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1 Inledning 
I vårt kommande yrke har vi som lärare ett stort ansvar att lära eleverna läsa och skriva. Vi lever i 

ett text- och bildsamhälle där vi dagligen möts av budskap och information i olika former. Av 

denna information måste man kunna sortera vad som är relevant och inte. För att kunna göra 

detta måste man kunna läsa och skriva. Detta är väldigt viktiga grundläggande kunskaper som 

behövs för att kunna vara med och påverka sitt liv och sin omgivning. Då barnen är vår framtid 

måste vi erbjuda dem de rätta verktygen för att de ska kunna bli aktiva medborgare. Att kunna 

läsa och skriva är ett absolut krav för att kunna utbilda sig och senare få ett yrke. Därför är det 

oerhört viktigt för vår profession att ha tillräckligt med kunskap och redskap för att kunna er-

bjuda elever strategier för att kunna lära sig att läsa och skriva.  

Det är mot denna bakgrund vi har valt att fördjupa oss i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Då 

barn möts av läsplatta, mobiler och datorer i tidig ålder kan det vara en bra idé att även föra in 

dessa i skolans värld. Eftersom digitaliseringen och tekniken ständigt ökar bör vi ha kunskaper 

om dessa och om hur de kan användas i klassrummen och i undervisningen. Att skriva sig till läs-

ning (ASL) är en metod som ökar bland skolor i Sverige och där är datorn ett viktigt verktyg i läs- 

och skrivinlärningen. Diskussioner kring detta sätt att undervisa har dykt upp flertalet gånger un-

der vår utbildning och genom detta har ett intresse väckts hos oss. Vi vill veta mer om ASL för 

att eventuellt kunna använda det när vi väl kommer ut i arbetslivet. Vi finner vikten av att ha kun-

skap om flera olika arbetssätt för att kunna möta elevers olika behov. Läroplanen framhäver att 

”undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, 

enskilt och tillsammans med andra[…]undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa 

och skriva” (Skolverket, 2011a, s. 222). Vi vill att våra elever ska känna en glädje i att lära sig läsa 

och skriva. Vi kommer därför att läsa in oss på Läsning på talets grund (LTG) och ASL. Detta för 

att kunna göra en jämförelse mellan metoderna och se vilka eventuella likheter och skillnader som 

framkommer mellan dessa metoder.  
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2 Syfte och frågeställning 
Vår undersökning fokuserar på två arbetssätt i den tidiga läs- och skrivundervisningen, Läsning på 

talets grund (LTG) och Att skriva sig till läsning (ASL) och även se hur eventuellt IKT och andra red-

skap påverkar. 

Vår frågeställning för denna studie är: 

1. Vilka eventuella likheter och skillnader framkommer mellan de två metoderna, LTG 

och ASL?  
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3 Bakgrund 
I bakgrunden har vi sex rubriker: 

• Vad säger styrdokumenten kring barn och läs- och skrivundervisning?  

• I början av läs- och skrivinlärningen. 

• Att skriva tillsammans – och på egen hand. 

• Vad är läsning på talets grund – LTG?  

• Att skriva sig till läsning med hjälp av datorn – ASL.  

• Sammanfattning. 

3.1 Vad säger styrdokumenten kring barn och läs- och skrivundervisning? 

Enligt konventionen om barns rättigheter (2003) ska varje barn ha rätt till livet. Barn ska förbere-

das till ett självständigt liv i samhället och de ska kunna uttrycka sina åsikter och tankar som rör 

dem. Alla barn ska ha rätt till utbildning och liksom Barnkonventionen (2003) säger Skollagen 

(2010) att man ska ta hänsyn till barnets bästa. Som läroplanen framhäver ska eleverna i skolan 

kunna känna att de kan vara med och påverka sin tillvaro, det kan bland annat vara genom att 

aktivt delta i undervisningens upplägg (Skolverket, 2011a). Vidare ska eleverna stimuleras i att 

vilja läsa och skriva texter av olika slag, enskilt och tillsammans med andra. Genom läsning och 

skrivning ska eleverna få möjligheter att utveckla sina egna åsikter och tankar i både tal- och 

skriftspråk. I kommentarmaterialet i kursplanen för svenska (2011b) framhålls vikten av att läsa 

mycket men det räcker inte för att utveckla läsförmågan. Eleverna måste lära sig strategier för 

både avkodning och förståelsearbete. Det handlar om att kunna lyssna och att kunna ta del av 

talat budskap samt kunna plocka ur det väsentliga som sedan återberättas. Läroplan för grund-

skolan, förskoleklassen och fritidshem 2011 (Lgr11) uttrycker det på följande sätt: ”Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommuni-

cera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2011a, s. 9). 

Precis som ur ett sociokulturellt perspektiv hävdar kommentarmaterialet i svenska (2011b) att 

språket är ett verktyg som elever behöver för att kunna göra sig förstådda och även för att kunna 

lära sig ny kunskap. Skolan ska främja lärandet i och om språk så att elever får ett rikt och varierat 

språk. Språket utvecklas tillsammans med andra och med hjälp av det skapar vi vår identitet 

(Ibid). Kommentarmaterialet framhäver att i de tidiga åren behöver eleverna kunna se skillnaden 

mellan tal- och skriftspråk. De ska även få möjligheter att skapa texter där ord och bild samspelar 
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samt förstå hur man kan ha bilden som ett stöd vid presentationer (Skolverket, 2011b). Skrivun-

dervisningen ska inte bara främja skrivglädje, fantasi och berättarglädje utan även stödja eleverna i 

att kunna skriva mottagarvänligt (Ibid). Lgr11 betonar att alla ska lära sig att skriva med tydlig 

handstil och kunna skriva läsvänliga texter. Skolans uppdrag är att eleverna ska förberedas för att 

leva och verka i samhället (Skolverket, 2011a). För att främja elevernas lärande måste läraren, en-

ligt Lgr 11 se till elevernas olika behov och därför kan inte upplägget av undervisningen vara lika 

för alla. Läraren ska planera och genomföra undervisningen så alla elever kan utvecklas efter sina 

egna förutsättningar. Varje elev ska kunna få känna glädje i framgång och framför allt när de be-

mästrat något som de kämpat med länge (Skolverket, 2011a).  

3.2 I början av läs- och skrivinlärningen 
Enligt Liberg (2006) sker barns första intryck av läsning och skrivning genom mötet med andra 

människor. De ser hur vuxna använder sig av läsandet och skrivandet i sin vardag, vilket gör dem 

nyfikna till att själva vilja lära sig läsa och skriva. I Nya språket lyfter framhålls att största delen av 

språket lär sig barnet under de första levnadsåren och redan vid fyra till fem års ålder har barnets 

grammatiska struktur och dess basord utvecklats (Skolverket, 2012). Vid skolstart har barnet ett 

ordförråd med ca 8000–10000 ord (Ibid). Den fortsatta uppbyggnaden av språket sker bland an-

nat inom skolans ramar, där de lär sig skriftspråkets och det talade språkets principer. Att elever-

na är medvetna om varför man ska kunna skriva och läsa samt känna en glädje i detta är en viktig 

del i deras motivationsarbete. För att kunna knäcka koden1 och få en automatiserad avkodning2 be-

hövs förmågor som bland annat rikligt ordförråd, kunna lyssna till berättelse, kunna återge det 

väsentliga och kunna delta i ett samtal. Samtalets betydelse är av stor vikt då eleverna kan göra 

kopplingar mellan olika ämnesområden. Exempel på hur språkutvecklingen främjas är att erbjuda 

eleverna tillfällen att via samtal kunna värdera, koppla till egna erfarenheter, sätta in i olika sam-

manhang (Skolverket, 2012).  

3.3 Att skriva tillsammans - och på egen hand 
För att kunna stödja eleverna i skrivandet behöver vi veta hur den tidiga skrivutvecklingen ser ut 

hos barn. Barn använder sig av bilder och tecken för att få ner sina tankar och ord. Symbolerna 

utvecklas till att mer och mer likna vårt skriftspråk. Clay (1991) förklarar en teori kring skrift-

språksutvecklingen. I det första steget börjar barnet med att 

1 Att knäcka koden är en alfabetisk läsning, vilket innebär att eleven kan se sambandet mellan ljud/bokstav och bok-
stav/ljud. Eleven kan läsa (Skolverket, 2012). 
2 Eleven ljudar inte enskilda bokstäver utan läser hela ord, vilket innebär att eleven läser med flyt (Skolverket, 2012). 
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imitera skriftspråket i form av lekskrivning. Därefter formas tecken som ordnas i mönster. Vidare 

skapas ett system av symboler som fyller en funktionell betydelse för barnet. Slutligen blir symbo-

lerna bokstäver. För att dessa bokstäver ska kunna bilda ord, meningar och text har barn ett stort 

arbete framför sig innan de har knäckt koden och tills att den har blivit automatiserad.  

Enligt Hagtvet (2004) måste barn få upptäcka att talet ska kunna delas in i språkljud som sedan 

ska förknippas med bokstäver. Deras nyfikenhet och lust till att lära måste mötas av intresserade 

vuxna. Hagtvet påvisar att om barns språkliga medvetenhet stimuleras i förskoleåldern leder detta 

till en mer gynnsam läs- och skrivutveckling. Vidare anser hon att samtal om ord och deras bety-

delse, klappa stavelser i ord och låta barn få lyssna efter första ljudet i ord är aktiviteter som sti-

mulerar den språkliga medvetenheten. Genom att barn får leka med språk tillsammans med 

vuxna får de goda förutsättningar för att lära sig läsa och skriva i skolan (Ibid).  

Ett sätt att skriva tillsammans anser Björk och Liberg (1996) är att läraren är elevernas sekreterare 

och skriver ner vad eleverna säger. Då blir texten bekant för eleverna och det är deras erfarenhet-

er, tankar och ord som bygger upp den. I detta arbetssätt är eleverna delaktiga i hela den skap-

ande processen och de talade orden blir översatta till skriftspråk. När läraren skriver samtidigt 

som hon/han ljudar orden kan eleverna höra och se hur tal och skriftspråk hänger samman på ett 

naturligt och funktionellt sätt (lbid). Eleverna ser hur texten växer fram från vänster till höger och 

ord för ord. Förutom bokstäver ser eleverna att texten även innehåller andra tecken. Under 

skrivprocessen kan frågor om ordval komma upp. På detta vis växer elevernas ordförråd. Detta 

arbetssätt kan beskrivas ur ett Whole language/analytiskt perspektiv,3 där man utgår från helheten till 

delar.  

Björk och Liberg (1996) anser att talet är en grund och en väg in i skriftspråket där lärarens upp-

gift är att visa för eleverna hur skriftspråket förhåller sig till talspråket. För att kunna möta elever-

nas olikheter i sitt lärande i läsning och skrivning anser Björk och Liberg (1996) att undervisning-

en måste vara varierad. Läsning och skrivning hänger ihop och eleverna utvecklar sin förmåga att 

läsa genom att skriva och att skriva genom att läsa. Om högläsning och gemensam skrivning 

kopplas till elevernas egna erfarenheter och tankar blir undervisningen meningsfull för dem och 

därmed lättare att ta till sig. I det gemensamma lärandet delas kunskaper med varandra, vilket bi-

3 Whole language/analytiskt perspektiv innebär att man utgår ifrån en hel text som sedan laboreras och utforskas till 
ord och därefter till bokstäver. Om arbetssättet vänds på, blir det ur ett Phonics/syntetiskt perspektiv vilket innebär 
att undervisningen går från del till helhet. Eleverna lär sig en bokstav åt gången, vad den heter och hur den låter. 
Därefter börjar ordbildningen genom att eleverna sätter ihop bokstäverna (Elbro, 2004). 
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drar till att eleverna får de rätta förutsättningarna till att klara sig mer och mer på egen hand 

framöver (Ibid). Detta lärande sker ur ett sociokulturellt perspektiv, där elevernas lärande sker i 

samspel med varandra och där språket är ett verktyg. Lärandet sker genom Scaffolding4 och genom 

den proximala utvecklingszonen. Detta innebär att till en början får individen ett stort stöd från en 

mer erfaren person, som minskar efterhand och till slut helt upphör då individen behärskar kun-

skapen. Den proximala utvecklingszonen innebär att individen strävar mot en kunskapsnivå som är 

något över sin befintliga, för att hela tiden utvecklas i sitt lärande i Säljö (refererad i Lundgren et 

al., 2010, s. 185-197). I de följande styckena kommer vi att förklara hur LTG och ASL används i 

undervisningen.  

3.4 Vad är Läsning på talets grund - LTG? 
Läsning på talets grund är en metod som utvecklades i slutet av 60–talet av Leimar. Leimar ville 

ändra den traditionella bokstavsinlärningen5 till en mer elevanpassad läs- och skrivinlärning (Fri-

dolfsson, 2008). Ejeman och Molloy (1997) hävdar att denna metod kom att påverka läs- och 

skrivundervisning under många år framöver och beskriver vidare att LTG är ett syntetiskt och 

analytiskt arbetssätt men med tyngd på det analytiska.  

Leimar (1976) beskriver att till en början görs en bokstavskontroll för att se vilka bokstäver ele-

verna kan och därefter börjar bokstavsarbetet som sker stegvis. Det börjar med att eleven själv 

väljer en bokstav som den vill jobba med. Med ett finger spåras bokstaven, vilket också kan ske 

med pensel för att öva på penngreppet. Därefter målas bokstaven på svarta tavlan6 med en våt 

pensel, den målas även på papper med färg. Nästa steg är att vika ett A4–papper i fyra delar som 

bildar rader där bokstavsformen skrivs med krita. Slutligen skrivs bokstaven med blyertspenna i 

en bokstavsbok och eleven ritar en passande bild till. Allteftersom elevernas motorik förbättras 

utesluts vissa moment då de inte fyller någon funktion längre (Ibid). Läs- och skrivinlärningen 

inleds med att ta upp skillnader mellan tal och skriftspråk. Det är viktigt att eleverna blir med-

vetna om att det talade språket är nedskrivet tal och det skulle kunna vara deras egna tal som 

skrivs ner, enligt Ejeman och Molloy (1997). Elevernas inledande läsning bör grundas från en 

analys av deras egna erfarenheter och språk då de ska kunna jämföra den med en text. Lämpligt-

vis sker det utifrån en bild som eleven ritat. Därefter säger eleven vad den handlar om och läraren 

skriver ner elevens ord under bilden. Här ser eleven att det talade ordet kan översättas i skrift 

(Ibid). 

4 Scaffolding är ett begrepp som innefattar stöd från en lärare eller någon annan som kan mer. 
5 I den traditionella bokstavsinlärningen lär sig alla elever en och samma bokstav i taget. 
6 Svart tavlan var vanligare förr. Som idag har ersatts av en white-bord 
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LTG har fem faser vilket är en kartläggning av elevernas utveckling. Enligt Leimar (1974) sker det 

tillsammans en bit in i första terminen i årskurs ett. De tre första faserna görs i små grupper med 

eleverna och de två sista görs individuellt. De fem faserna är: samtalsfas, dikteringsfas, laborat-

ionsfas, återläsningsfas och efterbehandlingsfas. Samtalsfasen innebär att skapa en gemensam text 

där ord och begrepp ska vara bekanta för eleverna. I dikteringsfasen undersöks sambandet mellan 

tal- och skriftspråk. I laborationsfasen tränas avläsning och ljudanalys. I återläsningsfasen får ele-

ven själv läsa den kända texten på egen hand och utifrån detta ser läraren vilka ord eleven behö-

ver öva mer på. I den sista efterbehandlingsfasen börjar eleverna arbeta med sina ord (Leimar, 

1974).  

3.5 Att skriva sig till läsning med hjälp av datorn - ASL 
Liksom LTG var banbrytande på 60–talet, så är ASL en aktuell metod för många idag. När man 

hör talas om ASL idag så förknippas det med datorskrivning, där eleverna har datorn som hjälp-

medel vid läs- och skrivinlärning. Trageton (2005) anser att datoranvändandet är vanligt före-

kommande i både hem och samhälle och borde vara en del av skolan. Vidare hävdar Trageton 

(2005) att den motorik och ögon/handkoordination som behövs vid formande av bokstäver inte 

är utvecklad hos elever som börjar skolan och därför bör man vänta med att skriva med penna. 

Han anser att skrivning är lättare än läsning och att skriva för hand är för svårt för sex till sju 

åringar och vill förändra den traditionella läs- och skrivinlärningen till skriv- och läsinlärning 

(Ibid). Den energi som eleverna får lägga ner på formandet av bokstäverna kan göra att motivat-

ionen sjunker till att skriva texter, trots att de kan uttrycka sig mer. I början av skrivinlärningen är 

det viktigt att eleverna blir motiverade till att vilja skriva. Genom att skriva ord och tankar de har 

ska eleverna upptäcka skrivandet och se att det är ett sätt att kommunicera på. Trageton (2005) 

anser att en rimlig målsättning under de första skolåren är att eleverna får ett bra flyt i sin skriv-

ning. Det är ingen fokusering på rättstavning utan istället betonas skriv- och läslusten. När ele-

verna blivit mer bekväma med att skriva så fokuserar man på att eleverna ska få möjligheter till att 

upptäcka hur skriftspråket är uppbyggt. Man fokuserar på hur ljuden relaterar till orden och vart i 

texten det ska vara mellanrum mellan orden. Därefter får eleven lära sig meningsuppbyggnad 

med stor bokstav och punkt. 

I arbetssättet ASL skriver eleverna på datorn. De är två elever på en dator av flera anledningar 

men ur pedagogisk synpunkt är samtalet som sker mellan eleverna vid skrivandet en del i läran-

det. Eleverna hjälps åt och lär av varandra. En del i datorskrivandet är att uppmuntra eleverna att 
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använda sig av fingersättningsmetoden, vilket innebär att de skriver med båda händerna (Tra-

geton, 2005).  

Hedström (2009) berättar hur en lärare gjort med sina elever när de ska skriva. På tangentbordet 

delar läraren av gränsen för höger och vänster hand med markeringspenna eller tejp. Pekfingrarna 

rekommenderar läraren att de ska vara vid F och J och tummarna används vid mellanslag. Precis 

som Trageton (2005) låter läraren eleverna få bekanta sig med datorn och skrivandet genom att 

de får trycka på alla knappar på tangentbordet (Hedström, 2009). Vidare gör eleverna ordböcker 

där varje ord ska börja på samma bokstav. Till orden ritas en bild och när alla bokstäver bearbe-

tats sätts alla böcker ihop till en stor bok. Att göra ord som börjar på samma bokstav bidrar till 

att eleverna systematiskt får träna på att leta efter den första bokstaven och ljudet i orden, vilket 

ökar deras språkliga medvetenhet. 

3.6 Sammanfattning  
Lärarens uppdrag innefattar bland annat att kunna planera och genomföra undervisningar som 

passar alla elever. Genom att ha goda kunskaper om den tidiga läs- och skrivinlärningen kan vi 

som lärare erbjuda barn hållbara strategier som är till deras hjälp när de ska lära sig läsa och 

skriva. Barns möte med läsning och skrivning sker tillsammans med vuxna redan i tidig ålder. 

Barnens nyfikenhet gör att de experimenterar med att uttrycka sig både muntligt och skriftligt. 

Barn börjar med att härma skriftspråket i form av lekskrivning som i olika steg utvecklas till bok-

stäver. Genom högläsning, samtal om texten och att skriva tillsammans ges eleverna möjligheter 

att upptäcka hur skriftspråket är uppbyggt. Till en början av läs- och skrivinlärningen diskuteras 

att det talade språket skiljer sig från det skrivna språket och att även elevernas ord kan förvandlas 

till skrift. Att skriva sig till läsning är en metod där utgångspunkten är elevernas erfarenheter och 

egna ord. I LTG sker bokstavsarbetet efter ett schema och inkluderar fem faser från gemensamt 

skrivande till individuellt lärande i läsning och skrivning. Utifrån faserna görs en kartläggning av 

elevernas utveckling. I ASL skriver eleverna i par på datorn till en början, för att sedan gå över till 

att skriva med pennan. Trageton (2005) anser att elevernas motorik och ögon/handkordination 

som behövs för att forma bokstäver ännu inte är utvecklad när de börjar skolan. I början fokuse-

rar man på elevernas lust till att vilja lära sig skriva och läsa. 
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4 Metod 

Här kommer vi att presentera vårt tillvägagångsätt vid insamling av litteratur. Vi kommer att be-

skriva hur vi utfört litteratursökningen och dataanalysen.  

4.1 Informationssökning 
I vår informationssökning har vi använt oss av databaserna ERIC, PsycINFO, Google scholar, 

SwePub, Libris, Diva och Web of Science. Databaser som har gett mest användbara artiklar är: 

Eric och Google scholar. Sökord som vi har använt oss av är: writing to read, WTR, Learning 

experience approach, LEA, Young childrens education, preschool reading and writing, WTR or 

teaching or school, to read and write with computers, using technology writing and reading, writ-

ing* and reading* and computer*, write*, read*, child* och education*. För att utöka sökningen 

använde vi oss av Thesaurus som finns i ERICS databas. I vårt sökningsarbete fördes anteck-

ningar om vilka sökord och sökvägar vi använt. Vi har även sökt på projektledaren Mona 

Wicklander, forskare och författare som Maria Westman, Arne Tragaton, Catarina Schmidt och 

Caroline Liberg. Dessutom har vi utfört kedjesökningar från andra arbeten och artiklar.  

4.2 Materialanalys  
För att få en överblick av artiklarnas innehåll läste vi sammanfattningarna och därefter kunde vi 

avgöra om artiklarna var relevanta för vårt syfte. Artiklarna skulle kopplas till ASL och LTG och 

läs- och skrivinlärning. Eftersom det finns mycket forskning kring detta var vi tvungna att be-

gränsa vårt urval och valde att avgränsa oss till den tidiga läs- och skrivinlärningen. Vi hade svå-

righeter med att hitta aktuella artiklar kring LTG. Därav finns endast vetenskapliga artiklar om 

ASL i resultatdelen. Artiklarna om ASL och litteraturen om LTG kommer vi att jämföra för att se 

vilka eventuella likheter och skillnader som framkommer mellan metoderna.  

Vi har hittat nio artiklar och en avhandling. Dessa läste vi igenom och sammanfattade i en läslogg 

samt i en översiktstabell. Denna tabell innehåller fyra kolumner där författare, syfte, de-

sign/urval/datainsamling och resultat skrivs in (se bilaga 1). Materialet bearbetades och delades in 

i studiernas inriktningar. Utifrån dessa inriktningar och vårt syfte bildar vi våra kommande rubri-

ker i resultat delen, vilka blev: ASL och andra redskap i klassrummet, Läraren i klassrummet, 

Gemensamt lärande i klassrummet, Likheter och skillnader mellan LTG och ASL samt en sam-

manfattning. I samband med arbetet med översiktstabellen delade vi även in våra artiklar i kvali-

tativa och kvantitativa metoder.  
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4.3 Urval 
Vi är välmedvetna om att det finns flera hjälpmedel som kan användas vid läs- och skrivinlär-

ningen som bland annat läsplattor. I vår undersökning berör vi endast datorn som ett hjälpmedel, 

då fokus har varit på datorn i våra vetenskapliga artiklar, avhandling, böcker och egna erfarenhet-

er under VFU-perioder. I resultatet tar vi även upp ASL och IKT då två studier berör detta. Det 

finns fler metoder och förhållningsätt som berör den tidiga läs- och skrivinlärningen, men vi har 

valt att begränsa oss till endast två. Detta för att kunna fördjupa oss i två metoder med förhopp-

ning om att ha användning av dessa i vår kommande profession.  
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5 Resultat 
Här presenterar vi vårt resultat som ska svara på vår frågeställning om vilka likheter och skillna-

der som framkommer mellan metoderna LTG och ASL. 

5.1 ASL och andra redskap i klassrummet 
ASL har blivit aktuell metod som många lärare använder. Agélii-Genlott och Grönlund (2013); 

Folkesson och Swalander (2007); Hultin och Westman (2013); Takala (2013); Trageton (2005); 

Wallace (1985) anser samtliga att elever har lättare att lära sig läsa och skriva när de använder sig 

av denna metod. Hultin och Westman (2013) anser att när eleverna har gått från den traditionella 

bokstavsbaserade metoden till ASL, har det blivit en allt mer textproducerande undervisning. Re-

dan från första dagen får eleverna skriva på datorn och det sker parvis. Lärandet sker via ett sam-

tal mellan eleverna då de hjälps åt att skriva. Liksom Agélii-Genlott och Grönlund (2013) beskri-

ver Hultin och Westman (2013) att eleverna till en början har talande tangentbord och talsyntes; 

vilket betyder att när eleven trycker ner en bokstavstangent hör de hur bokstaven uttalas. Tan-

gentbordet hjälper eleverna att skriva bokstäver och texter, något som är lättare än att skriva med 

pennan då det kräver mer energi till formandet av bokstäver. Enligt Takala (2013) är motoriken 

hos unga elever ännu inte utvecklad och därför ses datorn som ett bra verktyg i läs- och skrivin-

lärningen. Genom att utgå ifrån elevernas egna ord och erfarenheter anser Folkesson och 

Swalander (2007) liksom Takala (2013) att elevernas motivation ökar till att skriva och läsa. I bör-

jan ligger inte fokus på rättstavning utan på elevernas lust till att skriva (Agélii-Genlott & Grön-

lund, 2013; Hultin & Westman, 2013; Takala, 2013). Vidare anser Folkesson och Swalander 

(2007) att eleverna blir inspirerade till att laborera med texten och prova sig fram till rättstavning 

när de arbetar i par. Hultin och Westman (2013) anser att det är vanligare att eleverna själva re-

flekterar över sin stavning då felstavade ord blir markerade i texterna med hjälp av rättstavnings-

program som finns i datorn. När eleverna skriver med papper och penna måste läraren eller nå-

gon annan påpeka eventuella fel vilket kan ske senare och inte under skrivandet som det gör när 

man använder datorn. Reflektioner kring de felstavade orden kan medföra möjligheter till samtal 

som är viktiga i elevernas medvetenhet om språket. Dessutom anser Folkesson och Swalander 

(2007) att skriva sig till läsning stimulerar den språkliga medvetenheten. Enligt Hultin och West-

man (2013) stimuleras även den språkliga medvetenheten bland annat när de skriver gemensamt. 

I deras studie har klassrummen smartboard7 och via projektorn kan elever se vad läraren skriver. 

Läraren är elevernas sekreterare och skriver ner vad eleverna säger. Här ser eleverna hur texten 

7 Smartboard är en tavla ansluten till datorn. Där man kan styra datorn med hjälp av penna eller fingret via tavlan. 
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byggs upp ord för ord och mening för mening. Den färdiga texten läses upp högt och eventuella 

ändringar görs. Vid detta samtal får den enskilda eleven med sig verktyg som de har till sin hjälp i 

den individuella skrivningen framöver. Eleverna blir även medvetna om textens form och inne-

håll. Annat som eleverna kan se när en text läses upp är sambandet mellan det talade och skrivna 

språket vilket Ihmeideh (2009) för fram. Trots att eleverna inte behärskar alla bokstäver så skapar 

de långa texter vilket Agélii-Genlott och Grönlund (2013); Hultin och Westman (2013); Takala 

(2013) alla framhäver.  

Datatekniken har många olika fördelar med olika program, som tillexempel talsyntes, som stödjer 

den tidiga läs- och skrivinlärningen. Ihmeideh (2009) och även Wallace (1985) använder sig av 

program där eleverna kan leka med språket och på så vis träna på den fonologiska medvetenhet-

en, utöka ordförråd genom bilder, bokstavsletande i en text med mera. Även här sker arbetet ge-

mensamt vilket uppmuntrar eleverna till att vilja lära sig att läsa och skriva.  

Förutom att bara använda sig av ASL, som beskrivs i föregående stycke så använder sig Agélii-

Genlott och Grönlund (2013) samt Hultin och Westman (2013) även sig av informations- och kom-

munikationsteknik (IKT) i kombination med ASL. I Hultin och Westman (2013) skapar eleverna 

sina egna texter som blir deras underlag vid läsning. När eleverna skriver en faktatext introduce-

ras lektionen med en kort faktafilm. Därefter sker en dialog mellan lärare och elever om vad som 

var viktigt i filmen samtidigt som en tankekarta görs på smartboarden så att alla elever kan se och 

följa med. Sedan får eleverna arbeta i par och skriva sin egen faktatext på datorn. Till texten hittas 

en passande bild som klistras in. Genom att kombinera IKT och ASL blir deras texter multimo-

dala, vilket innebär att text, ljud och bild samspelar (Engblom, 2013). Hultin och Westman (2013) 

anser att elevernas texter på så sätt blir meningsfulla för dem vilket är viktigt för deras motivat-

ion.  

Agélii-Genlott och Grönlund (2013) beskriver ett arbetssätt där eleverna har en klasswebbsida 

som används. Lärare, elever och föräldrar har tillgång till webbsidan där de kan läsa och ge kom-

mentarer till elevernas arbeten. Alla elever får publicera sin text, vilket blir betydelsefullt för dem 

då de vet att någon kommer att läsa den. Även de elever som inte kan läsa fullt ut kan läsa med 

hjälp av talsyntesen och ge kommentarer. Detta gör att alla elever känner att de är delaktiga och 

att de kan, vilket är viktigt för deras självkänsla (Ibid). I Folkesson och Swalander (2007) har det 

visat sig att datorn ger en stark motivation till läsning och skrivning vilket kan vara avgörande då 

läsning kräver mycket energi. Eleverna lär sig läsa samtidigt som de skriver texter tillsammans och 

texten på datorn är lättare att läsa då bokstäverna är tydliga. Folkesson och Swalander (2007) an-
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ser att användandet av datorn bidrar till bättre läsförståelse hos pojkar och flickor och även att de 

läser mer än i de traditionella klassrumen. Även Levin och Boruta (1983) framhäver att datoran-

vändandet skapar ett socialt samspel mellan eleverna som är av stor vikt i deras lärande. Klerfelt 

(2007) visar i sin studie att vid barns skapande av berättelser vid datorn sker en språklig kommu-

nikation som förstärks med ord och gester, detta för att göra sig förstådda. Med hjälp av berättel-

ser försöker barnen förstå sin egen omvärld och i detta berättande hävdar Klerfelt (2007) att 

barns språkliga förmåga ökar. 

5.2 Läraren i klassrummet 
Hultin och Westman (2013) beskriver ett pågående projekt, som omfattar 30 grundskolor där 

undervisningen omstruktureras från läroböcker, papper och penna till digital undervisning med 

datorer och smartboards. Under projektets gång anordnas möten mellan lärare och projektledare 

där frågor, idéer och funderingar kan lyftas fram. I en annan studie, Agélii-Genlott och Grönlund 

(2013), startades ett mindre projekt, som även här sker i ett samarbete mellan ett antal lärare.          

Lärarna läser sig in i hur ASL fungerar och sedan diskuteras tillvägagångssättet innan uppstart. 

Agélii-Genlott och Grönlund (2013) och även Hultin och Westman (2013) är exempel på projekt 

där man vill förändra undervisningen och där det finns stöd och resurser i form av projektledare, 

samarbete mellan flera lärare och där man investerar i teknologin. 

Något som ifrågasätts enligt Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson och Ottosson (2005) är tiden som 

behövs för att komma igång med att skriva på dator med eleverna. Damber (2013) påvisar att 

teknologin tar stor del av undervisningstiden och Ljung-Djärf et al., (2005) hävdar att den tiden 

kan läggas på annat. Vidare anser Ihmeideh (2009) att det naturligtvis även är en kostnadsfråga 

för skolorna och påvisar skillnaden mellan privata och statliga skolor. De privata skolorna har 

inte resurser, pengar och den tid som dator användningen kräver. Liksom Ihmeideh (2009) och 

Klerfelt (2007) framhäver även Ljung-Djärf et al., (2005) att många lärare har bristande kunskaper 

i datoranvändning och skulle behöva utbildning för att veta hur de ska använda datorn som ett 

hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning. Vidare anser Ihmeideh (2009) att datorn även bör ha pro-

gram som stödjer elevernas lärande. Enligt Ihmeideh (2009) blir elever inspirerade till att vilja lära 

sig läsa och skriva genom att använda ASL och datorprogram som stödjer läs- och skrivinlärning. 

Detta medför även att lärarna blir positiva till arbetssättet. Ihmeideh (2009) och Ljung-Djärf et 

al., (2005) betonar att lärarnas inställning har betydelse. En del av lärarna hävdar att datoranvän-

dandet spelar en viktig roll i elevers läs- och skrivinlärning i framtiden, medan andra lärare har 

mindre förtroende till unga elever och deras datoranvändande. Ihmeideh (2009) betonar att dato-
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rerna inte kan hjälpa eleverna att utveckla sina sociala, emotionella och fysiska färdigheter och 

små barn behöver dessutom utveckla färdigheter som att prata, gå och få vänner. Ljung-Djärf et 

al., (2005) vill att eleverna ska använda datorn, men att det ska ske på eget initiativ. De anser att 

datorn ska vara tillgänglig men inte ha någon större prioritet, då eleverna bör ha andra aktiviteter 

som rollspel och sagostund där den språkliga förmågan kan utvecklas (Ibid). 

Att som lärare tro på elevers kompetens och ge dem eget ansvar över sitt lärande är av vikt häv-

dar Folkesson och Swalander (2007), som genom själv reglerat lärande vill få eleverna att hitta sin 

egen drivkraft. Oavsett tillgång till datorer eller inte hävdar Ihmeideh (2009) liksom Damber 

(2013) att det trots allt handlar om lärarens kunskaper och uppfattningar om hur elever lär sig läsa 

och skriva som är grundläggande för klassrumsarbetet. Det handlar om hur läraren på varierade 

och målinriktade sätt lägger upp undervisningen så den ska passa alla elever. Det är upp till varje 

enskild lärare att kunna anpassa undervisningen efter sin egen elevgrupp. Lgr 11 betonar att ”sko-

lans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper 

och värden[…]läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande” (Skolverket, 2011a, s. 9 och 14). 

5.3 Gemensamt lärande i klassrummet 
Genom att eleverna jobbar tillsammans framhåller flera forskare att en bra arbetsmiljö skapas, där 

eleverna blir motiverade och intresserade av sitt arbete (Agélii-Genlott & Grönlund, 2013; Dam-

ber, 2013; Folkesson & Swalander, 2007; Hultin & Westman, 2013; Ihmeideh, 2009; Klerfelt, 

2007; Leimar, 1974; Levin & Boruta, 1983; Ljung-Djärf et al., 2005; Takala, 2013; Trageton, 2005; 

Wallace, 1985). Vidare hävdar Ihmeideh (2009) att när eleverna jobbar tillsammans så utvecklar 

de intelligens, strukturell kunskap, långtidsminne, kommunikationsförmåga och problemlösning. 

Ljung-Djärf et al., (2005) framhäver att när elever samlas runt en dator och samtalar om vad som 

sker på skärmen delar de med sig av sina kunskaper. Även Folkesson och Swalander (2007) och 

Ljung-Djärf et al., (2005) påvisar elevernas initiativ till att lära sig av varandra, vilket betyder att 

eleverna ser varandra som kompetenta individer med värdefulla kunskaper likvärda som läraren 

är. I Folkesson och Swalander (2007) får eleverna själva ha inflytande i sitt lärande med läraren 

som stöd. Även här sker ett ständigt samtal mellan elev par och lärare om elevernas egna arbeten, 

sitt skrivande med mera. I det gemensamma skrivandet påpekar Hultin och Westman (2013) sam-

talets betydelse vid skapande av faktatext. När eleverna ska plocka ut det väsentliga ur en film 

som de just sett skriver läraren upp vad eleverna säger på tavlan. Här delar eleverna med sig av 

sina strategier om vad de tycker är viktigt och hur de går tillväga för att komma fram till detta. 
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När alla elever har fått dela med sig av sina åsikter sker ännu ett samtal kring det samlade materi-

alet. I denna dialog lär sig eleverna hur olika texter och genrer är uppbyggda (Ibid). Även Damber 

(2013); Klerfelt (2007); Levin och Boruta (1983) betonar vikten av samtalets betydelse och att det 

gemensamma lärandet är värdefullt. 

5.4 Likheter och skillnader mellan LTG och ASL 
Som det framgår i vårt syfte vill vi jämföra LTG och ASL med varandra för att se vilka eventuella 

likheter och skillnader som finns mellan dessa metoder. Både Leimar (1974) och Trageton (2005) 

uttrycker att de vill se en förändring i läs- och skrivundervisningen. När eleverna börjar i skolan 

görs en bokstavskontroll för att veta vilka bokstäver som eleverna redan kan. Bokstavskontrollen 

i LTG sker enligt Leimar (1976) genom att läraren slumpvis visar kort med bokstäver för eleven 

för att se vilka de känner igen. Trageton (2005) anser också att denna kontroll bör ske där bok-

stäverna presenteras slumpvis. Han hävdar att elever ofta lär sig alfabetets ordning som en ramsa 

utan att veta den direkta innebörden. Efter denna bokstavskontroll i LTG får eleverna enligt 

Leimar (1976) välja vilken bokstav de vill lära sig och arbetet sker stegvis efter ett schema. I ASL 

sker det ingen direkt bokstavsinlärning utan mer som ett komplement vid behov av bokstavsträ-

ning. Hultin och Westman (2013) och även Trageton (2014) anser att genom att skriva sig till läs-

ning finns det inget behov av enskilt bokstavsarbete, då eleverna lär sig bokstäverna genom att 

skriva. Både i LTG och ASL presenteras bokstäverna utan några kompletterande bilder. Enligt 

Leimar (1976) och även Trageton (2005) är de tolkningar av bilderna som eleverna gör olika och 

det kan bli helt missvisande och inte alls ha något samband med bokstäverna. I LTG ritar elever-

na egna bilder som de tycker passar till bokstaven, vilket blir ett stöd i deras inlärning då de kan 

relatera bokstaven till något (Leimar, 1976).  Dessa arbeten med bokstäverna bildar egenproduce-

rade bokstavsböcker både i LTG och ASL (Leimar, 1976 & Trageton, 2005). Helt i enlighet med 

läroplanens riktlinjer (2011a) utgår metoderna utifrån elevernas egna intressen, erfarenheter och 

språk skapas material som kan användas i läs- och skrivundervisningen (Leimar, 1976; Trageton, 

2005; Hultin & Westman, 2013; Takala, 2013). Flertalet studier visar att man utgår från elevernas 

intressen, deras ordförråd och språk i läsningen och skrivningen (Damber, 2013; Folkesson & 

Swalander, 2007; Agélii-Genlott & Grönlund, 2013; Hultin & Westman, 2013; Leimar, 1974; Le-

vin & Boruta, 1983; Takala, 2013; Trageton, 2005; Wallace, 1985).  

I ASL skriver eleverna i par med tangentbord och datorn som skrivverktyg (Damber, 2013; Fol-

kesson & Swalander, 2007; Agélii-Genlott & Grönlund, 2013; Hultin & Westman, 2013; Leimar, 

1974; Levin & Boruta, 1983; Takala, 2013; Trageton, 2005; Wallace, 1985) och i LTG skriver ele-
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ven enskilt och med penna och papper (Leimar, 1974). I ASL där tangentbordet och datorn är 

skrivverktyg får eleverna respons under sitt skrivande, det vill säga de hör bokstavsljuden genom 

talsyntesen och de kan se om ord blir felstavade genom rättstavningsprogram. Denna direkta re-

spons finns inte när eleverna skriver med penna och papper. Den gemsamma skrivningens upp-

lägg är densamma i LTG och ASL, där läraren är sekreterare och skriver ner vad eleverna säger 

(Agélii-Genlott & Grönlund, 2013; Hultin & Westman, 2013; Leimar, 1974; Trageton, 2005). 

Men det är vad som används vid skrivandet som skiljer sig. Dessa texter kan laboreras i olika 

former och på så vis blir eleverna medvetna om textens budskap och struktur genom ständigt 

pågående samtal mellan lärare och elever. I den gemensamma skrivningen hör eleverna hur ljuden 

relaterar till orden, de utvecklar språket tillsammans med andra, eleverna ökar sitt ordförråd via 

samtal och alla kan känna en delaktighet i textskapandet (Agélii-Genlott & Grönlund, 2013; Hult-

in & Westman, 2013; Leimar, 1974; Trageton, 2005).  

Liksom LTG tar ASL vara på språket och utgår från det när eleverna ska lära sig läsa och skriva. 

Metoderna har stora likheter i sin undervisning men en stor skillnad är att i LTG används pennan 

som ett skrivverktyg och i ASL används datorn. 

5.5 Sammanfattning 
Litteraturöversikten visar att när undervisningen gått från den traditionella bokstavsbaserade me-

toden till ASL skriver eleverna längre texter (Hultin & Westman, 2013). Flera forskare anser att 

skriva texter på datorn är lättare än att skriva med penna, vilket bidrar till att eleverna har lättare 

att lära sig läsa och skriva (Agélii-Genlott & Grönlund, 2013; Hultin & Westman, 2013; Takala, 

2013; Trageton, 2005). Det är tydligt att med hjälp av rättstavningsprogram och att eleverna job-

bar i par, blir de aktiva i sin läsning och skrivning. Eleverna reflekterar i större utsträckning själva 

över felstavade ord och provar sig fram till rättstavning (Folkesson & Swalander, 2007; Hultin & 

Westman, 2013). Flera forskare anser att eleverna blir mer medvetna om språket i sitt läsande och 

skrivande då de har talsyntes till sin hjälp (Agélii-Genlott & Grönlund, 2013; Hultin & Westman, 

2013; Takala, 2013; Trageton, 2005). Resultatet visar att den språkliga medvetenheten ökar även i 

det gemensamma skrivandet när texten byggs upp under ett samtal (Hultin & Westman, 2013; 

Takala, 2013; Trageton, 2005). Det är tydligt att om eleverna får jobba tillsammans och om de får 

skriva texter som andra än läraren läser ökar deras intresse och motivationen i läsandet och skri-

vandet (Agélii-Genlott & Grönlund, 2013; Levin & Boruta, 1983). Litteraturöversikten visar att 

lärarnas inställning till användandet av datorer varierar och att flera lärare saknar utbildning i hur 
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datorn ska användas i undervisningen. Flera forskare anser att det är lärarens kompetens som är 

grundläggande för klassrumsarbetet (Ihmeideh, 2009 & Damber, 2013).   

17 

  



6 Diskussion 
Detta kapitel börjar med en metoddiskussion, sedan diskuteras undersökningens resultat kring 

ASL som jämförs med tidigare litteraturgenomgång om LTG. Här ger vi även förslag till framtida 

forskning. 

6.1 Metoddiskussion 
Vid sökandet av vetenskapliga artiklar kommer vi till nästa gång att använda oss av hjälpverkty-

gen i sökmotorerna för att utöka våra sökningar. Vi borde ha varierat våra sökord samt gjort 

trunkeringar (*) för att eventuellt kunna nå flera artiklar. I sökning av vårt ämnesområde gav 

ERIC flest träffar, vilket medför att vi kommer att börja med våra sökningar där till vårt nästa 

examensarbete. Genom att läsa sammanfattning och resultat i respektive artikel kunde vi avgöra 

vilka som var relevanta för vårt arbete. När vi upptäckte problematiken med att hitta vetenskap-

liga artiklar om LTG, borde vi ha tagit hjälp av vår handledare tidigare för att spara tid. 

När vi ska läsa vetenskapliga artiklar till nästa examensarbete kommer vi att använda oss av över-

siktstabellen över analyserad litteratur från början, då denna tabell hjälpte oss att få en översikt 

över data när vi försökte dela in materialet i olika grupper. Dessa grupper fick bli vår utgångs-

punkt för våra kommande rubriker i resultatdelen. Till nästa gång kommer vi att föra utförligare 

läsloggar över de vetenskapliga artiklarna för att inte behöva läsa om artiklarna så många gånger.   

6.2 Resultatdiskussion 
I vår undersökning har vi försökt att se vilka eventuella likheter och skillnader som finns mellan 

LTG och ASL. Vi har kommit fram till att det inte är några större skillnader mellan dessa meto-

der, mer än vad elever och lärare använder när de skriver, nämligen penna och papper i LTG och 

tangentbord och dator i ASL. Resultatet visar även att det gemensamma lärandet, samtalet och att 

man utgår från elevernas egna intressen, erfarenheter och språk är en grund i de båda metoderna. 

Vi har även ställt oss frågan: Är verkligen ASL något nytt? Eller är det en sorts trend där datorn 

är ett hjälpmedel? Redan på 20–talet framhävde Vygotskij att eleverna lär sig tillsammans och har 

ett utbyte av varandras tankar och erfarenheter i Säljö (refererad i Lundgren et al., 2010, s. 185-

197). På 60–talet betonade Leimar (1974) att undervisningen skulle utgå från eleverna och deras 

ordförråd, intressen och egna erfarenheter och idag framhäver Trageton (2014) detsamma. Då 

detta tankesätt om det gemensamma lärandet håller i sig och under tidens gång moderniserats, 

borde detta kunna betyda att det är ett hållbart lärande. Det gemensamma lärandet är någonting 

som även vår utbildning betonar är av stor vikt, vilket vi också stödjer och vill använda oss av vid 

vår planering och genomförande av undervisning i vår kommande roll som lärare.  
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Det har framkommit i vårt resultat att faktorer som ökar elevers motivation till att vilja läsa och 

skriva är att: eleverna blir medvetna om vikten av att kunna läsa och skriva, att man utgår från 

elevernas ord och erfarenheter då språket bir bekant för dem, genom att arbeta tillsammans, att 

skriva på datorn samt att den skrivna texten har meningsfulla mottagare. 

Utifrån litteraturöversikten ser vi att samtalet mellan elever och lärare skapar lärandetillfällen som 

inte kan ske vid enskilt arbete. En av oss har erfarenheter från sina två senaste VFU-perioder där 

lärare och elever arbetade med språklekar. I de här språklekarna sker värdefulla samtal som hjäl-

per eleverna att upptäcka ord och nya kombinationer tillsammans. Eleverna inspirerade varandra 

till att dela med sig av sina idéer vilket kunde leda till korrekta ord men även till konstiga ord och 

kombinationer. Genom att leka med orden kunde läraren se att elevernas språkliga medvetenhet 

ökade då det kunde bli diskussioner kring ords betydelse. Precis som Hagtvet (2004) påvisar att 

om barns språkliga medvetenhet stimuleras i tidig ålder, leder detta till en mer en gynnsam läs- 

och skrivutveckling. Vygotkij (refererad i Folkesson, 2004) framhäver att språket är en social 

funktion och att det är en brygga mellan tanken och det talade språket. För att kunna formulera 

sina tankar till verbalt och skriftligt språk måste det ske en omformulering. Denna omformulering 

kan vara svår och ansträngande för elever. Därför anser vi som Folkesson (2004) att samtalet är 

en grund i alla skolämnen. Vidare påvisar Folkesson (2004) att den kognitiva utvecklingen ökar 

hos eleverna vid samtal. Vi finner att om man dessutom kan ha dialoger i mindre grupper kanske 

även den tillbakadragna och blyga eleven så småningom vågar dela med sig av sina åsikter. Fol-

kesson (2004) anser att eleverna använder varandra när de utvecklar sitt eget tänkande. Vidare 

menar hon att dialogen ska ha autentiska och öppna frågor.  

Något som vi ifrågasätter är: Varför har vi inte sett mer av det gemensamma lärandet ute på sko-

lorna? Varför är undervisningen så läromedelsbunden med enskilt arbete? Detta är något som vi 

har uppmärksammat under våra VFU-perioder under utbildningen.  

Enligt läroplanen ska skolan passa varje enskild individ (Skolverket, 2011a). När eleverna lär sig 

läsa och skriva med hjälp av datorn och dess program, det vill säga skrivprogram med rättstav-

ning, talsyntes och talande tangentbord, innebär det att fördelarna är fler än när man skriver bara 

med penna och papper. Trageton (2005) påvisar att eleverna lärde sig flertalet av stora och små 

bokstäver under det första året, utan att ha haft någon formell undervisning i detta. Eleverna ex-

perimenterade med skiftlåsfunktionen och detta var en del i hur eleverna lärde sig bokstäverna. 

Resultatet visar att denna metod är bra då den även passar elever med speciella behov och elever 

med svenska som andra språk. Eftersom eleverna själva får välja vad som ska skrivas, blir det ef-
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ter deras egna kunskaper och förutsättningar samt att de får känna att de kan lyckas med sin pre-

station (Takala, 2013). Litteraturöversikten synliggör att när eleverna väl ska börja skriva med 

penna att de redan är trygga i hur bokstäverna ser ut och hur de låter, vilket har visat sig vara en 

fördel för eleverna när de ska lära sig forma bokstäverna (Agélii-Genlott & Grönlund, 2013; 

Hultin & Westman, 2013; Trageton, 2014).  

Resultatet visar att elever har lättare att lära sig läsa genom att skriva (Agélii-Genlott & Grönlund, 

2013; Folkesson & Swalander, 2007; Hultin & Westman, 2013; Takala, 2013; Wallace, 1985). Om 

elever får skriva genom att ljuda fram bokstäverna påvisar Elbro (2004) att de har lättare att 

komma igång med läsningen. En av oss har under sin senaste VFU fått erfara när eleverna skriver 

sig till läsning, vilket gav henne en positiv syn till arbetssättet. Vid textskapandet blev de verkligen 

medvetna om sambandet mellan bokstav och dess ljud. Hon uppmärksammade en elev som hade 

blivit hjälpt av att ha ett talande tangentbord, då detta inte fanns för tillfället. Hon hjälpte eleven 

att ljuda fram bokstäverna vid skrivandet och såg elevens glädje i att få höra hur bokstäverna låter 

vilket entusiasmerade eleven till att vilja höra alla bokstävernas ljud. Texterna som eleverna skrev 

bestod av de ord som de själva använde i sitt vardagliga språk och vid skrivandet hjälptes de åt. 

Genom att använda ord som de känner igen anser Elbro (2004) att det underlättar ytterligare för 

elevernas läsning och skrivning då de inte behöver fundera på ordets innebörd. Lärarna som var i 

VFU-klassen hävdade att den skrivutveckling som eleverna visat genom att skriva på datorer har 

de inte sett tidigare i den traditionella läs- och skrivinlärningen.  

Teknologin och digitaliseringen är något som ökar i vårt samhälle och skolan bör vara en del i det 

då skolan enligt läroplanen ska spegla samhället (Skolverket, 2011a). Genom att ta in teknologin i 

skolor kan en bro skapas mellan hem och skola, då många barn och elever faktiskt är vana vid att 

använda telefoner, surfplattor, datorer och spel i sin vardag. Men det kan också vara så att många 

lärare känner en viss konkurrens gentemot eleverna, då läraren har bristande kunskaper i teknolo-

gin. Litteraturstudien visar ett gott exempel på tillvägagångssätt vid uppstart av ett nytt arbetssätt 

(Hultin & Westman, 2013). Kommunen går in med stöd och resurser och som i Agélii-Genlott 

och Grönlund (2013) får eleverna vid uppstart en grundläggande undervisning i hur man använ-

der datorn och dess program, detta är även något Ljung-Djärf et al., (2005) efterfrågar. Detta 

tycker vi är en nödvändighet för att skapa en trygghet hos både lärare och elever vid datoranvän-

dandet, då skriva på datorn är en del i kursplanen för svenska (Skolverket, 2011a). Om eleverna 

från början får lära sig hur man startar upp datorn, skriver, gör ändringar och vet var de ska spara 

sin text kan det vara tidskrävande men med all säkerhet värt besväret då arbetet framöver under-

lättas och tiden kan läggas på uppgiften.  
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Annat som är viktigt är att det finns kunnig personal inom tekniken som man kan vända sig till 

vid eventuella problem.   

Avslutningsvis vill vi påvisa att vår litteraturstudie styrker det vi kom fram till i bakgrunden, näm-

ligen att i LTG och ASL är likheterna betydligt fler än skillnaderna. Kursplanen i svenska fram-

häver ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skrift-

språk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 

skilda syften” (Skolverket, 2011a, s. 222). I båda metoderna får eleverna möjligheter att genom 

språket utvecklas i ett gemensamt lärande. Den stora skillnaden mellan dessa är vad eleverna an-

vänder när de skriver.  

6.3 Avslutande ord 
Oavsett vilken metod vi kommer att använda oss av i den tidiga läs- och skrivundervisningen så 

anser vi att det är våra grundläggande kunskaper om hur eleverna lär sig läsa och skriva som är av 

stor vikt. Om vi fått en bra grund att utgå ifrån så hjälper de olika metoderna oss till att forma 

undervisningen. Vi ville veta mer om hur olika metoder kunde se ut och med detta arbete har vi 

fördjupat oss i två metoder, nämligen LTG och ASL.  

Vi menar att ASL är en bra metod att använda om stöd och resurser finns tillgängligt. Lärare 

måste kunna känna sig trygg i datoranvändningen för att kunna finnas som ett stöd för eleverna i 

undervisningen. Läraren måste även låta uppstarten få ta tid med eleverna då även de bör lära sig 

grunderna i hur datorn används. Ska man låta elever skriva med ett finger eller ska man upp-

muntra dem till att skriva med fingersättningsmetoden som vi nämnt tidigare i 3.5 Att skriva sig till 

läsning med hjälp av datorn – ASL? Vi tycker att det naturligtvis är bra om eleverna lär sig skriva 

med fingersättningsmetoden då det är grundläggande för fortsatt skrivande på datorn, men hur 

energikrävande är det? Vi tror att det kräver mycket energi av eleverna att lära sig skriva genom 

fingersättningsmetoden. Och då kan man ju fråga sig vad ska elevernas energi ska läggas på i skri-

vandet, skriva på dator eller låta eleverna skriva med penna?  

Att skriva sig till läsning är något som tilltalar oss och även att ha datorn som ett hjälpmedel vid 

skrivningen, men att man kanske kan ha några dagar i veckan där eleverna skriver på datorn hela 

dagar för att resterande dagar skriva med pennan. Genom att lägga upp undervisningen med da-

torer hela dagar, sparas onödig tid till framplockning och bortplockning av datorerna. Vi menar 

att det är bra om undervisningens innehåll och utformande varierar och därför vill vi plocka god-

bitarna från olika metoder och förhållningssätt och komponera det efter den barngrupp man har. 
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Förutom ASL och LTG skulle vi även använda oss av Bornholmsmodellen, critical literacy, rik-

liga lässtunder enskilt och tillsammans med aktiviteter kring det lästa med mera. Vi tror att ge-

mensamt lärande är en bra grund men även att det varieras med enskilt arbete och lärarstyrd 

undervisning.   

6.4 Fortsatt forskning 
Något som skulle vara intressant att forska vidare på är att se hur ASL påverkar den fortsatta läs-

ningen och skrivningen hos elever och i så fall hur den påverkas. Får elever som använt ASL 

bättre förutsättningar för fortsatt lärande än elever som fått den traditionella undervisningen där 

eleverna lär sig en bokstav i taget. 
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arbetet. Lärarens före-

ställningar om läskun-

nighet och dess inlär-

ning, målsättning och 

varierat utförande av 

aktiviteter är av stor 

vikt. Det är upp till lära-

ren att anpassa under-

visningen efter barn-

gruppen. 
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Folkesson, Anne-

Mari & Swalander, 

Lena (2007).  Self-

regulated learning 

through writing on 

computers: Conse-

quences for reading 

comprehension. 

Computers in Human 

Behavior. 23. 2488-

2508. doi: 

10.1016/j.chb.2006.0

4.003  

Sverige 

Eric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med undersök-

ningen är att se 

hur/om läsförmågan 

påverkas där under-

visningen är självre-

glerande och där da-

torn är ett hjälpmedel. 

De ville även titta på 

det ur ett genusper-

spektiv. Till sist vill 

man utforska vilka 

möjliga läsförmågor 

som framkommer i 

experimentgruppen. 

 

Experimentgruppen består av 39 elever i 

klass 2.  

Denna forskning kommer att jämföras 

med en tidigare forskning gjord 1995. I 

den forskningen är det en kontrollgrupp 

som innefattar 3475 studenter som del-

tagit en national utvärdering av läsför-

mågor. Experimentgruppen fick göra 

olika lästester varav några var desamma 

som kontrollgruppen gjort i tidigare 

forskning. 

kvatitativ 

Att använda dator i läs 

och skrivundervisningen 

ökar elevernas motivat-

ion. Läsningen kräver 

mycket energi av ele-

verna och då kan moti-

vationen vara avgö-

rande. Barn läser mer än 

i traditionella klassrum, 

datorskrivna texter är 

lättare att läsa då bok-

stäverna är tydligare än 

de som är skrivna med 

penna, eleverna övar 

läsning samtidigt som de 

skriver texter tillsam-

mans. 

Experimentgruppen 

hade bättre läsförståelse, 

både flickor och pojkar. 

Resultaten indikerar att 

lärandemiljön med dato-

rer och det självregle-

rande lärandet var posi-

tivt för läsförståelsen 

och gav bra förutsätt-

ningar i framtiden. 
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Hultin, Eva & 
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(2013). Early Litera-

cy Practices Go Dig-
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mation and computer 

education journal, 4(2), 

1005-1013. 

Sverige 
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Syftet är att få en 

förståelse om hur 

digitaliseringen på-

verkar lärandet av 

litteratur (metod, 

material, aktiviteter 

m.m.) samt använ-

dandet av olika genrer 

genom digitaliserad 

skrivning. 

Undersökningen sker i två klasser där 

den ena klassen skriver med penna och 

den andra med dator. 

Åtta lärare väljs ut för intervjuer, där de 

förklarar sina förändringar i lärarrollen 

under digitaliseringen. 

Klassrumsobservationer sker. Insamlade 

av data från 12 elever, sex ifrån varje 

klass, 417 texter. 

Kvalitativ och kvantitativ 

Genom digitaliseringen 

kan eleverna skriva 

längre texter utan att 

behärska alla bokstäver. 

Skrivandet på datorn 

kräver mindre motorik. 

Texterna som eleverna 

gör är mer multimodala. 

Det är lättare att göra 

ändringar i texten. Vid 

användandet av 

rättstavningsprogram 

ser eleverna när något 

behöver rättas till och 

det är mer vanligt att 

eleverna reflekterar över 

det än att läraren be-

höva säga till. Den ge-

mensamma skrivningen 

ger eleverna viktiga erfa-

renheter som är till de-

ras fördel till den indivi-

duella skrivningen. För 

läraren är det bra att 

kunna visa på stor 

skärm hur en text byggs 

upp mening för mening 

samtidigt som eleverna 

kan följa med. De skri-

ver, läser och skriver om 

gemensamt och samtalet 

är alltid i fokus. 
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Ihmeideh, Fathi 

(2009). The Role of 

Computer Technol-

ogy in Teaching 

Reading and Writing: 

Preschool Teachers' 

Beliefs and Practices. 

Journal of research in 

childhood education, 24, 

60-79. doi: 

10.1080/0256854090

3439409 

Jordanien 

Eric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad förskollärare 

tycker och tänker 

kring dator använ-

dandet i läs- och 

skrivundervisningen. 

Finns det ett sam-

band mellan lärares 

uppfattningar av data 

teknik i läs – och 

skrivundervisning och 

uppfattningar om sina 

undervisningsme-

toder. 

Spelar det någon roll 

om vad det är för typ 

av förskola? Om om-

rådet spelar roll och 

om utbildningspro-

grammet spelar nå-

gon roll? 

 

 

Målgruppen bestod av 857 förskolor. Ett 

slumpmässigt urval av 128 förskolor, 80 

privata förskolor och 45 offentliga dag-

hem. Två förskolelärare från varje privat 

förskola och en förskolelärare från varje 

offentliga dagis besvarade enkätfrågor. 

Tolv förskolelärare intervjuades vilket 

spelades in. Totalt 154 användbara enkä-

ter skickades tillbaka, alla var kvinnliga 

förskolelärare.  

Kvantitativ och kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju resultatet be-

kräftade enkät resultatet. 

Majoriteten av förskol-

lärarna som intervjuades 

trodde att datorer bör 

användas som en del av 

undervisningen och 

inlärningsprocessen. Tio 

av 12 lärare visade att 

datorer anses viktigt i 

dagis klassrum och bör 

innehålla lämpliga pro-

gram som stödjer läs- 

och skrivinlärning. Men 

det var också lärare som 

intervjuades (9 av 12) 

som inte håller med om 

att barn ska tillbringa 

mycket tid vid datorer. 

De hävdade att datorer-

na inte kan hjälpa bar-

nen att utveckla sina 

sociala, emotionella och 

fysiska färdigheter. Mer 

än hälften av lärarna 

som intervjuades (8-12) 

kände att de inte vet hur 

man ska vägleda barn 

att lära sig läsa och 

skriva med hjälp utav 

datorer, eftersom de 

inte har kunskap om hur 

 

  



man gör datorerna till 

värdefulla verktyg. Det 

spelar stor roll om det är 

en private eller allmän 

skola. Private fick inte 

lika mycket stöd som 

den allmänna skolan. 

Private skolor hade inte 

resurser/pengar/tid för 

datorerna. 
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(2007). Barns multi-

mediala berättande. En 
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praktik.  (Doktors-

avhandling, Göte-

borgs universitet, 
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Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

Inom ramen för en 

pedagogisk praktik 

studera barns skap-

ande av berättelser 

med datorn som 

hjälpmedel, i samspel 

med kamrater och 

pedagoger. 

Undersökningen innefattar 40 pedagoger 

(17 olika ställen). 300 barn (2-10år) och 

34 följdes upp på individ nivå. 

Hennes tillvägagångsätt var uppdelad i 

tre steg: 

1) Samtal med pedagoger, obser-
vationer av arbetssätt, samtal 
med barn. 

2) Videoinspelningar av interakt-
ion mellan pedagoger och barn. 

3) Analys av berättelser.  
Kvalitativ och kvantitativ 

Resultatet visar att da-

torn som verktyg inne-

bär en förändrad kom-

munikation och tillgång 

till vuxens stöd har stor 

betydelse. Samtalet 

framför datorn karaktä-

riseras av en tydlighet. 

Ord och gester har en 

betydelse vid den språk-

liga turtagningen vid 

samtal mellan barn och 

pedagoger när de skapar 

en gemensam förståelse 

mot bakgrund och da-

torns skärm. 
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Levin, James A. & 

Boruta, Marcia J. 

(1983). Writing with 

Computers in Class-

rooms: “You get 

exactly the right 

amount of space!” 

Theory into practice. 

22(4), 291- 295. 

California  

Eric 

Syftet är att under-

söka olika tillväga-

gångssätt där datorn 

kan vara ett verktyg 

för eleverna. 

Dem berättar om olika tillvägagångsätt 

som lärarna har gjort med eleverna. Dem 

har spelat in elevernas samtal vid datorn. 

kvantitativ 

Dem har kommit fram 

till att datorer är mycket 

användbara vid skriv-

ning.  
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Ljung-Djarf, Ag-

neta, Aberg-

Bengtsson, Lisbeth 

& Ottosson, Torgny 

(2005). Ways 

of relating to compu

ter use in pre-

school activity. Inter-

national Journal of 

Early Years Education. 

13. 26-41. doi: 

10.1080/0966976050

0048295  

Sverige, Eric 

Syftena med studien 

är att:  

● undersöka lärarnas 

sätt att förhålla sig till 

datorn som ett verk-

tyg i förskoleverk-

samhet; (lärarnas atti-

tyder) 

● beskriva hur inlär-

ningsmiljöerna ser ut 

på förskole enheterna 

där dator användan-

det är i fokus.  

 

Det var 60 barn och 9 vuxna från tre 

olika kommunala förskolor med barn i 

ålder från ett till sex år. Videoinspelning-

ar vid datorn, kompletterande fältan-

teckningar och Intervjuer med nio förs-

kollärare (tre från varje enhet). De inter-

vjuade lärarna med öppna frågor. 

Kvalitativ och kvantitativ 

Lärarnas attityder mot 

datoranvändningen va-

rierade. Undersökningen 

kom fram till tre sätt 

som lärarna såg på dato-

ranvändningen. En del 

lärare ville skydda ele-

verna från datorn andra 

ville stödja eleverna till 

att använda datorn och 

andra såg datorn som 

ett hjälpverktyg.  
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Syftet är om ASL är 

en metod som kan 

hjälpa barn att lära sig 

läsa. 

I den presenterade forskningen använde 

de sig av kvalitativa och kvantitativa till-

vägagångssätt. En enkät skickades ut till 

30 lärare angående ASL. Totalt 22 av 

lärarna besvarade enkäten. Data använ-

des för att beskriva användningen av 

ASL och lärares erfarenheter av det. 

De som svarade på enkäten var sju spe-

ciallärare, fem klasslärare, fem förskole-

lärare, en lärare i engelska och fyra förs-

kollärare. Elva av dem var 41-50 år 

gammal, fem var äldre och fyra yngre. 

Alla dessa lärare hade använt ASL meto-

den i olika klasser, främst med förskole-

barn (sex år) och barn i första och andra 

årskurser (7-8 år gamla). Däremot an-

vände de det på olika sätt. Arton av de 

22 lärarna hade läst Arne Tragetons bok 

om metoden och deltog i hans kurs, 

medan de andra endast hade läst boken. 

Resultatet visar att me-

toden är ett bra hjälp-

medel i undervisningen. 

Det inspirerar eleverna 

att skriva, utveckla soci-

ala och kommunikation 

färdigheter och är i sig 

kreativt. Det verkar vara 

väl lämpad till elever 

med individuella behov. 

Användningen utav 

tekniken orsakade entu-

siasm, eleverna kunde 

utveckla självständiga 

arbetsvanor, undervis-

ningen blev mer flexibel. 
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Wallace, James 2M. 

(1985). Write First, 

Then Read. Educa-

tional Leadership, 

42(5), 20-24. 

Portland, Origon 

Eric 

Wallace vill att barn i 

den tidiga åldern ska 

skriva först sedan 

läsa. 

14 skolor där förskoleklass och årskurs 1 

ingår i undersökningen. Eleverna använ-

der sig av ett dataprogram vid läs- och 

skrivinlärning. Elevernas arbetssätt är att 

arbeta stationsvis, individuellt och ge-

mensamt.  Observation sker vid enstaka 

tillfällen. 

Kvalitativ 

Arbetsklimatet är tryggt 

där eleverna har diskuss-

ioner och mycket sam-

tal. Denna metod hjäl-

per elever med svårig-

heter. Arbetssättet är 

nytt och lärarna känner 

att dataprogrammet kan 

förbättras. 

 

 

 

 

 

 

 

  


	1 Inledning
	2 Syfte och frågeställning
	3 Bakgrund
	3.1 Vad säger styrdokumenten kring barn och läs- och skrivundervisning?
	3.2 I början av läs- och skrivinlärningen
	3.3 Att skriva tillsammans - och på egen hand
	3.4 Vad är Läsning på talets grund - LTG?
	3.5 Att skriva sig till läsning med hjälp av datorn - ASL
	3.6 Sammanfattning

	4 Metod
	Här kommer vi att presentera vårt tillvägagångsätt vid insamling av litteratur. Vi kommer att beskriva hur vi utfört litteratursökningen och dataanalysen.
	4.1 Informationssökning
	4.2 Materialanalys
	4.3 Urval

	5 Resultat
	5.1 ASL och andra redskap i klassrummet
	5.2 Läraren i klassrummet
	5.3 Gemensamt lärande i klassrummet
	5.4 Likheter och skillnader mellan LTG och ASL
	5.5 Sammanfattning

	6 Diskussion
	6.1 Metoddiskussion
	6.2 Resultatdiskussion
	6.3 Avslutande ord
	6.4 Fortsatt forskning

	7 Referenslista
	Agélii-Genlott, Annika & Grönlund, Åke (2013). Improving literacy skills through learning reading by writing: the iWTR method presented and tested. Computers and education, 67(23), 98-104. Hämtad från http://dx.doi.org.bibl.proxy.hj.se/10.1016/j.compe...
	Damber, Ulla (2013). Write to Read in Two Different Practices: Literacy versus Technology in Focus. Journal of education and learning, 2, 96-107. doi; 10.5539/jel.v2n2p96
	Ejeman, Göran & Molloy, Gunilla (1997). Metodboken – Svenska i grundskolan. Stockholm: Liber AB.
	Elbro, Carsten (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber AB.
	Engblom, Charlotte (2013). Medier, flerspråkighet och multimodal texthantering. I Wedin, Åsa & Hedman, Christina (Red.), Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. (s. 189-207). Lund: Studentlitteratur.
	Folkesson, Anne-Mari (2004). Datorn i det dialogiska klassrummet. Lund: Studentlitteratur.
	Folkesson, Anne-Mari & Swalander, Lena (2007).  Self-regulated learning through writing on computers: Consequences for reading comprehension. Computers in Human Behavior. 23, 2488-2508. doi: 10.1016/j.chb.2006.04.003
	Fridolfsson, Inger (2008), Grunderna i läs- och skrivinlärning. Stockholm: Studentlitteratur.
	Hagtvet Eriksen, Bente (2004). Språkstimulering. Del 1: Tal och skrift i förskoleåldern. Stockholm: Natur och kultur.
	http://infonomics-society.org/LICEJ/Early%20Literacy%20Practices%20Go%20Digital.pdf
	Ljung-Djärf, Agneta, Åberg-Bengtsson, Lisbeth & Ottosson, Torgny (2005). Ways of relating to computer use in pre-school activity. International Journal of Early Years Education. 13, 26-41. doi: 10.1080/09669760500048295
	Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter. Regeringskansliet: UD info, 2003.
	Skollagen (SFS 2010:800) med lagen om införande av skollagen (2010:801). Norstedts Juridik: Skolverket.
	Takala, Marjatta (2013). Teaching reading through writing. Support for learning. 28, 17-23. doi: 10.1111/1467-9604.12011
	Wallace, James M. (1985). Write First, Then Read. Educational Leadership, 42(5), 20-24. Hämtad från http://web.a.ebscohost.com.bibl.proxy.hj.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=1302103a-e4be-4c9c-805a-3d20f69d34c4%40sessionmgr4005&vid=7&hid=4206
	Bilaga 1

	Översikt över analyserad litteratur

