att höra språkljuden och med avsaknaden av ett gott ord-

förråd. Det här verktyget kan då hjälpa många elever ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Och även som ett inkluderande arbetssätt för alla även de elever som har svårt med att knäcka 

läskoden kan vara med i läs- och skrivprocessen på samma villkor som sina klasskamrater. 

Det kanske kan gynna eleverna i deras läs- och skrivförmåga samt utifrån dialoger kring tex-

ter få ett mer berikat språk som utvecklar elevernas språkutveckling.  

Lövgren (2009) anser att när eleverna skriver ner orden med datorn, förstår de att ord skiljs åt 

med mellanslag och vid genomläsningen kopplas ljud och bokstäver ihop. Eleverna upptäcker 

värdet av att förmedla tankar i skrift. Ord och meningar tar sin början och eleverna lyssnar 

efter vilka bokstäver som behövs. Och som jag tidigare skrev fungerar verkligen detta? Och 

framför allt fungerar arbetssättet ASL för alla elever? 

När jag nu har möjlighet att undersöka detta vill jag ta reda på vad eleverna anser om arbets-

sättet och hur de ser på sin lärandeprocess i detta.  

 

 

 

Begreppsförklaringar 

IKT 

Som betyder informations och kommunikationsteknologi. 

Talande tangentbord 

Är ett hjälpmedel som man kan använda på datorn. Det läser upp bokstavsljudet på varje bok-

stav som produceras i texter 

Vital 

Är ett hjälpmedel som man kan använda på dator. Det läser upp det hela skrivna ordet under 

textproduktionen samt kan läsa upp den färdigskrivna texten.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka elevernas erfarenhet av att undervisats enligt arbetssättet 

ASL att skriva sig till läsning genom ett specialpedagogiska synsätt i årskurs 2. 

 

Hur ser eleverna på sitt eget lärande utifrån arbetssättet ASL att skriva sig till läsning genom 

ett specialpedagogiska synsätt? 
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2. Kunskapsöversikt 

Här i kunskapsöversikten guidar jag er först igenom styrdokument kring läsning och ASL, 

sedan vidare i forskning kring läsutveckling för att sedan guida er vidare i arbetssättet att 

skriva sig till läsning (ASL). Utifrån många bra arbetssätt i läsutvecklingen har det på senare 

år framkommit nya arbetssätt och däribland ASL.  

 

Kunskapsöversikten visar urval av aktuell forskning kring arbetssättet ASL – att skriva sig till 

läsning och hur man kan använda det i ett specialpedagogiskt arbetssätt. Kunskapsöversikten 

är indelad i tre delar läsutveckling som visar på för läsaren hur forskare ser på flera olika 

strategier för läsundervisningen, som är viktiga för min studie. Den andra delen belyser själva 

arbetssättet ASL som ett undervisningssätt att arbeta med datorn som verktyg i de tidiga 

skolåren. Att man använder datorn i årskurs 1 och inte använder pennan förrän årskurs 2. 

Läsinlärningen anses gynna eftersom eleverna arbetar parvis och diskuterar texter samt får allt 

de skriver uppläst under skrivandes stund. Avslutningsvis beskriver jag ASL och datorn som 

lärverktyg utifrån ett specialpedagogiskt synsätt och hur det kan hjälpa elever redan i skolans 

tidigare år som har läs- och skrivsvårigheter. 

 

2.1 Styrdokument 

 

I Sverige har det nu blivit obligatoriskt i den nya läroplanen LGR 11 i årskurserna 1-3 med 

datorskrivning vid sidan av handskrivning. 

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla deras 

förmågor att:  

 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift enligt svenskan i LGR 11 

 Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang enligt svenskan i LGR 

11 

Enligt LGR 11 stämmer generellt dessa punkter och formuleringar bra överens med den 

överordnade synen på kommunikation som det centrala i läroplanen utifrån lärandet. 

Trageton (2014) menar att datorskrivandet blivit obligatoriskt i årskurs 1-3 och underlättar 

undervisningen då datorn är ett arbetsverktyg, som att arbeta i par, i mindre grupp eller i 

helklass i undervisningen. Pedagogiken att tala, lyssna och samtala utvecklar läsutvecklingen 

enligt Trageton (2014). 

  

I läroplanen LGR 11 står det att skolans uppdrag är att språk, lärande och identitetsutveckling 

är nära förknippade. Genom att skolan ger stora möjligheter för elever att kommunicera med 

varandra och utifrån det får eleverna sin språkliga förmåga ges förutsättningar att utvecklas 

och att bli berikade i stimulerande dialoger och muntliga kompetenser. Genom undervisning 

ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språkbruk och stimulera till deras intresse för 

att läsa och skriva. Undervisningen för eleverna ska ge förutsättningar i att utveckla sina 
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förmågor i att formulera och kommunicera både i skrift och i tal. Det här är en viktig del 

gentemot arbetssättet ASL som skapar kvalité på det egna språket. Att skriva på datorn 

utvecklar elevernas språkinlärning 

 

I det centrala innehållet för svenska i läroplanen skolverket (s.223) inom ramen för årskurs 1-

3 står det att kunskapskraven i årskurs 3 är uppnådda när: 

 Eleverna kan läsa elevnära samt bekanta texter med flyt 

 

 Eleverna kan använda sig av lässtrategier vid läsningen för att förstå och tolka texter 

samt anpassa läsningen efter texten form och innehåll 

 Eleverna ska kunna skriva texter på datorn och med god handstil 

 Eleverna kan lyssna och återberätta i olika samtalssituationer 

Trageton anser att arbetar man med ASL konkretiseras syftet med svenskamålen varje dag. 

Eleverna ges möjlighet att utveckla sina förmågor att formulera och kommunicera i tal och 

skrift. 

 

2.2 Läsutveckling 

Taube (2007) skriver att läsning är en språklig aktivitet och en utgångspunkt för elevernas 

talspråkliga utveckling. För att elever ska kunna lära sig läsa måste de utveckla en god 

avkodningsförmåga. Det är en komplicerad färdighet som kräver mycket övning för eleverna 

och tar lång tid. Avkodning betyder att eleverna kan identifiera eller känna igen skrivna ord. 

Taube (2007) anser att det viktigaste för eleverna är att de har grunden av fonologisk 

medvetenhet med sig redan i årskurs 1 och alltså vara medvetna om språkljuden. Ivarsson 

(2008) beskriver fonologisk medvetenhet som en del av begreppet språklig medvetenhet som 

består av morfologisk, syntaktisk, semantisk samt pragmatisk medvetenhet. En ytterligare del 

i läsutvecklingen är den semantiska delen som avser att eleverna vet vad orden betyder. Den 

semantiska förmågan utvecklas under hela livet. Taube (2007) beskriver att den viktigaste 

förutsättningen för att eleverna ska få en positiv läsutveckling är att de har 

bokstavskännedom, har förmågan att uppmärksamma språkljuden och har ett utvecklat 

ordförråd. 

Liberg (2006) skriver att förskoleklasser som arbetar med ASL kan utveckla en positivt 

språklig förmåga som gynnar eleverna vidare i deras läs- och skrivutveckling. De får en god 

kunskap om språkljud och bokstäver.  Elever som är fonologiskt medvetna har en god prognos 

för sin vidare läsutveckling. Lundberg och Herrlin (2005) menar att i elevernas läsförmåga 

innefattas flera byggstenar som fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 
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läsförståelse och läsintresse. Dessa byggstenar samspelar men verkar också samtidigt var för 

sig. Det här citatet synliggör hur viktigt läsutvecklingen är för lärarnas intresse: 

Forskningen har visat att lärare som noga följer sina elevers läsutveckling med formella och 

informella metoder är mer framgångsrika än lärare som inte ägnar tid, engagemang och kraft till 

detta (Lundberg & Herrlin 2005 s.5) 

Liberg (2006) påpekar att den språkliga förmågan börjar byggas i hemmet/familjen eller i 

förskolan/förskoleklassen. Man kan utvecklas, och bli mer och mer aktiv i den verksamhet 

som läsning utgör. Lundberg och Herrlin (2005) skriver vidare att det som framförallt 

utvecklar elevernas utveckling är hur lärare stödjer och stimulerar i undervisningen. Det har 

stor betydelse hur pedagogerna möter eleverna i läsutvecklingen och hur lärare undanröjer 

hinder i elevernas utvecklingsväg mot god läsinlärning. Fonologisk medvetenhet är att 

eleverna är medvetna om språkljuden som bygger upp det talade ordet. För att eleverna ska 

kunna bli fungerande läsare och skrivare måste de ha en förståelse för den alfabetiska 

principen eller ha knäckt den alfabetiska koden.  Ordavkodning betyder att eleverna kan 

identifiera det skrivna ordet. Ordavkodningen bygger på att den fonologiska medvetenheten är 

utvecklad. Flyt i läsningen är när eleverna kommer in i rätta satsmelodin när man läser texter, 

till exempel när man läser en sammanhängande text tillräckligt snabbt och kan arbeta med 

förförståelsen på ett djupare plan i texter. (Lundberg& Herrlin 2005) 

  

 

Frost (2009) skriver att arbetssättet i undervisningen med läsningen i skolan ska läggas upp så 

att eleverna utifrån sina förutsättningar kan ledsagas till läsning genom ett arbetssätt som 

utvecklar effektiva strategier.  Lärarna ska först tänka på formen, sen innehållet och sedan 

instruera eleverna i hur man läser. Det skulle kunna ses som en tolkning att bjuda in till att 

utforma en undervisning med inriktningar både från den ena och den andra, blanda metoder 

men så enkelt är det inte. Man kunde ta stöd i lästeorier och hävda att blandningen är 

betydelsefull. L=A x F: betyder att läsning är lika med avkodning gånger förståelse enligt 

Gough & Tummer (refererat till i Frost, 2009). Och det är som en förenklad illustration av 

läsprocessens sammansatthet. Där gångertecknet (x) är en förmedling där läsning är ett 

samspel mellan avkodning och förståelse. Den här formeln är inte lämplig som utgångspunkt 

för läsmetodiskt tänkande. Frost (2009) menar på att avkodning och förförståelse ingår i ett 

interaktivt förhållande med varandra.  

 

Enligt Truedson (1994) så är en undervisning med traditionell metodik och LTG-metodik vars 

kombination där både läs- och skrivaktiviteter får stort utrymme i skolan redan till en början 

verkar vara en bra start för läsutvecklingen. LTG metoden innefattas av talspråksutveckling 

och utveckling av budskapen av bokstäverna. Att enligt LTG metoden arbetar man med att 

väcka elevernas lust att läsa och skriva, läraren ställer individuella och tydliga krav och som 

sedan följs upp. Truedson (1994) beskriver att i LTG metoden är lärare trygga i sin yrkesroll, 

har bra samarbete med kollegorna och vårdnadshavarna, och anpassar undervisningen utifrån 

den enskilda individens behov. 
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Frost (2009) skriver att för att eleverna ska kunna etablera ett grundläggande läsbegrepp 

måste de kunna känna igen bokstäverna med sina visuella iakttagelser och därifrån se bakom 

eller utöver den visuella formen för att kunna ta fram den språkliga informationen som 

bokstäverna representerar. Frost (2009) förklarar vidare att det därefter handlar om det 

språkliga förarbetet med avkodning och förförståelse och härifrån blir sedan läsningen till. 

Ivarsson (2008) menar att allt efter elevernas tal och skriftspråkliga vokabulär utvecklas, så 

får den logografiska-visuella lässtrategin minskad effekt samt att elevernas utveckling går 

vidare till alfabetisk-fonemisk läsning. Logografiska-visuella betyder att eleverna känner igen 

exempelvis sina egna namn och alfabetisk-fonemisk är när eleverna ljudat ihop orden, bokstav 

för bokstav och sedan förstår vad orden betyder.  Frost (2009) anser att detta betyder att 

eleverna läser ord genom att de blir mer medvetna om relationen grafem-morfem. Grafem är 

ett annat ord för bokstav och morfem är den minsta betydelsebärande i ett språk. Morfem 

ingår i ett ord och byggs upp av fonem. 

 

Allard, Rudqvist och Sundblad (2007) menar att två aktiviter som läsning och skrivning är 

beroende av varandra. De visualiserar det som att det är två grenar på samma språkliga stam. 

Fast det är skillnader mellan dessa aspekter så har de en gemensam bas i allmän språklig 

förmåga att stå på. De ser med andra ord att läsa och skriva är språkliga fenomen. Allard et al 

menar vidare att läsprocessen ska fungera som en modell som ger en överblick och en stor 

möjlighet att orientera sig. De menar att kunskap och erfarenheter är som en sammanfattning 

av vad vi är, oberoende om vi läser eller inte.  Men samtidigt är det en avgörande betydelse 

när vi läser. Allard et al (2007) anser alltså att det handlar det om det sammanhang i det vi 

pratar om och att få det i en ordning så att vi förstår hela den språkliga strukturen.  

 

 

2.3 IKT och dator som pedagogiskt verktyg 

I den här delen kommer jag att skriva om arbetssättet att skriva sig till läsning som förkortas 

till ASL. Jag kommer att använda mig av ASL istället för ”att skriva sig till läsning”.  

 

ASL startade genom att Trageton (2014) startade ett pionjärprojekt med 14 klasser i Norge. 

Ett viktigt syfte för författaren var att visa på hur ”totalpedagogik” (Trageton 2014 s.12) med 

temainriktade, innehållsrika, informellt lärande, lek och etiska inriktade aktiviteter skapade 

bättre kvalité på inlärningen av språket. Trageton (2014) menade att när datorerna användes 

som enklare skrivredskap så vände han den traditionella ”läs-och skrivinlärningen” till skriv 

och läslärandet. Trageton (2014) förklarade vidare att då strålade de fyra byggstenarna i ASL 

ihop: tala, lyssna, skriva och läsa. Detta gjorde att han märkte att vänta med att skriva med 

pennan till årskurs 2, så gav detta inte minst pojkarna ökad skriv- och läslust.  

Trageton (2014) anser att genom att använda datorn som skrivverktyg i parskrivning i årskurs 

1 anser författaren att kommunikation är den pedagogiska vinsten i den sociokulturella synen 
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på lärandet.  Pararbetet där eleverna sitter två och två och skriver tillsammans har visat sig 

mycket effektivt för den sociala kompetensen samt de muntliga färdigheterna. I par kan 

eleverna prata, lyssna, observera, ge respons och få språkliga erfarenheter. Förutsättningen är 

också att de vuxna är aktiva samtalspartner för elevernas fortsatta utveckling av det muntliga 

språket och de skriftliga uttrycken. Pararbetet utvecklar grundläggandet för socialt samspel, 

leklärandet av varandra och stimulerande av muntlig kommunikation. 

 

Trageton (2014) anser också att elever ska uppleva digitala verktyg som en källa för lek, 

kommunikation och inhämtning av kunskap. Att man som pedagog har leken som 

utgångspunkt så att eleverna inom området kommunikation, språk och text ska kunna lyssna-

observera-svara. De ska då kunna bli förtroliga med bokstäver och tal, kunna lek skriva eller 

diktera texter. Som pedagog skapar man då en språkstimulerande miljö då språklek på 

datorerna är effektiva. Språklek i par på datorn är mycket språkstimulerande inom alla 

skolämnen menar Trageton. Datordiskussionerna i par utgör en enkel och effektiv lösning på 

begreppet att tala före att lyssna, detta genom att eleverna i par talar-lyssnar-samtalar om det 

som de skriver. ASL är att datorn dominerar skrivandet i årskurs 1 och eleverna skapar texter 

tillsammans med en skrivkompis och utifrån detta lär sig eleverna läsa (Trageton 2014). I 

Tragetons (2005) artikel beskriver han att (Liang& Johnson 1999) att lekfylld skrivning och 

läsning startar i de tidiga skolåren och då att de digitala verktygen blir ett bra komplement till 

kommunikationen, språk och texter. 

 

Som Lövgren (2009) beskriver arbetssättet ASL är att låta datorn vara ett dominerande verk-

tyg i läs- och skrivundervisningen i årskurs1. Årskurs 2 börjar arbetet med att forma bokstäver 

med pennan. Man anser att elevernas finmotorik är mer utvecklad då än i årskurs 1. I årskurs 

2 kan eleverna bokstäverna och kan hantera pennan mer motoriskt och då blir bokstavsfor-

mandet mer effektivt och framgångsrikt. Eleverna lär sig inte bara läsa och skriva, de utgör 

det även med bibehållen självkänsla och lust. Eleverna lär sig att känna igen bokstäver i 

mängden, då de upptäcker ord som slumpmässigt kommer till, eleverna förstår att kombinat-

ion av bokstäver leder till ord. Lövgren (2009) anser att när eleverna skriver ner orden med 

datorn, förstår de att ord skiljs åt med mellanslag och vid genomläsningen kopplas ljud och 

bokstäver ihop. Eleverna upptäcker värdet av att förmedla tankar i skrift. Ord och meningar 

tar sin början och eleverna lyssnar efter vilka bokstäver som behövs.  Lövgren (2009) beskri-

ver att vid varje skrivtillfälle utför eleverna ett lästillfälle då de ser och läser sina ord på da-

torn. Snabbt under processen vill eleverna testa och själva ljuda ut texterna som de producerar 

på datorn.  Lövgren (2009) menar vidare att arbeta med datorn som verktyg i undervisningen 

där man ofta läser texter via projektor, är i så stort format att alla eleverna lätt kan se bokstä-

verna och läsningen blir därmed gemensam. Elever som använder sig av datorn till att skriva 

sig till läsning blir tidigt goda läsare eftersom det blir ett lästillfälle varje gång som man skri-

ver. Lövgren (2009) skriver vidare att goda läsare använder mindre energi på att avkoda och 

lägger större fokus på att uppfatta innehållet i texter. Eleverna skapar många texter samtidigt 

som de resonerar ordvalen och tar del av andras texter. Klassen kan undersöka stavnings-
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mönster, prata om synonymer, adjektiv och så vidare och att jämföra texter med varandra. 

Detta utvecklar och berikar elevernas språk hävdar Lövgren (2009). Det måste finnas en 

språkutvecklande tanke i arbetssättet ASL anser Wiklander (2012). Därför är dialogen kring 

olika texter oerhört viktigt. Dialogen som sker mellan eleverna när de arbetar parvis samt mel-

lan läraren och eleven. Hon menar vidare att 30-40 minuters skrivande genererar så mycket 

för eleverna i deras språk- och skrivutvecklingsarbete. Så textdiskussioner utvecklar språket 

oerhört mycket enligt Wiklander (2012). 

 

Forsberg och Lövgren (2013) menar att ASL är ett arbetssätt som syftar till att tiden i skolan 

ska användas på ett effektivt sätt för eleverna. Genom detta arbetssätt lär fler elever sig att 

läsa och skriva tidigt, istället för att för hand forma bokstäver under många lektionstimmar 

under skoldagen. ASL handlar om att lära sig läsa genom att skriva, genom att själv aktivt 

koppla ihop ljud till bokstäver och genom detta skapa meningsfulla texter som eleverna själva 

kan lästräna med. Vidare skriver Forsberg och Lövgren (2013) att upprepad läsning av texter 

av olika slag och nivåer innebär att eleverna kan uppbringa olika avkodningsstrategier som att 

ta hjälp av sin förförståelse, första bokstaven, ändelser, ordens ljud och längd och så vidare. 

Eleverna övar den kommunikativa förmågan och talspråket samtidigt som de arbetar med att 

skriva sig till läsning samt att den fonologiska medvetenheten främjas. Elevernas tidigare 

erfarenheter tar avstamp i arbetssättet och det bygger på elevernas egen motivation och 

drivkraft.  Forsberg och Lövgren (2013) menar att skriva sig till läsning är en arbetssätt och 

inte en metod. Arbetssätt är hur lärare lägger upp arbetet kring ASL och metod är på förhand 

bestämd arbetsgång. Det är en strategi där datorn är verktyget och förhållningssättet. ASL 

anses medföra en utveckling för alla elever eftersom det finns möjlighet för alla att kunna 

lyckas på den egna nivån, att använda egna erfarenheter, att känna tillfredställelse över 

prestationen och framför allt att stärka elevernas självförtroende, vilket är oerhört viktigt i 

inlärningsprocessen. Då eleverna möter stor variation av ord och ägnar mycket tid till att 

skriva och läsa texter, finns goda möjligheter att utveckla automatiserad läsning och få ett bra 

läs flyt. Utifrån ASL tar läraren fram en text och gemensamt pratar om handling, ord och 

struktur. Gemensamt i klassen läser de texten tillsammans för att höra när man läser den högt 

och hur det låter när man läser olika texter. Bra läsflyt innebär att eleverna förstår vad de läser 

så pass bra att de tidigt kan börja läsa med inlevelse. Det här arbetssättet ökar motivationen 

för eleverna eftersom deras skrivande tas på allvar, det blir meningsfullt samt att en verklig 

mottagare finns och alla har möjlighet att lyckas redan från början. (Forsberg & Lövgren 

2013) 

 

Wiklander (2012), specialpedagog och skolutvecklare i Sandvikens kommun skriver att efter 

deras arbete med ASL ses en stor positiv förändring i klassernas skriv- och läsförmåga. 

Sandvikens kommun har arbetat med ASL i flera år och utifrån deras utvärdering av arbetet 

framkom detta. Hon menar att det är ett bra lärverktyg för alla elever. Då eleverna skriver ord 

och text på datorn med hjälp av dataprogrammen som läser upp varje bokstav (Talande 

tangentbord) och sedan läser upp det färdigskrivna ordet (Vital). Vidare menar hon att det inte 
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bara är datorn som är ett bra komplement till elevernas skriv- och läsförmåga utan även 

dialogen kring elevernas språk och texter. Vikten av att alla texter som eleverna skriver och 

dialogen kring den bidrar till språkutveckling hos eleverna. Ett målmedvetet arbete med 

språket kan minska läs- och skrivsvårigheter. Wiklander (2012) skriver vidare att ASL är ett 

arbetssätt som används i skolan för att eleverna lättare och fortare ska lära sig läsa, genom att 

lära sig hela ord istället för en bokstav i veckan. Eleverna hör varje bokstav och dess 

bokstavsljud med hjälp av ett datorprogram som heter ”Talande tangentbord” eller 

”Talsyntes” och när de har format ett helt ord har de även hjälp av datorprogrammet ”Vital” 

som läser upp hela ordet. Enligt Wiklander (2012) får eleverna ständigt bekräftelse på om de 

har valt någorlunda rätt bokstav till ljudet i orden de tänkt skriva. Genom att använda det här 

arbetssättet för att lära sig läsa, hjälps de genom att de får bokstav och ord både visuellt och 

auditivt.  Wiklander (2012) anser att eleverna kan fokusera på berättandet. Med datorn som 

verktyg kan läs - och skrivinlärning omvandlas till skriv- och läsinlärning. Eleverna blir 

producenter istället för konsumenter. Skolans viktigaste uppgift blir att se till att alla elever lär 

sig läsa, förstå och använda texter. Wiklander (2012) anser då att datorn är bra att använda 

eftersom den här uppgiften är mer angelägen än tidigare. Skriftspråket får en allt större 

betydelse i arbetslivet och samhället då, nästan alla yrken kräver god läsförståelse. För att 

man ska klara sig ute i arbetslivet så är det nästan ett krav att man ska kunna läsa och ha en 

god förståelse av olika former som man ska läsa som exempelvis instruktioner och protokoll 

skriver Wiklander (2012). 

 

Lärarna får vägleda eleverna i deras språkliga och motoriska utveckling. Lärarna får också 

ledarrollen från ren undervisning till att stimulera bearbetning och lärande. När eleverna 

kommer till skolan har de hunnit olika långt i sin läsutveckling. Det finns elever som redan 

läser med flyt och säkerhet och det finns elever som kanske bara känner igen någon enstaka 

bokstav. (Wiklander 2012) 

 

Forsberg och Lövgren (2013) menar att ASL ger utrymme för kombination med andra 

arbetssätt som gynnar eleverna i deras läs- och skrivutveckling som till exempel språklekar är 

en parallell undervisning med läs- och skrivövningar och fonologisk träning som ger eleverna 

en förståelse inför sambandet mellan språkljud/bokstäver och läsning/skrivning och inspirerat 

med läsning av storböcker och så vidare. Det som är viktigast är att göra det utifrån medvetna 

val och med strukturerade undervisningar.  

 

Forsberg och Lövgren (2013) menar att det som kan vara fallgropar inom ASL är krånglande 

teknik och att organisationen av undervisningen brister. Detta eftersom pedagogerna måste ge 

eleverna tydliga instruktioner och anpassade uppgifter. Forsberg och Lövgren (2013) anser att 

skriva i par kan utgöra oro, till exempel att det blir mycket prat i klassrummet och som kan 

påverka undervisningen. En viktig del i parskrivningen är att man medvetet måste arbeta med 

par i andra situationer som till exempel andra ämnen och aktiviteter så att eleverna känner sig 

trygga med varandra. Tryggheten är viktig för att de ska våga och ta för sig i sina planeringar. 
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Det är även av vikt att eleverna får tid till att planera och strukturera sitt skrivande. Det gäller 

att pedagogerna ser till att tiden finns för att eleverna ska känna att de får den tiden. Forsberg 

och Lövgren (2013) skriver vidare att en fara och oro kan vara att pedagogerna tappar tråden 

och medvetenheten om ASL.     

 

Hultin och Westman (2014) beskriver också fallgropar i ASL de tekniska delarna kan ta stor 

del av undervisningen som lärarna måste vara medvetna om. Samtidigt måste lärarna vara 

medvetna om vad eleverna har för datavana innan de kommer till skolan, för det är många 

moment som de ska kunna hantera och dessa moment är kanske inte lätta för alla elever. Det 

kan bli en stor utmaning för vissa elever medan för andra elever blir det en hjälp. Hultin och 

Westman (2014) anser också att det är bra om det finns två vuxna inne i klassrummet då man 

arbetar med ASL för att kunna hjälpa och hinna med eleverna riktigt bra. Det som är det allra 

viktigast är att lärarna är kunniga och medvetna om den tekniska delen innan man startar upp 

arbettsättet ASL och är inte lärarna det blir det väldigt arbetsamt.  

 

 

Hultin och Westman (2014) beskriver sin forskning från Sandvikens kommun utifrån 

digitaliseringen i skolornas verksamheter i Sverige om det har påverkats på kort eller lång sikt 

är fortfarande osäkert. Forskningen visar ingen entydig bild. Bland lärare ute på skolorna kan 

man inte än räkna med några pedagogiska vinster om vi endast använder oss av datorer. 

Hultin och Westman (2014) menar vidare att om det då ska visas sig mer så måste det finnas 

ett nyare pedagogiskt tänk och då kanske datorn blir ett kraftfullt verktyg för att förnya samt 

förbättra undervisningen. 

 

Tre faktorer som är viktiga i ASL enligt Hultin och Westman (2014) för att skapa en 

stimulerande och inkluderande lärandesituation är didaktiska frågor, rumsliga faktorer och 

relationella faktorer. Det gäller också att skapa trygghet och struktur kring undervisningen för 

att eleverna ska känna att de har en strukturerad lärandemiljö. Samtidigt hur man skapar en 

fysisk miljö för ett gott arbetsklimat för lärare och elever. Didaktiska aspekter kan vara ett 

strukturerad och praktiska moment i datoranvändandet så alla i klassrummen känner sig 

trygga. Vidare menar Hultin och Westman (2014) att fördelen med skriva i par är att träna 

samspelet, samarbete, ta hänsyn till andra och varandra men framför allt stötta och lära av 

varandra. 

 

2.4 ASL som specialpedagogiskt verktyg 

 

Brodin och Lindstrand (2010) anser att specialpedagogik bygger på vetenskap om faktorer 

och processer, som påverkar elever med särskilt stöd i deras utveckling och lärande. IKT som 

hjälpmedel kan även vara utvecklingsfrämjandet som anpassas efter den enskilda individen 
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med inlärnings- och träningsmetoder för att undvika att handikapp uppstår. Brodin och 

Lindstrand (2010) beskriver vidare att datorer med en konstruktivistisk utgångspunkt får 

elever att bli mer delaktiga och aktiva problemlösare med teknikens hjälp. 

 

Enligt Trageton (2014) används i ASL av Talande tangentbord och Vital (talsyntes) som läser 

ut det färdig skrivna ordet som hjälper de elever med dyslexi, läs och skrivsvårigheter redan i 

tidig ålder. Då de får bokstäverna och texterna upplästa under produktionen av texter som de 

skriver på datorn. Talsyntesen är som ett traditionellt lässtöd och skrivstöd. Almgren och Bäck 

i (refererat till i Trageton 2014) menar att på så vis får eleverna feedback genom bearbetning 

och redigering av en vuxen hela tid och får då återkoppling, kvalitén höjs när det gäller form 

och innehåll i elevernas texter. Genom att eleverna då får texterna upplästa med hjälp av 

talsyntesen får meningarna och berättelserna stor vikt utifrån ett specialpedagogiskt synsätt. 

Trageton (2014) beskriver att många av eleverna med läs-och skrivsvårigheter har återfått tron 

på sig själva med hjälp av att få skriva på datorer och med arbetssättet ASL. Det har blivit mer 

skrivglädje och skaparlust för eleverna när de inte behöver traggla med handskrivning och att 

de hela tiden har muntliga responser utifrån sin parkamrat eller lärare. Eleverna känner att de 

kan förbättra det som de presterar och skriver utan att behöva använda sig av suddgummi. 

 

Vidare skriver Trageton (2014) att arbeta parvis kan vara oerhört viktigt för elever som 

behöver mycket stöd och hjälp. Eleverna kan diskutera fram tekniska lösningar och innehållet 

i det som de skriver.  

Parskrivning utgör ett lekfullt klassrumsklimat som gör att även elever med särskilda behov 

dras med i arbetet.  Trageton (2014) beskriver att ASL för elever med hörselskada användes 

en taktil-visuellskrivning till läsning och som var väldigt effektiv. Med datorn som 

skrivverktyg och hjälpmedel kunde de minska effekten av hörselhandikappet och utnyttja 

synen som var deras starka förmåga med visuellt stöd.  

 

Forsberg och Lövgren (2013) menar att ASL kan gynna alla elever men att pedagogerna måste 

ta hänsyn till hur långt de enskilda individerna har kommit i deras skriftspråksutveckling och 

hur de vidare kan utvecklas. Man måste anpassa nivån på texter i olika situationer som till 

exempel textens längd, vilken typ av text de ska skriva samt tiden de har på sig att skriva. 

Forsberg och Lövgren (2013) skriver vidare att det då är viktigt att anpassa med stödstruktur, 

planeringshjälp, talsyntes och möjligheter att tala in texten istället för att skriva. Får eleverna 

detta stöd om det behövs så finns det utrymme att alla lyckas utifrån deras egen nivå. Att 

eleverna får känna tillfredställelse över det som de presterar, tro på sin egen förmåga och 

stärker därigenom sitt självförtroende. ASL övar den kommunikativa förmågan och talspråket 

som överförs till skriven text. Eleverna är aktiva i ljudanalysen, lär sig ljuda ut, se hela 

skrivna ord samt läsa ihop ord i ett sammanhang. Den fonologiska medvetenheten främjas 

enligt Forsberg och Lövgren (2013).   
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Enligt Wiklander (2012) behöver man inte använda så många stödinsatser i svenskan när man 

arbetar med ASL. Tiden används istället ute i klassrummet och stödet läggs där utifrån hennes 

profession som specialpedagog. 

 

Hultin och Westman (2014) har använt sig av Sandvikens kommun som forskningskommun 

till sin bok, där kommun introducerar datorn som ett specialpedagogiskt verktyg och som blev 

en hjälp och viktigt redskap för elever med koncentrationssvårigheter och inte bara till elever 

med läs- och skrivsvårigheter. De pedagogiska programmen i datorerna fångade elevernas 

intresse och det gjorde att eleverna lättare kunde koncentrera sig och samtidigt ta in kunskap. 

Att kunna inkludera de digitala resurserna in i klassrummen gjorde eleverna mer delaktiga och 

samtidigt fungerade det även som motivationshöjare och koncentrationsstärkande enligt 

Hultin och Westman (2014). För eleverna med läs- och skrivsvårigheter använder dator för att 

kompensera sina svårigheter med att lära sig bokstäver eller bokstavsljud med hjälp av talande 

Tangentbord och Vital. Genom att arbeta med dator och dessa datorprogram så kan elevernas 

problem minimeras. Hultin och Westman (2014) beskriver att datorn blir som ett 

specialpedagogiskt verktyg för elever med grava läs – och skrivsvårigheter och för elever med 

lättare svårigheter. I Sandviken introducerade ASL utifrån ett specialpedagogiskt verktyg. Det 

gynnar nu alla elever i klassrummen och eleverna med särskilda behov känner sig mer 

delaktiga och inkluderade i klassrummen istället för att få gå till speciallärare och vara 

exkluderade då de behöver extra stöd. Hultin och Westman (2014) beskriver vidare att 

erfarenheten av att använda datorn utifrån elever med särskilda behov vidarutvecklade 

användandet av ASL. Detta har enbart varit ett special pedagogiskt verktyg till att introducera 

det i klassrummet som ett skrivdidaktiskt verktyg. 

 

 

Sammanfattning och kritisk diskussion av kunskapsöversikten 

I delen styrdokument har jag studerat kursplanen för svenskan i läroplanen och kopplingen till 

ASL. Här kunde det kopplas ihop många delar som blivit tydligare i LGR 11 som till exempel 

att det digitala verktyget har fått en central del i vår läroplan. Och den gemensamma 

nämnaren i läroplanden och ASL är språkutvecklingen som tala, lyssna, skriva och läsa. 

I delen läsutvecklingen har jag bara fokuserat mig på en liten del på några utvalda 

arbetsätt/metoder för att få en liten inblick i det stora havet på alla olika sorters lässtrategier 

som finns. Det finns många olika inlärningssätt för alla verksamma lärare att ta till sig och 

lära sig. 

Den centrala delen i mitt arbete är ASL och här finns det inte mycket forskat kring men det 

finns många som har skrivit arbetsböcker kring arbetssättet. Som till exempel Trageton, 

Wiklander, Lövgren och Forsberg och alla är väldigt positiva till det här arbetssättet. Tycker 

eleverna att det är så positivt? Fungerar det för eleverna i alla klassrum? Eller är det bara 

nyhetens behag som speglar in sig i dagens klassrum? 
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Datorn som ett specialpedagogiskt verktyg är den sista delen som jag har skrivit om i min 

kunskapsöversikt. Här är det sedan tidigare tydligt att det är positivt för elever med särskilt 

stöd att ha datorn som hjälpmedel för deras utveckling och lärande. Med alla de olika tekniska 

hjälpmedel som finns på datorerna för olika behov som till exempel att få ord och texter 

upplästa. 

Utifrån forskningen kring arbetssättet ASL är alla positiva till ASL, men är det verkligen så? 

Jag anser att det är många faktorer som ska fungera innan man startar upp ett arbete med ASL: 

alla ska veta vad arbetssättet går ut på, alla ska vara datorintresserade och kunna många delar 

kring den tekniska delen. Detta gäller alla berörda ute på skolan för att få en helhetssyn kring 

arbetet med ASL. Hur ser klassrumssituationen ut? Finns det tillräckligt med personal för 

arbetssättet och hur når vi alla elever på deras kunskapsnivåer? Det gäller att kunna tillgodose 

alla elever och veta att de är med i lärprocessen med ASL. Här gäller det då att all berörd 

personal som ska arbeta med ASL ska veta vad forskningen säger kring ASL, vara 

datorkunniga och intresserade. Det gäller att personalen ska ha en given och klar plan för hur 

vi ska nå alla elever i processen och hur personalen ska lägga upp lektionsplaneringen på ett 

konkret sätt.  

Jag anser att för att få ett fungerande arbetssätt med ASL så ska de här delarna fungera och 

man bör använda sig av sina kritiska glasögon inför den sparsamma forskningen som finns 

kring arbetssättet för att kunna starta upp ASL på skolorna. Genom att kritiskt granska 

forskningen så vet personalen vad som fungerar och vad de bör tänka på. Jag anser också att 

man bör implementera ytterligare en eller flera metoder till för att kunna få ut den bästa 

läsinlärningsprocessen i undervisningen. Innan uppstarten av ASL har personalen ännu inte 

kunskap kring om detta arbetssätt passar alla elever, så därför behövs en eller flera metoder 

som komplement till ASL. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

 

3.1 sociokulturellt perspektiv 

Denna teori passar min forskningsfråga hur elever ser på sitt lärande utifrån arbetssättet ASL 

att skriva sig till läsning genom ett specialpedagogiskt synsätt, exempelvis i det sociala 

samspelet och kommunikationen. Det handlar om ett lärande utifrån datorn som en artefakt, 

det sociala sammanhanget och samspelet i parskrivningen, språket som mediering och den 

promaximala utvecklingen utifrån lärandet tillsammans med andra. Säljö (2000) beskriver att 

allt vi lär oss, lär vi oss i det sociala sammanhanget och det språk som vi växer upp med.  
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Socialt samspel för lärande och utveckling 

Ett sociokulturellt perspektiv (Skolverket 2012) är där man i första hand studerar hur den 

enskilda eleven utvecklar sin kunskap i det sammanhang eleven befinner sig. När det gäller 

elevers tidiga läs- och skrivutveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv har det blivit en 

kraftfull utveckling inom detta forskningsområde.  Det sociala samspelet och det sociala 

sammanhanget har betydelse för kunskapsutveckling, tänkande och språkutveckling. Språket 

ses som socialt betingat, men skillnaden ligger i individens egen aktivitet och interaktion eller 

som förhandling med andra. Tankar om det här perspektivet bygger i huvudsakligen på den 

ryske utvecklingspsykologen Lev Vygotskijs teorier. Säljö (2000) beskriver att lärandet och 

det mänskliga tänkandet som intresserar sig för individens och gruppens tillägnar sig fysiska 

och mentala resurser. Mänskligt lärande beskrivs på många olika nivåer och i olika 

vetenskapliga språk. Säljö (2000) beskriver vidare att man använder sig av termerna verktyg 

och redskap som har en speciell betydelse. Han menar att de används som resurser såväl 

språkligt som fysiskt, dessa har vi tillgång till och använder för att agera samt att förstå vår 

omvärld. Säljö (2000) anser också att vi måste ta med i beräkningen hur vår omgivning ser ut, 

hur resurserna erbjuds samt hur kraven ställs.  

 

Den ryske pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934) utvecklade idén om att barns lärande och 

utveckling sker i samband med omgivningen. Han är den stora inspiratören bakom teorin som 

benämns sociokulturell och bygger på idén att vi föds in i olika sociala sammanhang där språk 

och kultur har en betydelsefull del i vår utveckling. Vygotskij anser att kunskapen är en del av 

den kulturella erfarenheten vi bär med oss. ( Vygotskij i Imsen 2006)  

 

Skolverket (2012) menar att lärandet utgår från sociala sammanhanget mellan individer: först 

mellan individer sedan genom individuell bearbetning. Lärandet och språkutvecklingen går 

hand i hand och en process sätts igång när vi deltar i språkliga aktiviterer i olika sociala 

sammanhang som till exempel i klassrum eller fritidsaktiviteter. De redskap som vi kan 

använda i våra dialoger med andra eller oss själva, framförallt språket men också andra 

kulturella redskap i form av visuella uttrycksformer eller föremål som datorn, får betydelse 

hur vi förstår något och hur vi utvecklas. Säljö (2000) anser att den viktigaste lärmiljön är den 

vardagliga interaktionen det vardagliga naturliga samtalet. Sociokulturella resurser skapas 

genom kommunikation och genom att den kommunikationen förs vidare. Säljö (2000) 

beskriver vidare att länken mellan den inre är tänkande och yttre är interaktionen är 

kommunikationen. Mänskliga former av kommunikation utgör att lärande och utveckling 

sker.  

 

Artefakte och mediering 

Säljö (2000) beskriver att begreppet mediering har en mycket central roll i den sociokulturella 

ansatsen. Mediering innebär att människor inte står i kontakt med omvärlden omedelbart utan 
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hanterar vardagen och verkligheten med olika fysiska och intellektuella redskap. Säljö (2000) 

skriver vidare om att det viktigaste medierade artefakt är språket. Säljö menar på att 

redskapens artefakt är språket, som är skapat för att kunna kommunicera med varandra. Ord 

och språk hjälper oss att mediera omvärlden och den framstår då som meningsfull. Språket är 

en viktig resurs för skapande av kunskap. 

Säljö (2000) för ett resonemang om att eftersom artefakterna hela tiden förändras och 

utvecklas, förändras också människors kunskap och intellektuella förmågor. Artefakt är som 

ett redskap som finns i vår kultur runt omkring oss. I alla olika aktiviteter som vi människor 

utövar, exempelvis när vi skriver texter så förändras förutsättningarna kontinuerligt genom 

nya metoder, kunskaper och tekniker införs. Lärandet blir då hos individen en fråga om hur 

man tar till sig dessa nya redskap och hur man förmår oss att använda dem. Redskap är 

antingen intellektuella (språkliga) eller materiella (artefakter). Lärande och kommunikativa 

praktiker lever i ett samhälle enligt Säljö (2000) och vårt dagliga liv präglas av det. Fysiska 

artefakter ses som materialiserade former som språk och tänkande. 

 

 

Proximala utvecklingszonen 

Barns lärande börjar långt innan skolstarten, vilket utgör barnets förkunskaper och 

erfarenheter när barnet kommer till skolan. Lärande inom zonen för proximal utveckling är 

lärandet som leder till utveckling enligt Vygotsky (1978). Det är således den sociala 

handlingen som blir betydelsefull, det vill säga lärandeprocessen. Proximala utvecklingszonen 

är det område som ligger utanför den nu erövrade basen, alltså det som man redan kan. 

Vygotsky (1978) anser att det man ännu inte kan eller erövrat själv men som elever kan klara 

av med hjälp av stöd som till exempel från en pedagog, förälder eller en annan elev. Den här 

utvecklingenszonen är individuell som till exempel två elever på samma bas som kan ha olika 

utvecklingszoner. Perspektivet ger konsekvenser för hur lärandet bemöts. Ett bra bemötande 

av en elevs kunskaper bör, enligt det sociokulturella perspektivet, inte enbart grunda sig i den 

nuvarande och faktiska kunskapen.  

 

 

Appropriering 

Appropriering handlar om att bli förtrogen med någonting och tillgodose sig kunskaper och 

lära sig nya saker. Appropriering innebär också att man lär sig behärskas olika redskap.  Vi tar 

del av olika kunskaper och färdigheter som utvecklats av samhället. Enligt Säljö (2000) är 

appropriering något som skapar en viss förvirring eftersom det beskrivs som vår förmåga att 

bemästra nya sociokulturella redskap i sociala praktiker. Men sen anser Säljö (2000) att 

appropriering används snarare som ett generellt ord för lärande, då menar han att allt lärande 

på ett eller annat sätt är socialt till sin natur.  

 

”En suggestiv tanke i Vygotskys idévärld är att människor ständigt befinner sig under utveckling 

och förändring. Vi har i varje situation möjlighet att ta till oss- appropriera  kunskaper från våra 

medmänniskor i samspelssituationer.” (Säljö 2000 s.37)  
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Sammanfattning 

Det sociokulturella perspektivet kring lärandeprocessen samstämmer med studiens syfte då 

det gäller datorn som en artefakt och som inlärningsverktyg. Då ASL knyter ihop flera 

centrala delar och begrepp som socialt samspel, kommunikation och appropriering. 

Artefakter, mediering och proximala zonen spelar en stor roll för läsinlärningen och ASL. 

Med tanke på det sociala sampelet i parskrivning och datorns som ett specialpedagogiskt 

lärverkyg. 

 

4. Metod 

Jag använder mig av en kvalitativ studie med frågeställningar till små gruppintervjuer med 

elever i årskurs 2 för att förstå och få veta vad eleverna anser om ASL. Den kvalitativa forsk-

ningsansatsen finner jag lämplig med tanke på mitt syfte att försöka förstå de intervjuade ele-

vernas sätt att resonera inom läsutvecklingen. Trost (1997) menar att kvalitativ intervjumetod 

lämpar sig just i de tillfällen då syftet med undersökningen är att försöka förstå människors 

sätt att resonera vissa handlingsmönster (Trost 1997). Hur ser de på ASL som inlärningsar-

betssätt?  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervju är att ta reda på och få veta mer om en viss 

fråga mellan två eller fler personer som samtalar om ett ömsesidigt intresse. Intervjuaren ge-

nom att omsorgsfullt ställda frågor och vara en lyhörd lyssnare för att skaffa sig grundligt 

prövade kunskaper.  Den intervjumetod jag valde är strukturerad intervju. Den bygger på fasta 

frågor som ställs till alla deltagare i intervjuundersökningen.  ”I den strukturerade intervjun är 

frågeområdena och frågorna bestämda i förväg” (Johansson & Svedner 2001 s. 24)  

Jag använde mig av ett antal fasta frågor och som stöd förberedde jag följdfrågor som kunde 

ställas vid behov. Doverborg och Samuelsson (2003) menar att när man gör intervjuer med 

barn är syftet att pedagoger ska bli bättre på att förstå barnens tankevärld. Doverborg och 

Samuelsson (2003) beskriver att intervjua barn i grupp är då fokus på hur de i grupp tillsam-

mans tänker kring ett visst fenomen. Här kan man då se att barnens frågor kan ge upphov till 

nya frågor och funderingar hos varandra, med andra ord de kan påverka varandra. Doverborg 

och Samuelsson (2003) anser att intervjuaren måste följa upp frågor med utgångspunkt från 

barnens svar oavsett vilka frågor som ställs. Intervjuaren måste ha en idé om vad man vill 

med intervjun. Det kan vara en svår balansgång mellan att barnen pratar fritt och att intervjua-

ren styr frågorna. Doverborg & Samuelsson (2003) menar vidare att om inte intervjuaren styr 

samtalet så finns det en risk att man inte får veta det som man vill ta reda på. Detta hade stor 

betydelse i min gruppintervju eftersom det lätt blev att eleverna började prata om andra saker 

eller deras svar kom in på andra delar. Därför var det viktigt för mig som intervjuare att styra 

in de på rätt väg igen eller ställa om frågan eller en följdfråga. Eftersom eleverna var i så låg 
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ålder valde jag att använda mig att gruppintervjuer istället för individuella intervjuer. Eleverna 

kunde då känna sig trygga och hjälpa varandra utifrån mina frågor.  

En intervju är ett väl förberett samtal där intervjuaren söker svar på ett antal frågor. Intervju är 

en användbar metod i många olika sammanhang exempelvis: när man vill ha rika detaljerade 

och nyanserade beskrivningar av något (hur något uppfattas, hur en process sett ut eller vad en 

förändring lett till). När man vill fånga upp olika idéer, erfarenheter, lärdomar, kritik eller de 

berördas bedömningar. När man vill låta berörda uttrycka sina uppfattningar med egna ord. 

När man vill få en bild av ett område som man inte har stor kännedom om.  

På grund av syftet till min studie valde jag att inte göra några observationer på grund av tids-

brist och inte kunde jag heller använda mig av enkäter då jag ansåg att eleverna var för unga. 

Intervjuguide 

Jag har ställt samma frågor till alla eleverna som deltog i de olika grupperna. Till min hjälp 

har jag haft en intervjuguide (se bilaga 2) som jag alltid haft vid mina samtal. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att en intervjuguide innehåller översikt över det ämne som ska täck-

as och ett antal förslag på frågor till intervjun. Det är som ett manus som mer eller mindre 

strängt strukturerar intervjuarens förlopp. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) att in-

tervjuaren efter omdöme och känslighet avgör hur strikt man ska följa guiden samt hur myck-

et intervjuaren ska följa upp intervjupersonernas svar och de nya inriktningar som kan öppnas.   

 

 

 

4.1 Urval 

Jag valde en medelstor kommun i Mellansverige med cirka 100 elever som har en inriktning 

av ASL. Först kontaktade jag skolans rektor för ett godkännande om att få komma till deras 

skola. Därefter kontaktade jag skolans lärare för årskurs 2 och frågade om jag kunde få träffa 

elever för gruppintervjuer/samtal för min undersökning. 

Lantz (2011) beskriver att bekvämlighetsurval görs oftast om man låter urvalet bestå av indi-

vider som är lätta att få tag på. Ahrne och Svensson (2011) menar att det inte räcker med att 

en eller ett par personer att intervjua. Med detta i åtanke intervjuade jag 9 elever som har ar-

betat med ASL. Det blev tre grupper med tre elever i respektive grupp. 

Ett missivbrev (se bilaga 1) utformades och skickades hem till vårdnadshavaren där min stu-

die kortfattat beskrevs och där jag fick vårdnadshavarens skriftliga medgivande. 

Jag träffade 9 ”bekvämlighetsutvalda” elever som lärarna på skolan valt ut till mig. Alla ele-

ver i respektive klass ville delta i min studie. Lärarna bad då eleverna var för sig i respektive 

klass skriva ner tre nummer och det blev då de elever som hade det numret på klasslistan som 

deltog. Det blev ett demokratiskt beslut att de siffror som fick flest rösten deltog i min studie. 
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Så till exempel var det nummer tre, sex, och elva som fick flest röster, då blev det de eleverna 

vars namn stod bakom dessa tre nummer på klasslistan som deltog i intervjun. För att de 

skulle känna att de var delaktiva i vem som fick delta i studien och vilka som inte fick det. 

Skolan Stubben har tre parallella årskurser, och var en liten skola med cirka 100 elever i en 

mellanstor svensk kommun. Jag träffade eleverna i smågrupper som bestod av tre elever i 

varje grupp. Jag inriktade mig på ett litet antal elever i årskurs 2. 

 

4.2 Genomförandet 

Intervjuaren gör vanliga anteckningar under intervjuns gång, eller spelar in samtalet på band. 

Att spela in på band har flera fördelar.  Intervjuaren kan koncentrera sig på att föra intervjun 

framåt, allt som sägs registreras och intervjuaren kan gå tillbaka till bandet om denne är osä-

ker på något svar. Intervju innebär att intervjuaren söker tillträde till den intervjuade. Det in-

nebär att intervjuaren försöker tolka mening hos centrala teman i livsvärlden genom att regi-

strera vad som sägs och hur.(Stensmo 2002) 

Det är viktigt att avtala tid för intervjun, tala om ungefär hur länge den beräknas pågå och 

fråga om de intervjuade kan avvara den tiden. Intervjuns syfte ska vara noga genomtänkt, 

liksom de frågeområden som skall tas upp. Intervjuaren måste därför klargöra vad intervjun 

skall mynna ut i och ge de intervjuade tillfällen att ge ett informerat samtycke att delta. 

(Johnsson & Svedner 2001) 

 

Ett missivbrev (se bilaga 1) utformades till elevernas föräldrar, där studien kortfattat beskrevs 

och anhållan för föräldrarnas medgivande gjordes. Samtliga elever och vårdnadshavare visade 

intresse och tackade ja genom ett skriftligt medgivande. Tid för intervjuerna bokades in med 

de olika klasslärarna när jag kunde få komma och ”låna” eleverna från deras undervisning. 

Innan samtalen utfördes såg jag till att vi kom överens om tid och plats när det skulle ske. 

Samtalen varade mellan tjugo till tjugofem minuter beroende på gruppen och hur samtalet 

gick.  En grupp samtalade jag med i tjugotvå minuter, den andra gruppen tjugo minuter och 

den tredje gruppen tjugofem minuter.   

 

Innan intervjuerna förberedda jag en intervjuguide utifrån min frågeställning(se bilaga 2). Den 

hade jag med mig som ett stöd till mina tre gruppintervjuer. När frågorna var utformade inför 

samtalen gjorde jag ett provsamtal för att se om frågorna är rätt utformade och i rätt ordning. 

Här använde jag mig av min mobiltelefon att spela in på men ansåg att den inte var tillräckligt 

bra så då hittade jag en applikation till ipad istället. Provsamtalet gav mig en bra inblick att 

det var positivt att sitta i små grupper att diskutera och svara på mina frågor som jag hade 

utformat.  

 

Jag samtalade med elever i små grupper, 3 grupper med 3 elever i varje grupp. Vi fick tillgång 

till ett rum där det fanns ett runt bord med stolar till. Det kändes bra så att vi under hela 
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intervjun kunde ha ögonkontakt med varandra. I första gruppen var det tre pojkar Sten, 

Herbert och Knut som kom och här var det Sten och Herbert som pratade hela tiden och Knut 

flikade in med små svar lite då och få. Knut svarade med saker som gjorde att de andra 

eleverna kom ihåg flera saker under intervjuens gång. Det gjorde den här intervjustunden 

givande och reflekterande både för mig och de tre pojkarna som jag träffade.  Den andra 

gruppen kom det tre flickor Sabina, Lisa och Gertrud alla tre svarade och berätta mycket kring 

frågorna, men ändå var det Sabina och Gertrud som pratade lite mer än Lisa. Jag uppfattade 

att de försökte svara så utförligt som de kunde. Den tredje gruppen var det en pojke och två 

flickor, Stefan, Olivia och Jessica. Här var det Olivia som pratade mest, Stefan flikade in med 

konkreta svar medan Jessica var tyst men när hon pratade svarade hon på den ställda frågan. 

Under alla tre gruppintervjuerna tycker jag att samtalsflödet var mycket bra och givande 

utifrån min forskningsfråga. 

Vid varje samtalstillfälle använde jag mig av en ipad med en inspelningsapplikation som jag 

använde mig av, samt block och penna.  

 

4.3 Databearbetning och analys 

Alla intervjuer har transkriberats på datorn efter genomförandet. Samtalen har transkriberats 

ordagrant med ovanliga uttryck, pauser och fnitter med punkter så att det bli mer förtydligat 

för mig. Transkriberingen gjordes succesivt allteftersom intervjuerna genomfördes. Direkt i 

samband med varje enskild intervju transkriberade jag de olika intervjuerna. Att transkribera 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det att ändra intervjuen från en form till en annan. De 

anser också att det är notorisk svårt att återge ironi i en utskrift eftersom det under en intervju 

är ett levande social interaktion där tidsförlopp, kroppsuttryck och tonfall endast är tillgängligt 

för de som deltar under intervjuen.  

Ahrne och Svensson (2011) delar in forskningsprocessen av insamlat material i tre delar och 

hur man ska tolka det empiriska materialet. Det första är att kunna sortera och tolka in 

materialet. Det andra är när man omvandlar det upplevde i intervjuerna till transkriberat 

materialet. Tredje delen är att analysera det insamlade empiriska materialet till ett 

verklighetsbaserat resultat 

Jag lyssnade igenom varje samtal ett par gånger för att se vad eleverna i de olika intervjuerna 

svarade mest omkring utifrån min intervjuguide. Därefter satt jag och lyssnade än en gång på 

intervjuerna samtidigt som jag hade transkriberingarna i handen för att åter se att det var 

ordagrant nerskrivet. Jag valde att bearbeta mina intervjuer utifrån olika stora frågor från 

intervjuguiden för att skriva det i resultatdelen. Sedan utgick jag i mina resultat till min 

teoretiska utgångspunkt.   

Efter att jag hade lyssnat igenom elevernas svar till mina frågor. Det centrala i frågorna blev 

diskussionen kring datorn som verktyg och hur eleverna använde sig av den, vilket blev en av 

de fyra temadelarna i mitt arbete. Rubriken blev datorn som ett pedagogiskt och 

användningsverktyg/specialpedagogiskt verktyg. Sedan analyserade jag vidare utifrån 
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transkriberingen och kom fram till tema två och rubriken blev då kunskap och lärande med 

datorn som lärverktyg med syfte till läsinlärningen utifrån ASL. Vid vidare analysering ville 

jag få fram det som också var svårt och lätt kring arbetssättet ASL och blev rubriken 

svårigheter/fallgropar och vinster med ASL, som är en stor och viktig del i arbetssättet. När 

det sedan kom till det sista temat blev rubriken specialpedagogiska yrkespraktiska 

konsekvenser för speciallärarens profession och då med inriktning på hur arbetssättet är för 

min profession och elevernas läsinlärning. De här fyra temadelarna kopplar jag ihop med mitt 

syfte att se elevernas erfarenheter av att undervisas enligt arbetssättet ASL (att skriva sig till 

läsning) genom ett specialpedagogiskt synsätt. Jag anser att jag tydligare kunde få svar på min 

frågeställning kring hur eleverna ser på sitt eget lärande utifrån arbetssättet ASL genom ett 

specialpedagogiskt synsätt genom att konkrisera det genom fyra olika rubriker. 

  

4.4 Giltighet och tillförlitlighet 

Doverborg och Samuelsson (2003) förklarar hur man som intervjuare beskriver barnens 

tankemönster utifrån de svar man får är en fråga om hur vi vuxna tolkar det barnen uttrycker. 

Då man genomför och tolkar intervjuerna är det viktigt att forskaren sträcker sig till barnens 

referensram och genom det får ett gemensamt språk och barnen känner sig då delaktiga i 

intervjusammanhanget. Vidare menar Doverborg och Samuelsson (2003) att det är viktigt att 

man tänker igenom frågor: som vad får man veta? Hur lyckas intervjuaren följa upp barnens 

svar och hur lyckas man som intervjuare ta sig förbi de klyschor som barnen har lärt sig av 

oss vuxna? Doverborg och Samuelsson (2003) menar vidare att det är viktigt att fundera om 

intervjuaren nått fram till barnens genuina svar det vill säga det svar som är ett uttryck för vad 

barnets sätt att tänka. Validitet eller giltighet avser mäta det som är relevant i sammanhanget 

vilket innebär att den använda metoden undersöker studiens syfte med andra ord att resultatet 

avspeglas utifrån studiens syfte.  Medan reliabilitet eller tillförlitlighet mäter på ett tillförlitligt 

sätt. Validitet eller giltighet handlar om att använda rätt sak på rätt ställe och reliabilitet eller 

tillförlitlighet handlar om pålitlighet. Till exempel att studiens resultat håller en tillförlitlig 

kvalitet och att man kan lita på resultatet. 

Ahrne och Svensson (2011) anser att kvalitativ forskning ger möjlighet att anpassa 

undersökningen/studiens utförande under arbetets gång samt att skapa möjligheter att 

undersöka inhämtad data enligt eget analysverktyg. Enligt Doverborg och Samuelsson (2003) 

är det viktigt att poängtera vikten av utformningen av frågorna och är beroende på syftet med 

studien. Frågorna måste hela tiden relatera till syftet. I mitt fall var jag i behov av att ställa 

följdfrågor för att eleverna lättare skulle kunna besvara mina intervjufrågor.  

I syfte att söka svar på min frågeställning har den här studiens datainsamlingsmetod bestått av 

intervjuer i elevgrupper. Enligt Ahrne och Svensson (2011) är intervju något som sägs i 

stunden då det gjordes och hur en person uppfattade ämnet för intervjun. En intervju säger 

inte allt med andra ord men om intervjun håller god kvalitet så kan den ge viktiga insikter i 

ämnet som man vill ta reda på. Kvale och Brinkmann (2009) anser att elever kan i en 
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intervjusituation ge uttryck för sina upplevelser och uppfattningar om intervjuaren håller fast 

vid frågorna. Intervjuaren har möjlighet att i efterhand lyssna igenom ljudupptagningarna 

flera gånger och studera transkriberingarna som hjälp att kunna fånga en bättre bild av det 

som studerat.  

Mitt val i studien har varit det sociokulturella perspektivet som teoretisk ansats och där har jag 

fokuserat på språket och kommunikationens betydelse i lärandet.  Den frågeställning som 

formulerades handlade om att fånga elevers syn på ASL och med hjälp av det sociokulturella 

perspektivet har jag kunnat belysa aspekter av ASL som kommunikationen och interaktionen 

mellan elever, och att det på så sätt var ett glädjande arbetssätt. Däremot, när det gäller att se 

elevernas syn på ASL:s värde som en fruktbar pedagogik har inte studien kunnat ge något 

tydligt svar. I efterhand ser jag att jag hade behövt formulera mer fördjupande frågor för att 

komma åt ett sådant svar. På så sätt kan sägas att studiens giltighet glider aningen åt sidan, 

men sammantaget ger studien ett värdefullt resultat då det är eleverna som är mottagare till 

ASL:s pedagogik. Jag har arbetat som lärare i de tidigare åren under många år då jag har 

undervisat elever i läsinlärning. Det gör att jag har en viss förförståelse för elever i deras 

läsutveckling, genom att jag själv har undervisat i flera olika arbettsätt inom läsinlärningen. 

Detta var något som jag var tvungen att ta hänsyn till i mitt analysarbete. Analyseringen 

bestod av att jag kopplade ihop mina tidigare erfarenheter kring läsinlärningen, min 

kunskapsöversikt kring läsinlärning och ASL, utifrån det analyserade jag mina 

transkriberande intervjuer och funderade kring elevernas svar och deras syn på ASL. 

Emellanåt var det svårt att distansera till undervisningspraktiken, och att ställa kritiska frågor 

som en oinvigd person skulle kunna ha gjort. 

. 

4.5 Etiska ställningstagande 

De fyra huvudkraven är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. 

Dessa forskningsetiska principer utgör normer för förhållandena mellan forskaren och 

deltagarna. I samband med forskning är det viktigt att ta hänsyn till de olika etiska aspekterna 

som är följande ur vetenskapsrådet: 

 Informationskravet – detta innebär att deltagarna får information av forskaren om syf-

tet med studien/undersökningen (vetenskapsrådets.7) att de deltar frivilligt och har rätt 

att avbryta 

 Samtyckeskravet – deltagarna själva får bestämma över sin medverkan (vetenskapsrå-

dets.9) om deltagarna är yngre än 16 år måste samtyckes finnas från vårdnadshavare 

 Konfidentialitetskravet – deltagarna i studien/undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet och förvaras så att utomstående inte kan ta del eller komma åt uppgif-

terna (vetenskapsrådet s.12) 
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 Nyttjandeskravet – uppgifter som samlas in får endast användas för forskningsända-

mål (vetenskapsrådet s.14) 

Om informationskravet berättade jag i ett missivbrev (se bilaga 1) till vårdnadshavarna att det 

är ett examensarbete. Jag informerade mitt syfte till studien och hur den är upplagd i stort 

samt meddelade alla att de kommer garanterat att vara anonyma. Eleverna har även informe-

rats att de hade möjlighet att avbryta eller avböja när som helst. De har även fått information 

om att allt material efter studien kommer att förstöras. Samt att det endast kommer att använ-

das till mitt examensarbete. Ett missivbrev (se bilaga 1) utformades och skickades hem till 

vårdnadshavaren där min studie kortfattat beskrevs och där jag fick vårdnadshavarens skrift-

liga medgivande. 

Angående samtyckeskravet kontaktade jag först rektorn på den aktuella skolan och frågade 

om medgivande att få komma till skolan. Därefter kontaktade jag de undervisande lärarna och 

fick även elevernas och vårdnadshavarens skriftliga medgivande. 

Konfidentialitetskravet förmedlade jag till de berörda om att jag i största möjliga mån kom-

mer att hålla all information konfidentiell. Jag har vidtagit åtgärder som försvårat för läsarna 

att kunna identifiera skola och deltagarna i det publicerade material. Jag har använt fiktiva 

namn på skola, kommun och deltagare. All min datainsamling kommer att förvaras så att ing-

en obehörig kan ta del av det under min pågående skrivprocess av mitt examensarbete. All 

insamlad data kommer jag att förstöra när examensarbetet är godkänt på universitetet.  

 

5.0 Resultat 

Studien syftar till att studera elevernas erfarenhet av att undervisas utifrån arbetssättet att 

skriva sig till läsning. Resultatet presenteras utifrån fyra teman som framkommit genom 

analys av det empiriska materialet. Efter att jag hade lyssnat igenom elevernas svar till mina 

frågor. Det centrala i frågorna blev diskussionen kring datorn och hur eleverna använde sig av 

den så då blev ett av de fyra teman delarna i mitt arbete. Rubriken blev då datorn som ett 

pedagogiskt och användningsverktyg/specialpedagogiskt verktyg. Sedan analyserade jag 

vidare utifrån transkriberingen och kom då fram till tema två och rubriken blev då kunskap 

och lärande med datorn som lärverktyg med syfte till läsinlärningen utifrån ASL. Vidare 

analysering så ville jag få fram det som också var svårt och lätt kring arbetssättet ASL och 

blev rubriken svårigheter/fallgropar och vinster med ASL som är en stor och viktig del i 

arbetssättet. När det sedan kom fram till det sista temat blev rubriken specialpedagogiska 

yrkespraktiska konsekvenser för speciallärarens profession och då med tanke hur är 

arbetssättet för min profession och elevernas läsinlärning. Att dela in mitt resultat i fyra teman 

var mer konkritiserande utifrån de svar jag fick från mina respondenter. 

 Utifrån varje tema sammanfattas det ur ett sociokulturellt perspektiv. De teman som jag har 

funnit är följande: 

 Datorn som ett pedagogiskt verktyg/specialpedagogiskt verktyg  
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 Kunskap och lärande med datorn som lärverktyg 

 Svårigheter/fallgropar och vinster med ASL 

 Specialpedagogiska yrkespraktiska konsekvenser för speciallärarens profession 

 

5.1 Datorn som ett pedagogiskt och användningsverktyg/ 

specialpedagogiskt verktyg 

 

I intervjuerna med eleverna framkom det att de ansåg att datorn var ett bra verktyg i skolan. 

Det engagerade och motiverade eleverna i deras skriv- och läsinlärning. De ansåg att skriva 

sig till läsning var ett bra sätt att lära sig och att de var mer aktiva i de uppgifter som de skulle 

utföra. 

det var lättare att skriva på datorn för då behövde man bara klicka för då behövde man inte 

skriva stavfel för om man skriver med hand då kan man ju skriva typ att då skriver man med ett t 

sen på datorn får man ju upp en röd sak en röd båge ja mönster då ser man att det är fel och då 

kan man då veta man att det är då har man gjort fel och då kan man lägga till ett till t (Jessica) 

 

Under intervjuerna framkom det att datorn som ett verktyg var positivt inom flera ämnen i 

skolarbetet. Eleverna ansåg att det var enklare att skriva och använda datorn istället för 

pennan. Eleverna såg vinsten med datorprogram på datorn, exempelvis Vital, ett datorprogram 

som läser upp det hela skrivna ordet under textproduktionen samt läser upp den färdigskrivna 

texten. 

 

Eh eh vi hade ju den dära vital vi talar klart den hära som pratar när den ja vitalar ja då är det ju 

en människa som pratar när man har gjort en bokstav så då hör man så då behöver man inte kolla 

då hör man om det blir fel bokstav.  (Gertrud)  

 

Lite senare förtydligar Gertrud 

 

Då hör man om det blir fel eller inte skriver man kola då säger det så istället för kolla som jag 

mena då ser man ju felet. (Gertrud) 

 

Då kan man prova lite. (Lisa) 

 

Här påpekar eleverna själva att applikationerna hjälper dem att ljuda ihop bokstäverna.  

 

Så skrev man ord då skrev vi några ord och då och då när man hade gjort klart ett ord då 

hoppade det fram då var det några som sa så här hur talas det enklare att veta.  (Herbert) 

Ja det var bättre. (Knut) 

 

Ja asså ifall man typ skulle skriva regn då kanske det stod reegn då visste vi att det stod   fel. Det 

var ganska lätt sådär. (Sten) 
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Eleverna ansåg att det var lättare att använda datorn då bokstäverna stavades rätt på en gång. 

När eleverna skriver med pennan blir de osäkra och glömmer bort åt vilket håll bokstäverna 

ska skrivas. De ansåg samtidigt att det går fortare att skriva på datorn, men det var olika från 

individ till individ vad de ansåg om datorn som verktyg. Några elever ansåg att det var lättare 

med datorn och andra att det var lättare med pennan som skrivverktyg. Enligt någon var det 

roligare och lättare att skriva med pennan. Eleverna tyckte det var ett bra komplement med 

både datorn och pennan i läs- och skrivutvecklingen. 

 

 

ja för att då kommer man liksom ihåg orden och så när man skriver med pennan då kommer man 

ihåg och skriver man rätt (Gertrud) 

 

vissa barn kommer från andra länder och dem har ju ingen skola och så då kanske vissa har ju 

inte skolor (Sabina) 

 

när de liksom har talande då hör dem ju olika svenska bokstäver och hur dem låter och lär dem 

sig lite mer svenska och så (Gertrud) 

 

sen kunde man ju trycka på knapp så den läste av sig själv då behövde man inte när man hade 

skrivit jättemycket då kunde man behöva man ”ja det var en gång en ” då tog det jättelångt tid 

men då kunde man bara trycka så läste den själv och så kunde man bara höra (Jessica) 

 

om man inte kunde haft ljud här på vanliga datorn så skriver man ju bara då hör man ju inget vad 

de säger så då blir det ju mycket svårare för man hade skrivit fel å då kommer det upp vad heter 

det här rött men man undrar vad som är felet för man hör ju inte om det a om det är kort eller 

långt (Sten) 

 

 

5.1.1 Sammanfattning datorn som ett pedagogiskt och användningsverktyg 

 

Elevernas beskrivningar av datorn med de olika datorprogrammen (Talande tangentbord och 

Vital) kan förstås som en artefakt, ett verktyg som hjälper dem inom flera områden i läs- och 

skrivutvecklingen. Datorprogrammen (Talande tangentbord och Vital) bidrar till elevernas 

kunskapsutveckling i läs- och skrivprocessen. Datorprogrammen bidrar eleverna själva till att 

aktivt koppla ihop ljud till bokstäver och genom det skapa meningar. Eleverna får då under 

hela processen bekräftelse hur bokstäverna låter och hur hela orden/meningarna ljudas ihop. 

Att använda datorn och datorprogrammen hjälper eleverna att få ord och meningar både 

visuellt och auditivt under läs- och skrivprocessen. Resultatet kan tolkas och kopplas till det 

sociokulturella perspektivet då dessa två datorprogram är ett stöd i deras kunskapsutveckling 

eftersom de kan få bokstäver och ord upplästa. Då känner eleverna sig mer engagerade och 

motiverade genom att de själva kan ljuda ihop bokstäver till färdiga ord och kan då arbeta 

vidare med sin läs- och skrivprocess- 
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5.2 Kunskap och lärande med datorn som lärverktyg 

 

Eleverna beskriver datorn och de olika datorprogrammen som hjälp till kunskap och ökad 

lärande i läs- och skrivprocessen. Här nedanför kommer jag beskriva olika delar som till 

exempel: när det gäller tekniken, datoranvändandet, samarbetet och läs-och skrivprocessen. 

Eleverna förklarar lite kring att använda datorn och tekniska kunskap. Eleverna såg den 

tekniska kunskapen både som positiv och negativ. 

 

spännande att kunna öhhh vad heter det se hur alla knapparna funkade åh allt ja hur det funkar så 

här (Knut) 

 

det var lättare att skriva på datorn för då behövde man bara klicka för då behövde man inte 

skriva stavfel för om man skriver med hand då kan man ju skriva typ att då skriver man med ett t 

sen på datorn får man ju upp en röd sak en röd båge ja mönster då ser man att det är fel och då 

kan man då veta man att det är då har man gjort fel och då kan man lägga till ett till t (Sten) 

 

jag blev jätteförvånad när det kom upp en röd sak eller grön sak ….jag visste inte alls vad det 

var när jag börja för fröken hade ju inte sagt ngt om det så ja bara öhh vad är det (Jessica) 

 

Jag ställde en följdfråga för att få veta mer hur hon fick reda på det 

 

jo jag räckte upp handen och då kom fröken och då frågade jag vad det här röda var för ngt och 

då sa hon att det var ett fel det där visar att du har gjort fel och sen när jag hade skrivit och var 

det var det var kallar och så hade jag skrivit kalas eller vad det var kallas kalas och då var det 

inget rött under och då sa jag varför är det inget rött under kalas då sa hon för det är ju ett ord . 

det kunde ju inte datorn förstå datorn vet ju inte vad jag tänker (Jessica) 

 

Eleverna såg datoranvändandet som ett positivt redskap eftersom det var lättare att sudda om 

de skrev fel samt att ha hjälp av de olika datorprogrammen. Dessa redskap hjälper eleverna 

till ökad kunskap i läs- och skrivprocessen samt ger dem datorvana. Samtidigt pratade 

eleverna lite omkring att sitta tillsammans och skriva och diskutera ord och texter som positivt 

men ändå var det inte en stor sak för dem men jag förstod att eleverna ofta sitter och arbetar 

enskilt med sitt läsande och skrivande. 

När vi under intervjuernas gång kom fram till hur det var att läsa och skriva, blev det många 

och långa svar. Elevernas svar när det gäller när och hur de lärde sig läsa var väldigt olika. 

Här var det en vikt i att försöka få svar på om de hade lärt sig läsa med hjälp av att skriva sig 

till läsning. 

 

Ja när jag var tre år tror jag ja tre år då fick jag en liten bok av mamma som hon hämtade från 

sin skola nere i Skåne och då fick jag liksom träna ord lite ja träna små ord så då började jag ehå 

och sen så på nätterna när jag inte kunde sova då hade jag liksom den hära lite papper där det 
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stod bokstäver och då när jag inte kunde sova då brukade jag ligga abcde (flickan rabblar 

alfabetet) och träna alfabetet och mamma tjuvlyssnade (Gertrud) 

 

Ja jag börja läsa ungefär när jag typ var 7 år kanske för att ehh vad heter det jag lekte mycket när 

jag var liten yngre åhh sen när jag var 7 år då syster bruka hjälpa mig mer hemma och sen bruka 

hon hjälpa mig med matten också så (Sabina) 

för att ifall man …eh ska typ åka någonstans så vet man liksom inte vad det heter och man inte 

kan åka dit så kan man ju inte skriva in det på GPs: en  eller så och den kan man ju inte när man 

blir vuxen och får en massa räkningar då kan man ju vad är det här för bokstav och vad är det 

där ska göra ifall man skulle betala nån räkning för huset (Sabina) 

 

men det var nästan bättre att kunna läsa för då kunde man läsa vad man hade skrivit för om man 

bara skrev någonting då och sen inte kunna läsa då skulle man bara kunna så kunde man inte 

skriva för då visste man ju inte vad det stod (Jessica) 

 

om man typ går på en gata och sen står det lite vad heter det då står det att det kan vara farligt att 

gå där och då kan man ju läsa det om det står en skylt här får man inte gå men sen så vet man 

inte om man inte kan läsa ba och så vet man ju inte vad det är då går man ju bara (Sten) 

 

Man behöver inte ha en vuxen med sig jämt typ om det står så här hur mycket det kostar eller 

om det står så här typ när man får man vil köpa någonting och sen så står det att det är billigare 

om det står så här 10 festis eller vad säger jag 2 festis för 10 kronor så köper man bara en för då 

vet man ju inte att det står för man ser ju bara att det står 2 och 10 då vet man ju inte vad det 

betyder 2,10 vad det betyder behöver man betala 10 å 2 (Jessica) 

 

om man ser en bokstav och sen först då kan man ju å det stod Abba då kan man ju läsa a b b a så 

gjorde jag förut (Olivia) 

 

Olivia fortsätter att förklara 

mm jag brukade typ sjunga för jag man kan ju inte bara a b b a så jag brukar typ  så sjunger hon 

ihop ordet abba då blir det bra sen så gjorde jag förast när jag försökte lära mig  läsa då försökte 

jag sjunga Abba och då hittar man rätt (Olivia) 

 

 

5.2.2 Sammanfattning kunskap och lärande med datorn som lärverktyg 

 

Eleverna beskriver datorn och datorprogrammen som ett lärverktyg, en artefakt som eleverna 

använder dagligen i sitt skolarbete. Genom att eleverna använder sig av datorn i den dagliga 

verksamheten så tillägnar de sig stor kunskap av datoranvändningen och till en viss del i 

skrivprocessen. Att eleverna ibland sitter tillsammans och arbetar bidrar till deras utveckling i 

kommunikation. Att sitta tillsammans ökar deras samarbetsförmåga och utvecklar deras 

språkliga förmågor som utvecklar lärandet inom läs-och skrivutvecklingen. Detta gör att det 

stämmer överens med den sociokulturella synen utifrån mediering som språkets betydelse och 

kommunikation där datorn kommer in som en materiel artefakt och som en kompletterande 

hjälp till eleverna. Det sociala samspelet har en stor betydelse för kunskapsutvecklingen, 

tänkandet och språkutvecklingen. Eleverna tillägnar sig språkliga kunskaper genom de olika 
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datorprogrammen som till exempel Talande tangentbordet och Vital och kan ses som ett led i 

den proximala utvecklingszonen. Är detta till hjälp för eleverna när de kommer till skolan och 

inte riktigt kommit igång med läsningen? Eleverna kom in på att det var intressant, spännande 

och roligt att lära sig datorn, hur tangentbordet fungerade och att man skrev på ett Word 

dokument. Eleverna var nyfikna och intresserade av att lära sig nya saker och som utifrån 

appropriering i det sociokulturella att lära sig nya saker utifrån ASL. 

 

 

5.3 Svårigheter/fallgropar och vinster med ASL 

 

Eleverna beskriver både svårigheter och vinster när det gäller datoranvändningen.  

Svårigheterna beskriver eleverna är den tekniska kunskapen och hur de ska hantera datorn och 

de olika datorprogrammen. Som till exempel: var finns alla knapparna hur jag hittar dem, hur 

jag startar datorn och så vidare. Vinsterna med att tidigt få börja skriva på datorn var att 

eleverna får ord och texter upplästa, de är lättare att sudda om det blir fel och om de skrev fel 

fanns det en liten röd eller grön båge under och då stannade eleverna upp och läste ordet igen 

eller lyssnade med hjälp av datorprogrammen (Talande tangentbordet och Vital). Eleverna såg 

de här två datorprogrammen som bra hjälpmedel och använde sig av dem för att lyssna på 

texterna hela tiden samt att de hör vilka bokstäver som de har skrivit. 

 

 Ibland kan ju bokstäverna bli fel då måste man ju sudda men det behöver man inte på datorn så 

det är mycket enklare (Lisa)  

 

Det är konstigt när det inte är någon mus det känns lite konstigt för mig för när jag spelar på 

mammas dator då har vi alltid mus (Olivia) 

 

Eh eh vi hade ju den dära vital vi talar klart den hära som pratar när den ja vitalar ja då är det ju 

en människa som pratar när man har gjort en bokstav så då hör man så då behöver man inte kolla 

då hör man om det blir fel bokstav. (Gertrud) 

 

Ja asså ifall man typ skulle skriva regn då kanske det stod reegn då visste vi att det stod   fel. Det 

var ganska lätt sådär. (Sten) 

 

 

 

5.3.3 Sammanfattning svårigheter/fallgropar och vinster med ASL 

 

Eleverna beskriver svårigheterna med datorn som artefakt gäller den tekniska aspekten. De 

förklarar det genom att det är svårt att lära sig hur en dator fungerar med de olika 

datorprogrammen. Vinsterna med datorn ansåg eleverna var att på ett lustfyllt och 

inspirerande sätt få hjälp med uppläsning av bokstäver och texter. Samtidigt som de ser 

genom den visuella texten vid fel med hjälp av grön eller röd båge under ordet. Eleverna får 
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hjälp av dessa bågar att förstå att vid grön båge är det till exempel fel på formuleringen och 

vid röd båge är det fel på stavningen. Detta hjälper eleverna med det visuella stödet och den 

lustfylldhet som datorn var till deras vidarutveckling i läs- och skrivprocessen. 

5.4 Specialpedagogiska yrkespraktiska konsekvenser för speciallärarens 

profession  

 

Utifrån intervjusvaren ansåg eleverna att det var inspirerande mad datorn som lärverktyg. 

Eleverna ansåg också att det var lättare att skriva på datorn med hjälp av Talande tangentbord 

och Vital. För när de skrev med pennan blev de osäkra på vilket håll bokstäverna skulle 

skrivas 

Jag tycker det är svårt att forma bokstäver när du skriver med penna. (Gertrud) 

 

jag tycker lilla g och lilla a är svårt ----pratade om att lilla g var svår som ska ner i källaren (Sabina) 

 

Eleverna ansåg att det var ett bra komplement med både datorn och pennan i läs- och 

skrivutvecklingen. Redskapet bidrar också till en god datorvana redan i de tidiga åldrarna i 

skolan. Eleverna såg också vinning i datoranvändandet och de olika datorprogrammen som en 

tillgång för elever med annat modersmål. 

 

vissa barn kommer från andra länder och dem har ju ingen skola och så då kanske vissa har ju inte skolor  

när dem liksom har talande då hör dem ju olika svenska bokstäver och hur dem låter och lär dem sig lite mer 

svenska och så (Sabina) 

 

5.4.1 Sammanfattning specialpedagogiska yrkespraktiska konsekvenser för 

speciallärarens profession 

Eleverna beskriver datorn som ett inspirerande lärverktyg som hjälper till i läs- och 

skrivprocessen, och att det kan hjälpa elever med svenska som andra språk i deras 

språkutveckling. Eleverna kände sig osäkra när de skrev med pennan på hur bokstäverna 

skulle formas och vilket håll de skrevs. 

6. Diskussion 

 

I följande kapitel tar jag upp och diskuterar mitt metodval, genomförande och min resultatdel 

som framkommit genom undersökningen. Detta gör jag utifrån syftet och frågeställning och i 

relation till min kunskapsöversikt och den teoretiska utgångspunkt som jag använde mig av.  
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6.1 Metoddiskussion 

Metodval 

Jag har genomfört en kvalitativ studie med syfte att ta reda på elevernas erfarenheter av att ha 

undervisats i ASL. Jag har använt mig av intervjuer i smågrupper för att lättare få eleverna att 

samtala och diskutera utifrån deras erfarenheter och ålder. Det var bra att både anteckna och 

spela in elevernas svar för att komma ihåg allt som de delgav mig. Ipaden låg mitt på bordet 

så att alla kunde se den och jag hade informerat eleverna att jag kommer att använda mig av 

den samtidigt som jag satt och antecknade. Efter inspelningen fick alla lyssna lite på svaren så 

att de fick höra sig själva. En annan fundering är om jag hade fått en bättre insyn i elevernas 

lärande om jag även hade intervjuat lärarna också eller gjort deltagande observationer i 

klassrummet då de arbetade med ASL. Hade deras svar gett mig en bredare infallsvinkel på 

elevernas svar då eller inte?  

 

Genomförandet 

Jag valde en liten skola som arbetar med arbetssättet ASL och träffade 9 elever till min studie. 

Att använda mig av smågrupper till min intervju känns i efterhand ett bra val av metod då 

eleverna hjälpte varandra lite på travet i frågorna som jag ställde. Jag tror att det hade varit 

svårare att sitta en och en med eleverna eftersom vi inte känner varandra samt med tanke på 

deras ålder. Under intervjuerna hördes röster och att det var personer som passerade rummet 

men det störde inte eleverna eller mig under intervjuerna. Alla samtalen genomfördes utan 

avbrott eller störande moment. Hur öppna och villiga eleverna var att svara på frågorna 

påverkar också resultatet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervju är att ta reda på och 

få veta mer om en viss fråga mellan två eller fler personer som samtalar om ett ömsesidigt 

intresse. Intervjuaren genom att omsorgsfullt ställda frågor och vara en lyhörd lyssnare för att 

skaffa sig grundligt prövade kunskaper.   

Ingen elev valde att avsluta mitt i intervjuerna utan de var delaktiga och aktiva. Jag upplevde 

att eleverna kände sig trygga och stämningen var god under samtalen. Det var det nog för att 

de kom i grupp och för att de kände varandra, som de lätt kunde bjuda in mig. Därför kändes 

det som det var ett bra samtalsflöde under intervjuerna.  

Det gav mig mycket att ha haft en pilotintervju innan för att själv skulle känna mig mer säker 

och att det var bra med grupper utifrån min intervjuguide som jag hade med mig. Då lärde jag 

mig att inte använda mig av mobiltelefonen utan ordnade en applikation på en Ipad för att 

spela in på. Jag insåg efter pilotintervjuen att applikationen på Ipad hade en mycket bättre 

ljudkvalitet än det på mobiltelefonen, samt att det en bredare inspelningstid. Under 

pilotintervjuen insåg jag också att intervjua elever är inte det lättaste samt svaren kan bli 

därefter. Det är då bra att inse att intervjuguiden (se bilaga 2) var bra att ha och att det 

kommer bli många följdfrågor under resans gång.  
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Jag är tacksam mot eleverna som bjöd in mig i samtalen och att de ville delge mig så mycket. 

Jag undrar om mina svar på frågorna hade blivit annorlunda om vi hade känt varandra, men 

det är svårt att spekulera och få vetskap om.  

Jag transkriberade samtalen så fort som möjligt efter intervjuerna för att ha de så färskt i 

minnet som möjligt. Jag skrev ner intervjuerna ordagrant med konstiga ord, fnitter, tystnad 

och tvekanden. Det var ibland svårt att få ett sammanhang då de blev ivriga och fyllde i 

kamraternas meningar för att inte glömma det som de ville förmedla, med det gick i det stora 

hela bra.  

Analyseringsarbetet var svårt eftersom det var gruppintervjuer och flera pratade nästan i mun 

på varandra. Det blev lite svårt ibland att kategorisera det insorterade materialet under de fyra 

rubrikerna vem som sa vad men det gick bra i det stora hela. Jag fick lov att lyssna på 

samtalen flera gånger och läsa de transkriberade samtalen för att se vem som sa vad.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med min studie är att undersöka elevernas erfarenheter av att ha undervisats i ASL och 

då genom att de själva ser på sitt lärande utifrån ASL. Resultatet presenteras utifrån fyra 

teman som framkommit genom analys av det empiriska materialet och efter att jag hade 

lyssnat igenom elevernas svar till mina frågor. Det centrala i frågorna blev diskussionen kring 

datorn och hur eleverna använde sig av den vilket blev en av de fyra temadelarna i mitt arbete. 

Rubriken blev då datorn som ett pedagogiskt och användningsverktyg/specialpedagogiskt 

verktyg. Sedan analyserade jag vidare utifrån transkriberingen och kom då fram till tema två 

och rubriken blev då kunskap och lärande med datorn som lärverktyg med syfte till 

läsinlärningen utifrån ASL. Vid analysering så ville jag få fram det som också var svårt och 

lätt kring arbetssättet ASL och rubriken blev svårigheter/fallgropar och vinster med ASL, som 

är en stor och viktig del i arbetssättet. När det sedan kom fram till det sista temat blev 

rubriken specialpedagogiska yrkespraktiska konsekvenser för speciallärarens profession och 

då med tanke på hur arbetssättet är för min profession och elevernas läsinlärning. 

6.2.1Datorn som ett pedagogiskt och 

användningsverktyg/Specialpedagogiskt verktyg  

Utifrån de få studier som finns kring arbetssättet ASL där alla är så positiva till detta så ställer 

jag mig frågan är det verkligen positivt allting? Gynnar det alla elever? Jag tycker att det 

skulle ha varit intressant att intervjua lärare och ställt frågan om de verkligen är så positiva till 

det här arbetssättet. Det kanske är många frågor som fortfarande inte är besvarade utifrån 

ASL. Eller är det så att man som lärare ska ta in flera arbetssätt för att ASL ska bli så 

konkritiserat som möjligt? Jag tänker att innan man startar upp ett arbete med ASL är det 

många frågor och konkreta saker som måste fungera. Den tekniska kunskapen ska finnas både 

hos elever samt lärare för att det ska fungera bra. Det tryckte Wiklander (2012) mycket på 

utifrån deras arbete i Sandviken kring de tekniska funktionerna. Precis som Forsberg och 
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Lövgren (2013) ansåg var att den krånglande tekniken och att få till det organisatoriskt kunde 

bli fallgropar i ASL. Jag anser också att innan det ska startas igång ett nytt arbettssätt ute i 

klassrummen måste grunderna och forskningen kring detta vara befäst hos alla. Som Forsberg 

och Lövgren (2013) också poängterade var att det var lätt att lärarna tappar tråden och 

medvetenheten kring ASL och hur blir det då för våra elever? Hultin och Westman (2014) 

beskriver också att lärarna måste vara medvetna om hur elevernas datorvana är innan de 

kommer till skolan, eftersom det är många moment som eleverna ska kunna hantera och det 

kan vara svårt för vissa elever. Detta kan medföra stora utmaningar för vissa elever medan det 

för andra blir till hjälp. Hur ser personaltätheten ut i klassrummen är också en fundering som 

Hultin och Westman (2014) tog upp att det var bra att vara två lärare i varje klass när man 

använder sig av ASL. Det får mig att fundera om det är möjligt för alla att använda sig av ASL 

i klassrummen eller är det ett för stort projekt att starta igång när man inser alla fallgropar som 

finns enligt forskningen.  

I inledningen skrev jag om att ASL kan vara ett stöd för de elever som har svårt med avkod-

ning av det skrivna ordet, med bokstavskännedom, med förmågan att höra språkljuden och 

med avsaknaden av ett gott ordförråd. Det här verktyget kan då hjälpa många elever ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Det kan gynna eleverna i deras läs- och skrivförmåga samt 

utifrån dialoger kring texter för att få ett mer berikat språk som utvecklar elevernas språkut-

veckling. Eleverna själva tycker att de blir hjälpta av att skriva på datorn med hjälp av Ta-

lande tangentbordet och Vital. Men också för att de blir hjälpta av att få bokstäver och ord 

upplästa, samt hela texter, då de hade producerat längre texter. Dialogerna kring texterna kom 

aldrig upp från eleverna så det har jag inte direkt något svar på. De kunde väl inte koppla ihop 

ASL och att man kunde lära sig att samtala kring texterna. Samtidigt ger det enormt mycket 

om man gemensamt diskuterar meningar, meningsbyggnad, innehåll och stavning så att ele-

verna får en bättre språkutveckling. Detta förutsätter att läraren fortsätter att arbeta kontinuer-

ligt med det och att det blir en naturlig del i undervisningen, då lär sig eleverna det under re-

sans gång tillsammans. Detta låter ju bra enligt Trageton (2014) som förklarar detta med fyra 

byggstenar i ASL tala, lyssna, skriva och läsa. Enligt honom är pararbetet mycket effektivt för 

den sociala kompetensen samt de muntliga färdigheterna och kommunikationen med varandra 

utifrån den sociokulturella synen. Trageton (2014) menar också att när datorn används som 

enklare skrivverktyg så vände han den traditionella ”läs- och skrivinlärningen” till ”skriv och 

läslärandet”. 

Jag tycker att jag fick ut bra svar från eleverna utifrån deras ålder då de flesta är 8 år, någon 

kanske redan har fyllt 9. De hade kloka erfarenheter från sitt datorskrivande och att de kunde 

beskriva hjälpen med talande Tangentbord och Vital. Intressant är, att de ser det så självklart 

och enkelt när de ska läsa, när de säger att det bara är att ta en bokstav och sedan läsa. Jag 

själv tror att de har glömt bort hur svårt det var att knäcka läskoden med att avkoda bokstä-

verna, ljudet på bokstäverna, hur man ska ljuda ihop ett ord och för att sedan kunna läsa det. 

Samtidigt säger någon av eleverna att de hörde genom Vital om de hade stavat orden fel på 
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datorn. Det ger säkert en bra start till läsningen, då eleverna får orden både visuellt och audi-

tivt.  

Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv benämner även eleverna flera gånger vikten av att få 

bokstäver och ord upplästa efter att de har skrivit dem. Det blir direkt ett bra hjälpmedel för 

alla elever oavsett om man har läs- och skrivsvårigheter eller inte. Det här kanske gynnar 

dessa elever i deras tidiga läsinlärningsprocess och för deras fortsatta arbete i skolan. Elever 

benämner också vikten för elever med annat modersmål som samtidigt blir hjälpta av detta 

och det ger de eleverna också en bättre start i den svenska språkinlärningen. Det var väldigt 

intressant eftersom det kom från eleverna och deras upptäckt. Ur en sociokulturell synvinkel 

används datorn som en bra redskapsartefakt vilken utvecklar elevernas kunskap och intellekt. 

Eleverna utvecklar även sin språkliga förmåga och mediering utifrån kommunikation och 

samspel. Lärandeprocessen med hjälp av datorn för den proximala utvecklingen och 

appropriering leder till utveckling. Precis som Wiklander (2012) menade på att ASL är ett 

arbetssätt som får eleverna lättare att läsa genom att de lär sig hela ord istället för en bokstav i 

veckan. Eleverna hör varje bokstav och bokstavsljud med hjälp av de olika datorprogrammen 

och detta till hjälp enligt Wiklander att de ständigt får bekräftelse om hur de valde någorlunda 

rätt bokstav till ljudet i orden de tänkte skriva.  ASL som arbetssätt ger då eleverna bokstäver 

och ord både visuellt och auditivt. 

 

En elev berättade att det var till hjälp med det Talande tangentbordet och Vital både för att 

höra bokstavsljuden och att få texterna upplästa. Det är precis som Wiklander (2012) 

beskriver, att de hela tiden får bekräftelse på om de valt rätt bokstav till ljudet i orden som de 

hade tänkt skriva.    

När det gällde datorprogrammen Talande tangentbord och Vital som hjälpmedel på datorn 

tyckte alla elever att det var jättebra, men ibland lite svårt att höra vad den upplästa rösten sa. 

De ansåg att det var bra att få sitta och lyssna på det som de hade producerat i textform, att få 

det uppläst och samtidigt kunna följa med och läsa det. Som Wiklander (2012) beskrev att det 

här arbetssättet och hjälpmedlet för att lära sig läsa hjälper, genom att få bokstäver och ord 

både visuellt och auditivt. Trageton (2014) beskriver dessa två hjälpmedel som traditionellt 

läs- och skrivstöd för eleverna och genom det får meningarna och de fortsatta berättelserna en 

stor vikt utifrån det specialpedagogiska synsättet. Det är ett jättebra hjälpmedel anser jag 

också, då alla elever kan få hjälp med detta för att underlätta elevernas läs- och skrivinlärning. 

Det här skulle flera använda sig av ute på skolorna, inte bara de som arbetar med ASL. 

Jätteintressant tycker jag är att eleverna själva tycker att det är ett bra hjälpmedel, både för det 

visuella och auditiva. 

Det är även intressant att eleverna själva kunde koppla Talande tangentbordet och Vital som 

hjälpmedel för uppläsning av bokstavsljud och hela ord som hjälp till elever med annat 

modersmål, så att de eleverna lättare kunde höra det på svenska samtidigt som de 

producerade. En jätteintressant synvinkel på arbetssättet ASL. Samtidigt går mina funderingar 



 

34 

 

vidare och jag undrar om detta hjälpmedel finns på flera olika språk så att de kan få texter 

upplästa på svenska och deras modersmål? 

ASL som ett specialpedagogiskt verktyg tror jag på. Samtidigt håller jag med Hultin och 

Westman (2014) om att inkludera de digitala resurserna i klassrummen för att få alla elever 

mer delaktiga. Samtidit hjälper det till som motivationshöjare och koncentrationsstärkande. 

Utifrån ett specialpedagogiskt synsätt, måste lärarna vara medvetna om det som kan bli 

elevernas fallgropar, nämligen tekniken, svåra moment som till exempel starta igång datorn 

och de olika datorprogrammen, intresset för datorer samt det viktigaste av allt, lärarnas 

kunskap och entusiasm kring att se att alla elever är med och förstår. Samtidigt verkar det 

gynna elever om man arbetar parvis utifrån samtal, det sociala samspelet och relationer som 

också är oerhört viktigt utifrån ett specialpedagogiskt synsätt. Samtidigt måste man också se 

till varje enskild individ hur detta arbetssätt fungerar, exempelvis det sociala samspelet och 

den språkliga utvecklingen.   

Jag anser att lärare ska ta in flera metoder så att läsinlärningen gynnar alla elever utifrån deras 

förmågor. Även om man arbetar med ASL så bör andra fungerande arbetssätt/metoder finnas 

som ett komplement, exempelvis de traditionella läsinlärningsmetoderna som LTG metoden 

och dylikt.  

 

Här är det också viktigt att lärare tänker till när de startar upp ASL som arbetsätt att man har 

förutsättningar som Hultin och Westman beskriver att tre faktorer är viktiga i ASL för att 

skapa en stimulerande och inkluderande lärandesituation är didaktiska frågor, rumsliga 

faktorer och relationella faktorer. Det gäller också att skapa trygghet och struktur kring 

undervisningen för att eleverna ska känna att de har en strukturerad lärandemiljö. Hur man 

skapar en fysisk miljö för ett gott arbetsklimat för lärare och elever. Didaktiska aspekter kan 

vara ett strukturerad och praktiska moment i datoranvändandet så alla i klassrummen känner 

sig trygga. Vidare menar Hultin och Westman (2014) att fördelen med skriva i par är att träna 

samspelet, samarbete, ta hänsyn till andra och varandra men framför allt stötta och lära av 

varandra. 

 

 

6.2.2 Kunskap och lärande 

 

Alla elever som jag träffade tyckte det var intressant och spännande att få arbeta med datorn 

som ett lärverktyg i skolan. Eleverna såg en vinning i att skriva på datorn gentemot att skriva 

med pennan. Det var mycket enklare att skriva på datorn eftersom det var den som då formade 

bokstäverna, i jämförelse med när eleverna skrev med pennan så kunde man glömma bort åt 

vilket håll bokstäverna skulle vara. Det tog också lite längre tid att skriva med pennan än med 

datorn. Det är så att när man skrev på datorn så varnade den om eleverna hade skrivit orden 

fel med en grön eller röd båge och det hjälpte också till. Annars tyckte de att det var bra att 
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skriva med pennan också. Här kan jag tänka mig att det underlättar med datorn som 

skrivverktyg då eleverna har hjälp att se orden om de blir felskrivna samt att de slipper sudda 

och förstöra papper eller skrivboken om det blir många skrivfel. Är det kanske som Lövgren 

(2009) beskriver att finmotoriken inte riktigt är fullt utvecklad i årskurs 1 och därför tycker 

eleverna det är lättare med datorn som skrivverktyg? Lövgren(2009) menar vidare att vid 

varje skrivtillfälle utför eleverna ett lästillfälle och det är ju lite så som eleverna påpekar att de 

ser när det blir rättstavat direkt på datorn för då kommer det inte upp en röd eller grön båge. 

Det blir då ett lästillfälle för eleverna när de ser det skrivna ordet på rätt sätt på en gång.   

När det gällde att försöka få svar på om eleverna visste när de lärde sig läsa eller om de kunde 

koppla det till ASL var det sämre. De hade inget tidsperspektiv på det utan det blev svar som 

när de var 3-4 år, i förskoleklass och att det var elevens mamma som ville att eleven skulle 

kunna läsa. Här väcker det direkt en fundering hos mig om lärarna inte har varit medvetna att 

implementera vad det här arbetssättet går ut på eller är det så att eleverna inte har tagit till sig 

det. Hur pratar lärare med eleverna och föräldrarna om syftet som de undervisar i och hur 

konkret visar lärarna det både arbetssättet och läroplanen som påvisar att datorskrivande har 

blivit obligatoriskt i LGR11? Och att det pedagogiskt arbetar med det utifrån tala, lyssna och 

samtala för att utveckla läsningen. Konkretiserar lärarna det så att eleverna blir medvetna vad 

de arbetar med i skolan?  

Under intervjuen var det lite olika svar och flera elever hade svårt att sätta ord på hur det var 

att läsa och skriva på datorn. Då kom det även upp igen att de var hjälpta av den röda och 

gröna bågen som kom upp om det var något fel. 

Intressanta infallsvinklar eleverna har för vikten av att kunna läsa, var att det är bra för att 

göra prov när man blir lite äldre, bra för att få ett jobb, skriva in på GPs:en, söka på något och 

om man ska gå på affären och handla. Ja, och det är ju väldigt viktiga delar som de tar upp. 

Men att de inte kopplade det till sig själv var intressant tycker jag. Till varför är det bra för 

mig att kunna läsa? kom vi aldrig till. Som flera forskare tar upp, om att det är viktigt att 

eleverna utvecklar en positiv läsutveckling, återkommer jag till i min fundering. Hur pratar vi 

med eleverna ute i klassrummen kring vikten av att läsa och hur vi lär oss att läsa? Är det så 

att vi är dåliga på att sätta ord på hur, vad och varför vi ska lära oss läsa. Vi måste kanske bli 

bättre på att implementera detta ute i skolorna. 

 

6.2.3 Svårigheter/fallgropar och vinster med ASL 

 

Det kunde vara krångligt för eleverna att veta vart de skulle trycka på tangentbordet och att de 

störs av saker som kommer upp på datorskärmen. Här tänker jag direkt på vad Hultin & 

Westman (2014) skriver att det är enormt viktigt att lärarna har teknisk kompetens för att i 

dessa lägen kunna vägleda eleverna med det som de tycker är krångligt. Här måste lärarna 

vara medvetna om vilka problem och krångligheter som eleverna kan komma i kontakt med. 

Hultin & Westman (2014) beskrev också att det var viktigt att vara medveten om elevernas 
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datorvana. Eleverna ansåg att det var många moment, som till exempel att starta igång datorn, 

starta de olika datorprogrammen och så vidare som eleverna kom att stöta på under 

undervisningen i ASL. Kanske kände sig dessa elever ovana i den tekniska världen med 

många moment som de skulle lära sig.  

 

6.2.4 Specialpedagogiska yrkespraktiska konsekvenser för speciallärens 

profession 

 

Utifrån arbetssättet ASL finns det många konkreta saker att tänka till på när det gäller en 

speciallärares yrkesprofession. För det första, hur hjälper vi alla elever med det här 

arbetssättet? Gynnar det alla?  

Datorn som lärvertyg hjälper många elever ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Det gynnar 

eleverna i deras läs- och skrivprocess och förmågan att ha dialoger kring texter för att berika 

elevernas språk. Men det förutsätter att läraren kontinuerligt arbetar med diskussioner kring 

meningar, meningsbyggnader, innehåll och stavning i klassrummen. Här är det då viktigt för 

en speciallärare att hjälpa och stötta läraren i att de fokuserar och kontinuerligt arbetar med de 

olika delarna i skrivprocessen för att öka och berika elevernas språk. 

 

Datorprogrammen Talande tangentbord och Vital är ett bra hjälpmedel då de får ord och text 

upplästa under arbetets gång. Det blir direkt ett hjälpmedel för alla elever oavsett om de har 

läs- och skrivsvårigheter eller inte. Vikten i detta blir att elever med annat modersmål blir 

hjälpta av det och det ger de kanske en bättre start i den svenska språkinlärningen. 

Datorprogrammen ger eleverna bekräftelser i hur bokstäverna låter och det ger eleverna 

bokstäver och ord både visuellt och auditivt.  Jag anser utifrån en speciallärares 

yrkesprofession att det är ett mycket bra hjälpmedel för eleverna, då alla elever kan få hjälp 

för att underlätta elevernas läs- och skrivinlärning. Utifrån ett specialpedagogiskt synsätt är 

det bra att få bokstäver och ord både visuellt och auditivt. Men det är en utmaning för en 

speciallärare att nå eleverna med annat modersmål, till exempel om de behöver få ord och 

meningar upplästa på deras modersmål samt på svenska. Finns det eller hur gör man då? 

Eftersom detta arbetssätt ska gynna alla elever så borde det därför finnas. 

 

Jag anser att utifrån en speciallärares profession vore det bästa att läraren tar in flera metoder 

så att läsinlärningen gynnar alla elever utifrån elevernas förmågor. Även om man arbetar med 

ASL anser jag att man inte behöver utesluta andra fungerande arbetssätt/metoder som ett 

komplement. Då tror jag att vi gynnar alla elever utifrån allas förmågor.  

 

Utifrån en speciallärares yrkesprofession kan jag hålla med arbetssättet ASL om att det kanske 

är bra att vänta med att skriva och använda pennan innan årskurs två. Då med tanke på att 

elevernas finmotorik inte är fullt utvecklat vid sju års ålder.   
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Utifrån en speciallärarers yrkesprofession anser jag att arbetssättet ASL är bra men det 

behöver kompletteras med andra metoder för att det ska gynna alla elever. Det är också viktigt 

att lärare sätter sig in i vad som finns forskat kring ASL för att se vad man behöver innan man 

startar upp detta arbetssätt ute på skolorna. De bör vara insatta i den tekniska delen, fallgropar, 

tillgångar, styrkor och svagheter. Det är också viktigt att specialläraren ser till att alla elever 

får arbeta med arbetssättet utifrån deras egen förmåga och styrkor, det gäller att se till att de 

som har kommit långt i deras läs- och skrivprocess får utmaningar samt att de som inte 

kommit så långt får det stöd och hjälp som de eleverna behöver.  

 

 

 

6.3 Slutsats 

Eleverna tycker att det är bra att ha datorer som ett hjälpmedel i sin läs- och skrivutveckling. 

De skriver ord och meningar och får det både visuellt och auditiv på samma gång, till exempel 

att höra bokstävernas ljud och hela ord/meningar upplästa och se om något inte stämmer med 

hjälp av gröna och röda bågar under orden/meningarna. Eleverna ansåg datorn som positivt då 

det var lättare att korrigera om de skrev fel på något ord eller mening. De anser att Talande 

tangentbord och Vital är bra då de lär sig hur ord stavas. Men att de kopplar ihop det med 

deras läsinlärning kom aldrig riktigt fram. Det beror nog på elevernas ålder och förmåga till 

att komma ihåg när de lärde sig läsa, elevernas tidsperspektiv kring om det var när de var tre 

år eller om det var när de började arbeta med ASL är svårt. Jag tycker att jag fick ut mycket av 

eleverna kring att de ansåg ASL som ett roligt, spännande och bra inlärningsverktyg. Men det 

som inte framkom alls i min studie var hur eleverna hade uppfattat det med att skriva i par 

eller att prata och diskutera/samtala kring texter. Det som verkligen låg i fokus i 

kunskapsöversikten kring ASL – var vikten i att utveckla språket. Men samtidigt återkommer 

jag hela tiden till hur vi samtalar med eleverna utifrån vad de lär sig, hur de lär sig och varför 

de lär sig läsa. Implementerar och synliggör vi detta för lite ute i klasserna? 

 

6.4 Vidare forskning 

Vidare forskning kring ASL är att göra en studie om att intervjua lärarna utifrån mitt resultat 

kring hur lärarna implementerar ASL till eleverna. Hur benämner och synliggörs lärandet som 

lärarna har med det här arbetssättet? Är eleverna medvetna om vad som menas med att skriva 

sig till läsning?  

Jag inser efter att ha gjort den här undersökningen, att eleverna själva inte är införstådda med 

varför man använder sig av datorn som läsinlärningssätt. Eleverna ser det som ett roligt och 

underlättande verktyg till skrivningen. Hur lärarna kopplar detta till läroplanen och synliggör 

lärandet till ett begripligt sätt för elever och föräldrar så att de får en bättre inblick när det 

gäller arbettsättet ASL, är mycket viktigt. 
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Bilagor  

 

Hej!      Bilaga 1 

Jag heter Helén Wikman och läser till speciallärare på Karlstad Universitetet. Jag har i mitt 

examensarbete valt att undersöka hur elever uppfattar sitt lärande genom metoden att skriva 

sig till läsning. 

Med detta brev vill jag informera om studien och fråga om ert samtycke, som vårdnadshavare, 

till att era barn deltar i intervjuer för min studie. Självklart kommer jag även att informera 

eleverna om studien, men detta sker muntligt. 

Under veckorna 11- 13 kommer jag att samla in data till mitt examensarbete. Jag har fått 

tillåtelse av rektorn och lärarna att få låna elever från årskurs två för att intervjuerna. 

Jag är intresserad av att veta mer om hur eleverna själva beskriver sitt arbete med datorer. Jag 

kommer att samtala med elever i smågrupper. Det är frivilligt att delta i min undersökning och 

ni som elever och föräldrar kan när som helst välja att dra er ur utan att det medför något 

negativt för er. Data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete, lärare 

och annan skolpersonal kommer inte att få tillgång till mina insamlade data. När mitt 

examensarbete är godkänt kommer all insamlad data att förstöras. Alla namn på eleverna, 

lärare och skola kommer att bytas ut under studiens process. Min studie kommer att 

avrapporteras som ett examensarbete vid speciallärarutbildningen vid Karlstads universitet 

och finns tillgänglig vid universitetets bibliotek. 

För att kunna genomföra studien behöver jag tillåtelse från er att samtala med eleverna. Alla 

eleverna kommer också att tillfrågas och får ge sitt samtycke att delta  

 Ja, mitt barn får delta i studien 

 Nej, mitt barn får inte delta i min studie 

Elevens namn…………………………………………………………………………………. 

Vårdnadshavarens underskrift…………………………………………………………………... 

Ring eller maila mig om ni har några frågor och funderingar. Jag behöver ert svar senast 

onsdag 19 mars. 

Mvh: Helén Wikman    0223-4432    Helen.wikman.edu@fagersta.se    
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Intervjuguide: 

Skulle ni kunna berätta om att skriva på datorn? 

 

Vad tyckte ni att arbeta vid datorn? 

 

- Kan ni komma på några situationer då det var roligt?  

- Tråkigt? 

- Svårt? 

Hur är det att skriva på datorn? Om ni jämför med att skriva med penna på papper? 

 

- Är det lätt? Svårt? Roligt? Tråkigt?  

- Är det svårt att forma bokstäver?  

- Är det lätt att skriva på tangentbordet? 

Kommer ni ihåg när ni lärde er läsa? Kan ni berätta om hur ni lärde er läsa? 

 

- Hur var det då? 

- Hade ni hjälp av att arbeta vid datorn? 

- Vad gjorde ni då vid datorn? 

- Hade ni hjälp att läsa era ord på datorn? 

- Var det lätt att läsa dina ord på datorskärmen?  

- Eller var det svårt? 

Kan ni beskriva hur ni gjorde då ni läste och skrev på datorn? 

 

Var det bra att få bokstäverna upplästa på datorn för att lära sig dem?  

 

- Varför tyckte ni det var bra? 

- Eller var det svårt? Lätt? 

Var det bra att få stava ord på datorskärmen med hjälp av talande tangentbord? 
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- Varför tycker ni det är bra? 

Varför är det bra att kunna läsa? Och på vilket sätt tror ni att ni kan ha nytta av att kunna läsa? 

 

Hur gör man när ni läser? 
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Information. Forskaren bör informera varje person som lämnar uppgifter, ger data, om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Personerna ska upplysas 

om att deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska 

gälla alla de inslag i den aktuella studien som rimligen kan påverka deras villighet att delta. 

 

Samtycke. Forskaren skall inhämta deltagande personers samtycke. Om den deltagande 

personen är ett barn eller en ungdom yngre än 16 år, skall föräldrar/vårdnadshavares samtycke 

inhämtas. Deltagande personer har rätt att självständigt bestämma om hur länge och på vilka 

villkor de skall deltaga och kunna avbryta sin medverkan utan personliga följder för dem. I 

sitt beslut att delta eller avbryta, får personen inte utsättas för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan. Något beroende förhållande mellan forskare och deltagaren bör heller inte 

föreligga.  

 

Konfidentialitet. All personal i en studie som innefattar användning av känsliga uppgifter om 

enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

sådana uppgifter. Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor kan identifieras av utomstående. I 

synnerhet gäller denna etiska känsliga uppgift. Det skall vara praktiskt taget omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna. 

 

Nyttjande. Uppgifter om enskilda personer, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Personuppgifter som insamlats för forskningsändamål får inte användas för beslut eller 

åtgärder som påverkar den enskilde(vård, tvångsintagning etc.) om inte den enskilde medger 

detta. Christer Stensmo (2002) vetenskapsteori och metod för lärare s26-27 

. 

 


