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SAMMANFATTNING 

I dagens samhälle är det av stor vikt att 
kunna läsa och skriva då texter finns i 
olika former överallt, mycket på grund av 
den tekniska utvecklingen i samhället. 
Vägen till att "knäcka koden" ser olika ut 
för barn. I studien har vi valt att fokusera 
elever med läs- och skrivsvårigheter samt 
hur tekniken kan fungera som stöd i 
undervisningen. Syftet med studien är att 
undersöka hur lärare beskriver sin under-
visning i förhållande till läs- och skrivsvå-
righeter. Vidare är syftet att undersöka 
hur elever med läs- och skrivsvårigheter 
upplever sin undervisning. 

Studien har sin utgångspunkt i den soci-
okulturella teorin. Empirin till studien är 
skapad genom semistrukturerade inter-
vjuer med lärare och elever. Materialet 
har sedan analyserats och presenteras i 
resultatet. Resultatet av studien indikerar 
på att undervisning och stödstrukturer 
inom ASL stödjer elever med läs- och 
skrivsvårigheter i sin läs- och skrivinlär-
ning genom att de får höra och se sam-
bandet mellan ljud och bokstav. 

 

ABSTRACT 

In today's society it's important to be able to 
read and write because there are texts every-
where, and also as the technology has made 
a bigger impact in the society. For some chil-
dren it can be difficult to learn how to write 
and read. Because of this we have chosen to 
focus on pupils with disabilities in the read- 
and writing process. We also want to see 
how the technology can support pupils in 
their learning. The aim of this study is there-
fore to investigate how teachers describe 
their teaching in relation to reading and wri-
ting disabilities. The study also aims to inves-
tigate how pupils with reading and writing 
disabilities describe their education.  

The sociocultural theory is the base of this 
study. The empirics to this study is created 
by interviews with pupils and teachers. The 
empirics has been analyzed and presented in 
the result. The result of this study shows that 
the method "write to read" supports pupils 
with writing and reading disabilities in their 
writing and reading education because the 
link between letter and sound clarifieds for 
the pupils.  

Sökord: ASL, Att skriva sig till läsning, läs- och 

skrivsvårigheter, läs- och skrivundervisning 

Key words: WTR, Write to read, reading and writ-
ing disabilities, write and read education 
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1 Inledning 

Mycket i vårt samhälle idag bygger på att vi kan läsa och skriva. Det har alltid funnits elever 

med läs- och skrivsvårigheter och pedagoger inom skolan har försökt att anpassa undervis-

ningen för att de eleverna ska få stöd i att lära sig läsa och skriva. I läs- och skrivundervisning 

används olika metoder och förhållningssätt för att kunna erbjuda eleverna den stöttning som de 

behöver för att kunna lära på bästa sätt. Vi har i ett tidigare arbete undersökt vad forskningen 

lyfter fram för eventuella för- och nackdelar kring metoden/förhållningssättet Att skriva sig till 

läsning (ASL). ASL går ut på att elever skriver sig till läsning med ett tekniskt hjälpmedel i 

form av dator eller lärplatta1. ASL har blivit ett allt vanligare arbetssätt och används i allt fler 

skolor. Detta är någonting som följt oss då vi under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

arbetat med ASL. På grund av teknikens framväxt i skolan är detta område och dess påverkan 

på elever i deras läs- och skrivinlärning relevant för oss att undersöka. 

Syftet är att undersöka hur lärare beskriver sin undervisning i förhållande till läs- och skrivsvå-

righeter. Vidare är syftet att undersöka hur elever med läs- och skrivsvårigheter upplever sin 

undervisning. För att ge en förförståelse och en bakgrund till studien behandlas viktiga begrepp 

och ämnen i bakgrunden. I metodavsninttet beskrivs tillvägagångssätt under materialin-

samlingen och efterarbetet. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer som spelats in. 

Materialet har sedan transkriberats och analyserats för att finna teman som vi sedan presenterar 

i resultatdelen och diskuterar i den avslutande diskussionen.  

Resultatet i vår studie visar på att elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av att använda 

olika tekniska hjälpmedel i undervisningen. Talsyntes lyfter lärare och elever som ett positivt 

hjälpmedel som underlättar textproducerandet och hjälper elever med att "knäcka koden"2. Re-

sultatet visar att ASL är ett individanpassat arbetssätt som även gynnar motoriken. Tekniken i 

sig är dessutom motiverande för många elever.  

Att lära elever att läsa och skriva är ett av de viktigaste uppdragen som lärare har i dagens skola 

då dessa förmågor krävs i alla ämnen. Dessutom ställer samhället idag krav på att människan 

                                                      

1Lärplatta är ett verktyg som används i undervisningen. Ett exempel på en lärplatta är iPad. 
2Att kunna se sambandet mellan ljud och bokstav, alltså att tal och skrift hänger ihop. 
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kan behärska tekniken då den tar allt större plats. Förmågor som att läsa och skriva krävs dag-

ligen och är en förutsättning för alla ämnen i skolan och även i arbetslivet. Att inte kunna be-

härska dem försvårar hela vardagen. 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att ge en bakgrund till undersökningens problemområde. Vi kommer 

inledningsvis att presentera den sociokulturella teorin då detta är vår utgångspunkt för examens-

arbetet. Därefter kommer styrdokument, internationella undersökningar, tidigare forskning som 

berör läs- och skrivinlärningen samt läs- och skrivsvårigheter att lyftas.  

2.1 Sociokulturell teori 

Säljö (2015) lyfter fram att Vygotskij hade som utgångspunkt att människor är sociala. 

Vygotskij menar att lärande och utveckling är två processer som är nära sammankopplade. 

Människan använder sig av två olika redskap för att tänka och kommunicera. (Säljö, 2010). 

Enligt Säljö framhåller Vygotskij att språkliga och skriftliga redskap kan liknas vid mentala 

redskap som människan använder sig av för att tänka och kommunicera. Inom det sociokultu-

rella perspektivet är kopplingen mellan tanke och handling centralt. Det måste i alla situationer 

enligt finnas en tanke och en fysisk handling. Dessa aspekter är beroende av varandra och kan 

därför ses som sammankopplade (Ibid.).  

Lärande och utveckling är enligt Säljö (2010; 2015) ständigt pågående processer. När männi-

skan lärt sig något nytt är hon nära att kunna bemästra dessa nya kunskaper. Säljö förklarar 

Vygotskijs teori om villkor för lärande, vilken benämns som den proximala utvecklingszonen. 

Denna teori kan förklaras som en process. Inom utvecklingszonen är människan mottaglig för 

ny kunskap. Läraren och kamrater finns med som vägledare av ny kunskap och gör det möjligt 

för eleverna att sträva efter denna. Till en början krävs det mycket stöttning av den kompetente 

men målet är att stöttningen avtar efter hand och att eleven slutligen kan äga den nya kunskapen 

(Ibid.). Lärarens uppgift är enligt Strandberg (2014) att skapa en miljö som gynnar elevernas 

lärande. Genom att eleverna befinner sig i det sammanhang där kunskapen utövas kan de ta till 

sig en del till en början och slutligen bemästra den på egen hand (Ibid). Författarna Säljö (2015) 

och Gibbons (2010) lyfter även de fram vikten av att den kompetente finns med som ett stöd. 

Detta stöd brukar benämnas som scaffolding (Ibid.). Strandberg (2014) menar att enligt 

Vygotskij sker lärandet i en social aktivitet och att det sker i olika steg. I det första steget skapas 

lärandet mellan människor och i det andra steget sker lärandet inuti människan. Vikten av sam-

arbete är något som Strandberg belyser. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är 

det viktigt att som lärare uttrycka i sin undervisning att samarbete är en tillgång för eleverna i 

deras lärande, att eleverna kan visa varandra, imitera och be om hjälp (Ibid.).  
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Forskare som Skoog (2012) och Klerfelt (2007) menar att språkets uppbyggnad liknas vid del-

färdigheter såsom tala, lyssna och skriva. Dessa delfärdigheter vävs samman och skapar en 

helhet som i sin tur skapar ett språk (Ibid.). Enligt Skoog (2012) är en förståelse för att anpassa 

språket efter mottagare och sammanhang av stor vikt, att ha en förståelse för underliggande 

betydelser i språket då tonläge och betoningar kan påverka betydelsen i språket (Ibid.). Språk 

“har en central ställning inom den sociokulturella teorin och ses som länken mellan människan 

och omgivningen” (Klerfelt, 2007, s. 25). Redan när barnet är litet menar Skoog (2012) att 

språket har en stor betydelse för inlärningen. Detta kan liknas vid en process inom den socio-

kulturella teorin där barnet tar in kunskaper och intryck från sin omgivning för att sedan överta 

och bemästra kunskapen som sin egen. Denna process kallas för internalisering. Det finns enligt 

Skoog (2012) en nära koppling mellan utvecklingen av språket och lärandet med hjälp av språ-

ket.  

Att ha en förståelse för vikten av språkliga förmågor är något som vi blivande lärare behöver 

vara medvetna om i vår undervisning då dessa förmågor ligger till grund för lärandet. Så att vi 

kan utforma undervisningen på bästa sätt och att i största möjliga mån anpassa den efter alla 

elevers behov och förutsättningar. Dessutom är det av stor vikt att undervisningen bidrar till ett 

klimat som ger elever förutsättningar till att lära i samspel med varandra. 

2.2 Skolans uppdrag 

I skolan ska undervisningen utformas på ett sådant sätt så att varje enskild elevs behov och 

förutsättningar tillgodoses (Skolverket, 2011b). Det är av stor vikt att kunna behärska språket 

på ett varierat och berikat sätt eftersom människan i samhället idag möter olika ”kulturer, livs-

åskådningar, generationer och språk” (Skolverket, 2011b, s. 222). Bedömningsstödet Nya språ-

ket lyfter (Skolverket, 2012a) framhåller att det språkliga landskapet eleven möter idag ser an-

norlunda ut än exempelvis för tio år sedan. Det vardagliga samtalet har fått konkurrens i och 

med att tekniken har kommit in i bilden och vi har idag mer nätbaserade kommunikationsfor-

mer. Elever läser och skriver på olika sätt i dagens samhälle och användandet av dator och 

lärplatta har ökat bland barn och ungdomar. Enligt Skolverket (2012a) betyder detta dock inte 

att de elever som tillbringar mycket av sin tid vid dator/lärplatta lyckas bäst i skolan. Det går 

att se att de elever som spenderar lagom mycket tid gynnas bäst. 
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2.2.1 Språk- och skriftspråkslärande enligt aktuella styrdokument 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges ledning och stimulans för att kunna ut-

vecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Detta för att kunna nå kunskaps-

kraven. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (Skolver-

ket, 2011b) framhålls språk och skriftspråk som viktiga delar för att kunna utveckla sin egen 

förmåga i att kommunicera. Läsa, tala och skriva är förmågor som krävs i alla ämnen och ger 

eleven möjlighet att utveckla kunskaper inom sin egen språkliga förmåga (Skolverket, 2011b; 

Skolverket, 2012a). Eleverna behöver bli medvetna om och kunna tillämpa olika läs- och skriv-

strategier, detta för att kunna tolka och förstå texter samt för att kunna skriva texter av olika 

karaktär. Det är av stor vikt att eleverna får möjlighet att arbeta med språkets struktur såsom 

regler när det gäller stavning, stora och små bokstäver samt punkt.(Skolverket, 2011b). I Kom-

mentarmaterial till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011a) står det att eleverna ska få en för-

ståelse och kunskap kring språket så att det kan anpassas efter olika mottagare både i skrift och 

tal. I kursplanen för ämnet svenska (Skolverket, 2011b) beskrivs förmågor som eleven ska ges 

möjlighet att utveckla genom undervisningen. Några av dessa är att eleverna ska kunna ”for-

mulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och 

sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” (Skolverket, 2011b, s. 

222-223). 

En av lärarnas viktigaste uppgifter i skolan enligt Skolverket (2012a) är att på olika sätt stimu-

lera elevernas språk - och skriftspråksanvändning. Nya språket lyfter framhåller att språket stän-

digt utvecklas i olika situationer både i och utanför skolan, och det är därför av stor vikt att 

språket tränas på olika sätt i meningsfulla sammanhang. Språkutvecklingen är en process som 

är tidskrävande. Efter årskurs tre kommer eleverna att möta många texter i olika former och 

därför ställs det då ännu mer krav på de språkliga förmågorna och eleverna måste ha goda kun-

skaper kring lässtrategier. Enligt Nya språket lyfter är många elever motiverade och strävar 

efter ny kunskap, men vägen till god språklig förmåga är inte lätt för alla elever. Det är då 

viktigt för läraren att uppmärksamma elever med svårigheter så tidigt som möjligt. En elev som 

har svårigheter kring exempelvis läsförmågan kan utveckla strategier för att dölja detta. Nya 

språket lyfter framhåller att "det är skolans ansvar att undanröja grunden för känslan av att alla 

kan utom jag” (Skolverket, 2012a, s. 11). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har en elev som 

befaras att inte nå kunskapskraven rätt att få stöd i form av extra anpassningar. Undervisningen 

ska alltså enligt Nya språket lyfter (2012a) ge alla elever möjlighet till att utveckla den språkliga 

förmågan efter sina förutsättningar. Undervisningen ska utformas så att eleverna ges möjlighet 
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att utveckla skrivförmågan så att de kan skriva enklare texter både för hand samt med hjälp av 

lärplatta/dator.  Eleverna ska enligt Skolverket (2011b; 2011a) genom undervisningen få en 

förståelse för hur texter är uppbyggda både innehållsmässigt och grammatiskt. Det är också 

viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att kunna bearbeta sina texter (Ibid.).  

Forskning enligt Skolverket (2012a) kring tidig läs- och skrivinlärning visar att små barn tidigt 

kan utveckla ett engagemang och en nyfikenhet för läsande och skrivande. I mötet med texter 

kan de ges en förståelse för betydelsen av läsning och skrivning och barnet kan sen känna en 

glädje i att kunna bemästra dessa förmågor. Det är därför viktigt enligt Nya språket lyfter att 

som lärare ge eleverna möjlighet att möta skriftspråket i exempelvis högläsningsstunder och 

gemensamt skrivande. 

2.2.2 Internationella undersökningar 

Sverige deltar regelbundet i en internationell undersökning, vid namn Progress in International 

Reading Literacy Study (PIRLS)3 (Skolverket, 2012b). Resultaten visar att de svenska eleverna 

i årskurs fyra läser bra jämförelsevis med andra deltagande länder, dock har resultaten försäm-

rats mellan mätningarna åren 2001-2006. Enligt Skolverket (2012b) går det att se en fortsatt 

nedåtgående trend i den senaste undersökningen som genomfördes 2011.  

Något som går att urskilja utifrån resultaten är att många flickor läser bättre än flertalet pojkar. 

Detta är en återkommande trend i flera av de länder som deltog i undersökningen (Skolverket, 

2012b). Klyftan mellan pojkars och flickors resultat har dock jämnats ut då flickornas resultat 

totalt sett har försämrats sedan 2001. PIRLS åskådliggör enligt Skolverkets rapport (2012b) att 

förutsättningarna på de olika skolorna har stor betydelse för elevernas resultat, exempelvis 

undervisningens innehåll, vilka texter eleverna möter i undervisningssammanhang samt hur lä-

rarna lägger upp undervisningen. Rapporten lyfter också fram det självständiga arbetets ökning 

i många klassrum. Detta arbetssätt ställer enligt Skolverket (2012b) höga krav på eleverna och 

de elever som är i behov av extra stöd och/eller inte har kommit så långt i sin läs- och skrivut-

veckling riskerar att drabbas negativt av den här arbetsformen.  

                                                      

3 Undersökningen går ut på att undersöka elevers läsförmåga i årskurs fyra. Syftet med undersökningen är att ge kun-
skap om hur elevers läsutveckling ser ut i förhållande till andra länder. Studien prövar elevers läsförståelse av olika 
typer av texter och ger en bild av elevers förmåga att värdera samt tolka texter. 
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En annan internationell undersökning vid namn Programme for International Student Assess-

ment (PISA)4 undersöker hur 15-åriga elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och 

läsförståelse ser ut i förhållande till andra deltagande länder (Skolverket, 2013). Enligt Skol-

verkets rapport visar resultatet i dessa undersökningar att många flickor presterar bättre än poj-

kar i de flesta fallen när det handlar om läsförståelsen. Skillnaden mellan flickor och pojkars 

resultat är inte lika stor när det gäller de digitala läsuppgifterna. Rapporten (Skolverket, 2013) 

lyfter vidare att resultaten för läsförståelsen i de olika testerna visar på en nedgång.  

2.3 Läs- och skrivundervisning 

Människan är enligt Damber (2013) idag i stort behov av att kunna äga språket för att kunna 

verka i samhället. Även elever har stora krav på sig att kunna hantera språket i samhället. I vårt 

dagliga liv möts vi av stora mängder av information. Under skolans första år menar Skoog 

(2012) att barnen ska tillägna sig skriftspråkliga förmågor för att kunna använda språket i olika 

sammanhang och på så sätt kunna fortsätta utvecklas och inhämta nya kunskaper. Språket är 

enligt Skoog (2012) det viktigaste kommunikativa verktyget människan har och är på grund av 

det förenat med makt. Det är därför av största vikt att människan kan behärska språket för att 

leva i samhället. Men vad krävs det då för att ett barn ska ”knäcka koden”? 

2.3.1 Från språk till skriftspråk 

Att bli en del av den skriftspråkliga världen handlar enligt Skoog (2012) om att kunna behärska 

skriftspråkliga förmågor, men det handlar även om att ha en förståelse och att kunna äga dessa. 

Sandberg (2012) menar att när ett barn ska lära sig att skriva och läsa ett alfabetiskt skriftspråk 

kan det vara svårt till en början eftersom att det behöver skifta mellan att lyssna till ljuden och 

att förstå samt fundera på betydelsen av ordet. När eleven förstår att ett fonem5 hänger samman 

med ett grafem6 har hen kommit en bit i sin skriftspråkliga utveckling; eleven har då “knäckt 

koden” (Fast, 2007; Sandberg, 2012). Eleven ser då ett samband mellan ljud och bokstav, vilket 

innebär en fonologisk medvetenhet. Fast (2007) lyfter i sin avhandling en elev som förstår att 

en symbol (i det här fallet “t”) hör ihop med ett ljud. Den här eleven har enligt Fast (2007) 

börjat förstå sambandet mellan fonem och grafem. När sambandet mellan ljud och bokstav väl 

                                                      

4 Studien syftar till att ta reda på hur väl eleverna som gått ut grundskolan klarar sig i samhället. De färdigheter och 
kunskaper som studien mäter avses vara av stor betydelse i det vuxna livet och relaterade till vardagen. Läsförståelsen 
testas på två olika sätt i PISA-undersökningarna, ett görs med penna och papper (traditionella läsuppgifter) och det 
andra testas med hjälp av dator (digitala läsuppgifter). 
5Fonem är små byggstenar som bygger upp språket. Varje fonem är ett ljud. 
6Grafem är små byggstenar som bygger upp skriftspråket. Grafem är bokstäver. 
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är upptäckt menar Skoog (2012) och Sandberg (2012) att det fortfarande finns mycket kvar att 

lära kring läs- och skrivinlärningen innan eleven har goda språkliga förmågor.  

För att bli en god läsare och lära sig hur vanligt förekommande ord ser ut menar Tjernberg 

(2013) och Alatalo (2011) att det krävs mycket träning. En förutsättning för lärande är att under-

visningen sker i ett meningsfullt sammanhang där eleven återkommande får öva och tillämpa 

kunskaper. Att ta tillvara på elevers intressen och nyfikenhet är av stor vikt. Forskarna menar 

att genom att eleverna får möta texter med innehåll som intresserar dem kan motivationen till 

läsningen öka. Det är även viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla förmågan att koppla 

den lästa texten till egna erfarenheter och på så sätt kunna dra egna slutsatser (Ibid.). När ele-

verna kommer till skolan bär de enligt Fast (2007) med sig en mängd olika språkliga erfaren-

heter som bygger på den värld eleverna befinner sig i. Dessa erfarenheter kan exempelvis vara 

från elevens multimodala värld där olika sorters texter ingår, så som dataspel och internetsajter. 

Elevernas skriftspråkliga erfarenheter från olika medier och populärkulturer lämnas många 

gånger enligt Fast (2007) utanför skolans väggar då dessa ibland kan upplevas som om de inte 

passar in.  

ASL är en metod/förhållningssätt som vuxit fram under de senaste åren och Hultin (2014) be-

skriver att den går ut på att eleverna skriver sig till läsning med hjälp av tangentbord. En fråga 

som läraren behöver ta ställning till enligt Trageton (2014) är hur många tekniska hjälpmedel, 

i form av exempelvis dator eller lärplatta som behövs, detta beroende på om eleverna ska arbeta 

i par eller enskilt inom ASL. Trageton menar att pararbete gynnar både elever och lärare då 

elever lär och tar hjälp av varandra. Den sociokulturella teorin belyser samarbetet som avgö-

rande för lärande och utveckling. Pararbete kan även vara gynnsamt för läraren menar Folkes-

son och Swalander (2007) då denne kan utnyttja sin tid på bästa sätt. När eleverna skriver i par 

kan båda bidra med tankar och de kan diskutera innehållet samt hjälpa varandra med gramma-

tik. Detta är något som Folkesson och Swalander (2007) presenterar som en positiv aspekt av 

pararbete i sin studie. De menar även att läraren inte behöver hjälpa till vid varje tillfälle utan 

att eleverna också kan ses som vägledare av kunskap. Även Takala (2013) lyfter i sin studie att 

eleverna gynnas av pararbete genom att de tränar på det sociala samspelet där de får lära sig 

turtagning och samarbete. Pararbete är ett arbetssätt som Säljö (2010; 2015) menar gynnar 

språkutvecklingen då eleverna får använda sitt språk som ett verktyg för att lära och kommuni-

cera med varandra. 
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I arbetet med ASL lyfter Hultin (2014) att många lärare använder sig av talsyntes7 och ljudande 

tangentbord. Med detta menas att eleverna får det de skriver uppläst högt. Hon menar att detta 

bidrar till att eleverna får respons direkt och kan både höra och se om de har skrivit som de 

tänkt. En eventuell negativ effekt med talsyntes som Trageton (2014) lyfter är att talsyntesen 

alltid har rätt i elevens värld, detta i sin tur kan leda till att barnet upplever sig ha fel. Barnet 

kan på grund av detta känna en känsla av uppgivenhet och nederlag. En kontinuerlig kommu-

nikation under arbetsgången har stor betydelse inom detta arbetssätt menar Hultin (2014), spe-

ciellt inom textskrivandet då det ska finnas en röd tråd genom hela arbetsgången vilket kräver 

en förståelse. Genom digitaliseringen i klassrummet samt ASL menar Sjödin (2014) att det är 

möjligt att individualisera undervisningen. I Sjödins studie fick alla elever samma uppgift samt 

gemensam genomgång. De fick sedan individuell stöttning utefter sina behov. Tekniken möj-

liggör även att eleverna kan redigera sina texter utan att behöva sudda och göra om, detta stärker 

eleverna i sitt självförtroende samt bidrar till motivation (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; 

Hultin & Westman, 2013; Sjödin, 2014).. 

Ett hjälpmedel för eleverna under skrivprocessen kan vara olika rättstavningsprogram (Hultin 

& Westman, 2014). Eleven får veta när ett ord är felstavat genom att ordet rödmarkeras, nya 

förslag på ord kan då även dyka upp vilket kräver en förståelse av eleven för att veta hur detta 

ska hanteras. Eleverna måste då ta reda på vad som är fel och kan vända sig till en kamrat 

alternativt en lärare för att kunna ta hjälp av varandra. Hultin & Westman (2014) framhåller en 

fördel med denna typ av hjälpmedel och menar att eleverna på ett annat sätt kan äga sin text. 

Fokus flyttas från formen till innehållet i texten. Med stöd av hjälpmedel som talsyntes och 

rättstavningsprogram kan eleverna bearbeta sina texter i skrivprocessen, både under skrivstadiet 

samt i efterstadiet, även detta bidrar till en ökad förståelse hos eleverna. Forskarna Hultin och 

Westman menar att när eleverna har skrivit klart sina texter har de redan till viss del bearbetat 

dem. 

Inom ASL är det oftast i årskurs två som handskriften introduceras, men Trageton (2014) fram-

håller att eleverna tränar sin motoriska förmåga på andra sätt, exempelvis genom att färglägga 

bilder eller forma lera. Genom att ha väntat till årskurs två (i många fall) med handskriften har 

det visat sig att många elever har en mer utvecklad handstil och att skillnaden mellan pojkar 

                                                      

7 Med hjälp av detta hjälpmedel kan eleverna både se och höra sambandet mellan ljud och bokstav (Hultin, 2014). 
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och flickor inte är lika stor. Tanken är enligt Trageton att eleverna efter två (fler/färre) års tan-

gentbordsskrivning ska kunna känna igen grafemen och ha ett flyt i sin läsning, så att det som 

återstår är att skriva av figurerna.  

2.4 Läs- och skrivsvårigheter 

Hur kan det vara enkelt att tala ett språk medan det kan vara svårt att skriva och läsa? Elever 

med läs- och skrivsvårigheter kan enligt Fouganthine (2012) och Wiklander (2014) i många fall 

uppfattas som omotiverade och visa en avsaknad av intresse för att lära sig läsa och skriva. 

Eleverna ska lära sig att koppla ihop ljud och bokstav, det kan innebära stora svårigheter och 

vara en mödosam process för elever med läs- och skrivsvårigheter. Forskarna betonar att på 

grund av svårigheterna saknar ofta elever med läs- och skrivsvårigheter motivation då denna 

process är energikrävande och tar lång tid.  

Tjernberg (2013) belyser att i skolan bygger all inlärning på att eleverna kan läsa och skriva, 

dessa förmågor ligger till grund för all fortsatt inlärning. Hon menar vidare att lärarens uppgift 

är att lägga upp en undervisning som ger eleverna möjlighet att lära på bästa sätt, detta är ett 

komplext uppdrag då det finns stora skillnader mellan elevernas förutsättningar. En del elever 

har enligt Fouganthine (2012) av olika anledningar svårt att lära sig läsa och skriva och kan ha 

olika former av läs- och skrivsvårigheter. En typ av läs- och skrivsvårigheter är dyslexi (Fou-

ganthine, 2012; Vetenskapsrådet, 2007). Problem med fonologin är enligt Fouganthine (2012) 

och Vetenskapsrådet (2007) typiska för människor med dyslexi. Personen påverkas i sin ord-

avkodning på så sätt att automatiseringen försvåras. Dessa svårigheter beror inte på begåvnings-

svagheter utan hör ihop med vissa specifika funktioner inom språkinlärningen (Ibid.). 

Tjernberg (2013) visar i sin studie på olika framgångsfaktorer när det kommer till mötet med 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Den i särklass viktigaste faktorn när det gäller elevers läs- 

och skrivlärande menar Tjernberg (2014) är en skicklig lärare som har förmågan att koppla 

samman teoretiska kunskaper och erfarenheter till pedagogiska handlingar. Att arbeta med olika 

läs- och skrivaktiviteter, och att ha höga förväntningar på eleverna samt ett noga övervakande 

över elevernas läs- och skrivprocess är andra viktiga faktorer enligt Tjernberg (2014). Elever 

med läs- och skrivsvårigheter måste få stöd i att se läs- och skrivutveckling i sammanhanget 

där språket utvecklas. Genom att arbeta med dessa framgångsfaktorer tidigt menar Tjernberg 

(2013) och Wiklander (2014) att risken för att utveckla läs- och skrivsvårigheter kan minskas. 
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Forskarna menar vidare det är av stor vikt att anpassa undervisningen efter elevers egna förut-

sättningar. Det sociala samspelet samt att skapa ett lustfyllt lärande är av stor betydelse för 

elevers fortsatta lärande. 

2.4.1 Motoriska svårigheter 

En förutsättning för att lära är enligt Fouganthine (2012) en automatisering av avkodningen. 

Flyter inte det på blir detta ett hinder i skrivutvecklingen då mycket energi och tid går åt till att 

tänka på stavning, interpunktion och meningsbyggnad istället för att kunna fundera på och be-

arbeta innehållet. Något mer som enligt Fouganthine kan hindra läs- och skrivutvecklingen, är 

ett fattigt eller begränsat ordförråd. Då blir det svårt för eleven att hitta rätt ord i sitt mentala 

lexikon8. Att bygga upp ett rikt ordförråd tar tid och kräver att eleven läser många böcker och 

ofta. Fouganthine (2012) menar att de elever som har svårt för läsningen gärna undviker dessa 

tillfällen i skolan och i hemmet, därför minskar möjligheten ytterligare att utveckla ett gott 

ordförråd. På så sätt menar Fouganthine att det blir svårare för dessa elever att få en förståelse 

och kunna ta till sig texter.  

Agélii Genlott och Grönlund (2013) lyfter en styrka med att skriva på dator/lärplatta, elevernas 

textstil ser likadan ut och skiljer sig inte från varandra. Elevernas motoriska förmåga att forma 

bokstäverna påverkar inte heller deras textproducering (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Hul-

tin & Westman, 2013; Folkesson och Swalander, 2007; Takala, 2013). Att läsa andras texter är 

därför inget problem när det gäller textstilen. Elevernas självförtroende stärks då det inte syns 

i texten att den har blivit reviderad. Det syns inte var i texten eleven har ändrat eller lagt till. 

Eleverna producerade längre och bättre texter med hjälp av dator/lärplatta och hjälpmedlet tal-

syntes än vad de hade kunnat göra med penna och papper (Ibid.) 

2.4.2 Läs- och skrivsvårigheter och ASL 

När det gäller att skriva för hand menar Trageton (2014) att flertalet pojkar många gånger visar 

större svårigheter inom den tidiga skriftinlärningen än de flesta flickor. I en studie där datorn 

användes som verktyg framhåller Wiklander (2014) att många elever motiverades, speciellt 

elever med svårigheter inom läs- och skrivinlärningen. Att eleverna blir motiverade av tekniken 

är något som Takala (2013) har sett resultat av i sin studie. Den snabba responsen och belö-

ningssystemet motiverade eleverna att vilja lära. Wiklander (2014) hävdar att elever som har 

en lättare typ av läs- och skrivsvårigheter, med hjälp av dator/lärplatta samt tidiga insatser, kan 

                                                      

8Det mentala lexikonet är orden som är lagrade i hjärnan. 
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få en minskad problematik inom sin läs- och skrivinlärning. Hon menar att tidiga insatser samt 

tekniska hjälpmedel i vissa fall till och med kan få läs- och skrivsvårigheter att försvinna. Där-

emot betonar Wiklander (2012) att elever med stora svårigheter inom läs- och skrivinlärningen 

kan behöva använda tekniska hjälpmedel under hela skoltiden. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Den tidiga läs- och skrivundervisningen har stor betydelse för elevers fortsatta lärande inom 

alla ämnen. Studien har genomförts i två ASL-klassrum. Syftet är att undersöka hur lärare be-

skriver sin undervisning i förhållande till läs- och skrivsvårigheter. Vidare är syftet att under-

söka hur elever med läs- och skrivsvårigheter upplever sin undervisning. För att nå fram till 

syftet kommer vi att ta hjälp av våra frågeställningar:  

● Hur beskriver två lärare sin läs- och skrivundervisning? 

● Hur beskriver två elever den undervisning de möter och involveras i? 

● Vilka stödstrukturer framhåller de två lärarna som väsentliga för elever med läs- och 

skrivsvårigheter?  

  

Avslutningsvis avser vi att diskutera de eventuella skillnader och likheter som framkommer i 

elevernas och lärarnas beskrivningar.  
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4 Metod och material 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för metodval samt tillvägagångssätt vid empiriin-

samlingen till vår studie. För att samla in empiri till studien har intervjuer av kvalitativ karaktär 

använts. Den empiri som skapats har analyserats och detta presenteras under rubriken analys. 

Vi kommer dessutom att motivera de val vi har gjort. Studie bygger på den sociokulturella teori, 

vilken ligger till grund för arbetets alla delar. 

4.1 Etiska aspekter 

Som ingång i studien har vi som forskare tagit ställning till etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 

2011; Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). En blankett om godkännande av intervju-

medverkan skickades ut till de berörda. Detta gjordes eftersom det är av stor vikt att informan-

ten9 ger sitt godkännande och är medveten om vad informationen kommer att användas till. Det 

ska dessutom anges i dokumentet att informanten kan ångra sig och ta tillbaka sitt medgivande 

om hen inte längre vill medverka. I blanketten som lämnades ut till informanterna fanns in-

formation angående studien samt att allt material kommer att behandlas konfidentiellt, detta 

innebär att inga obehöriga får tillgång till materialet. Informanternas identitet skyddas på detta 

sätt (Vetenskapsrådet, 2011; Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). I blanketten som 

skickades ut fick vårdnadshavarna ange om deras barn fick medverka eller inte eftersom ele-

verna är minderåriga, dessutom fick eleverna ange om de ville delta eller inte delta (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

En annan viktig etisk aspekt som forskare ska meddela informanten om är att all information 

som samlas in enbart kommer att användas i studien. Det kommer heller inte framgå vem som 

deltagit (Vetenskapsrådet, 2011; Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). På forskare ligger 

ansvaret att publicera informationen på ett rättvist sätt genom att inte lägga in några egna vär-

deringar i framställandet av materialet (Vetenskapsrådet, 2011; Bryman, 2011). Personerna som 

deltagit i studien kommer få fingerade namn och skolorna samt kommunerna kommer vara 

anonyma för att skydda de medverkandes identiteter (Bryman, 2011).  

4.2 Urval 

Inför genomförandet av studiens undersökning gjordes ett urval (Bryman, 2011). Det första 

urvalet som gjordes var ett bekvämlighetsurval. Den här sortens urval kan vara nödvändigt för 

                                                      

9Den som ska bidra med information, i detta fall via intervju. 
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att kunna få tillgång till informanter inom ett specifikt område eller ämne. I detta fall inom ett 

område som kan uppfattas som känsligt, därför kan en personlig relation vara till en fördel. På 

grund av detta valdes två skolor från olika kommuner ut till undersökningen, dessa var båda 

bekanta för oss som forskare. Den bekanta miljön ansågs som en fördel då val av lokaler kan 

påverka intervjuns kvalitét (Bryman, 2011).  

Ett målinriktat urval ligger även det till grund för undersökningen då fokus låg på att intervjua 

personer som kan bidra med information kring studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Vid 

urvalet av informanter utgick vi från studiens syfte och forskningsfrågor. Eleverna och lärarna 

som valdes ut arbetar med ASL då detta är en av utgångspunkterna för studiens syfte. Därför 

valdes en elev från årskurs 1 och dennes klasslärare ut från en skola samt en elev från årskurs 

2 och dennes klasslärare från en annan skola ut. Dessa elever och lärare ansågs kunna bidra 

med relevant information till studien då de tillhör målgruppen (elever med läs- och skrivsvå-

righeter som arbetar med ASL, samt klasslärare som undervisar dem) som studien riktar sig till. 

Genom att välja elever och lärare från olika skolor kan likheter och skillnader synliggöras mel-

lan elever och lärare men även mellan skolorna (Bryman, 2011).  

4.3 Genomförande 

Till vår studie har empirin samlats in via intervjuer då ett samtal och möjlighet till förtydligan-

den eftersträvades (Bryman, 2011). För att besvara syftet med studien har intervjuer med elever 

och lärare genomförts. Intervjuer som metod gav informanten möjlighet till att ge ett mer de-

taljerat, fylligare och mer utvecklat svar. Detta stämde väl överens med studiens syfte då elevers 

och lärares beskrivningar av sina uppfattningen eftersträvades att ta del av. Observation och 

enkäter valdes bort som metoder då dessa inte ansågs kunna ge någon tydlig bild av vad lärare 

och elever tänker och beskriver kring syftet med studien (Bryman, 2011).  

Intervjuerna hade en semistrukturerad karaktär då syftet var att utgå från och bygga vidare på 

informantens svar (Bryman, 2011). Inför intervjuerna har en intervjuguide utformats (se bilaga 

1 & 2). Den semistrukturerade formen på intervjuerna gav oss som forskare en frihet i utfor-

mandet av samtalet, samt en möjlighet till formulerandet av följdfrågor. Den öppna karaktären 

i den semistrukturerade intervjun bidrog till att informanten kände sig delaktig i intervjun och 

gav utvecklade svar. Intervjuguiden inleddes med öppna frågor då en avslappnad stämning ef-

tersträvades (Bryman, 2011; Aspers, 2011). Därefter hade vi som forskare möjlighet att närma 

oss de områden som önskades undersökas (Aspers, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Under 
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genomförandet av intervjun medverkade två intervjuare då en förde anteckningar och den andre 

intervjuade. Intervjuerna dokumenterades genom skriftliga anteckningar samt auditivinspel-

ning. Att enbart föra anteckningar kan distrahera informanten samt bidra till att information går 

förlorad vilket kan påverka resultatet. Genom att båda forskarna medverkade vid intervjuerna 

kunde den ena föra anteckningar utan att det påverkade informanten (Bryman, 2011).  

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes snarast efter genomförandet av intervjuerna, 

detta eftersom informationen och intrycken fortfarande var färska (Bryman, 2011; Aspers, 

2011). Intervjuerna transkriberades ordagrant och en enkel transkriberingsguide användes un-

der denna process. Vid transkriberingen vid två av de längre intervjuerna deltog båda forskarna 

för att undvika att fel uppstod vid avlyssningen av ljudfilerna. De andra två intervjuerna var 

kortare och därför genomfördes transkriberingen av dem individuellt (Bryman, 2011; Aspers, 

2011). Den transkriberade texten är det arbetsmaterial som har använts i kodningen och ana-

lysen (Aspers, 2011).  

4.4 Analys av insamlad empiri 

I det följande beskrivs hur det empiriska materialet har analyserats. När transkriberingen var 

gjord påbörjades analysarbetet av det material som samlats in via intervjuerna (Aspers, 2011). 

Därefter började själva kodningen av materialet där det första steget var att läsa igenom tran-

skriberingarna och föra notiser/kommentarer på sådant som var återkommande och upplevdes 

intressant för studiens syfte (Bryman, 2011). I ett andra steg sökte vi efter teman eller så kallade 

nyckelord som var användbara för vår studie. Till en början blev det många teman men som i 

ett senare skede togs bort eller slogs ihop med andra. Till hjälp för att kunna genomföra ana-

lysen har vi färglagt de olika textbitarna som hör till de teman vi funnit. Ett dilemma som kan 

uppstå under denna process är att sammanhanget kan glömmas bort och feltolkningar kan ske, 

vi undvek detta genom att ha de ursprungliga transkriberingarna till hands under processen 

(Bryman, 2011). I ett tredje steg har de teman vi fått fram kategoriserats utefter våra forsknings-

frågor, dessa har vi sedan att diskuterat och jämfört. Detta bidrog till att vi fann likheter och 

skillnader mellan elevernas tankar och upplevelser samt lärares tankar och upplevelser. Dessu-

tom har vi jämfört hur de båda lärarna arbetar med olika stödstrukturer för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Vi har även jämfört och diskuterat samt ställa dessa teman i relation mot styr-

dokument, egna tankar och tidigare forskning inom området. Detta har vi presenterat under 

resultat i examensarbetet under lämpliga rubriker.  
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5 Resultat 

I detta avsnitt besvaras syftet med hjälp av frågeställningarna. Den analyserade empirin under 

tre tematiska rubriker samt en sammanfattning av resultatet. Ni kommer i resultatet att få möta 

två lärare och två elever i sina beskrivningar samt upplevelser av den undervisning de involve-

ras i. Deltagarna i studien har fått fingerade namn för att skydda deras identiteter. 

5.1 Presentation av deltagare 

Klassföreståndaren Anna arbetar på en F-5 skola. Hon har arbetat som lärare i många år och det 

senaste året har hon kommit i kontakt med ASL, vilket resulterade i att hon nu arbetar utifrån 

denna metod/förhållningssätt. I klassrummet arbetar eleverna enskilt och i par. I årskurs 1 där 

Anna undervisar går eleven Johan. Johan visar intresse för skolan men har vissa svårigheter 

med talet och kombinera ljud och bokstav. 

Karin är klassföreståndare och har arbetat som lärare i många år. Karin har, till skillnad från 

Anna, arbetat med ASL i flera år. I hennes klassrum arbetar eleverna med lärplattor i par och 

ibland enskilt, beroende på uppgifternas utformning. Oskar går i årskurs 2 i Karins klass. Oskar 

uppvisar en del svårigheter inom läs- och skrivinlärningen. En del ljud är också svåra för Oskar, 

då han blandar ihop vissa av dem.  

Nedan redovisas resultatet under följande rubriker: Lärarnas beskrivningar av sin undervis-

ning, Elevernas beskrivningar av den undervisning de möter och Stödstrukturer som framhålls 

väsentliga av lärarna. 

5.2 Lärarnas beskrivningar av sin undervisning 

Lärarna Anna och Karin delar i det här avsnittet med sig av sina upplevelser och beskrivningar 

av sin undervisning med ASL. 

5.2.1 Läraren Anna 

Anna inleder samtalet genom att berätta att hon såg att vissa elever hade mer att visa än vad de 

hade förmåga till. Anna uttrycker: “Det som stjälpte många gånger, det var pojkarnas motorik, 

finmotorik”. I och med ASL så berättar Anna att hon har funnit en/ett metod/förhållningssätt 

hon känner kan hjälpa de elever som inte har motoriken med sig, i deras inlärning. En annan 

vinst med ASL som Anna lyfter är att "textmassan har blivit längre" och "mer innehållsrik". 

Anna berättar vidare att eleverna "får ur sig lättare vad det är de faktiskt vill skriva". Hon lyfter 

att hon även kan se "att skriv- och läsprocessen har gått snabbare". Anna berättar att hennes läs- 
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och skrivinlärning går ut på att eleverna arbetar mycket med ljuden, och menar att undervis-

ningen är "väldigt traditionell med att man lär sig å ljuda lyssna ut ljuden" och utifrån "det så 

skriver man och i och med att de har talsyntes i ASL [...] så hör de ju ljudet [...] varje gång de 

trycker ner en tangentknapp".  

Anna berättar att det är olika om eleverna arbetar enskilt eller i par: "En av eleverna kanske 

behöver lite mer 'pushning' om det gäller fantasin och att komma igång och då sätter jag ihop 

med någon som kanske har god fantasi och som kan väcka det hos den andra". Anna förklarar 

att när eleverna arbetar i par kan det vara så att den "andre behöver lite mer hjälp med skriv-

ningen" detta leder till att hon medvetet sätter ihop elever som kompletterar varandra och kan 

ge stöttning. Anna betonar vikten av att träna motoriken med eleverna då de inte får möjlighet 

att arbeta med den på samma sätt som när de skriver med pennan. Anna berättar att hennes 

elever tränar motoriken genom att de får "illustrera bilderna” hon plockar även ”in mycket 

klippmoment [...] mycket rita klippa klistra” vi har dessutom ”plockat pärlor och använt pin-

cettgrepp".  

5.2.2 Läraren Karin 

Karin börjar med att berätta varför hon började arbeta med ASL. Den stora anledningen till 

detta val var att hon såg en del elever som inte kunde hålla i sin penna och där motoriken inte 

fanns. Hon antyder: “Det är klart att vi såg att skriva på en dator var ju mycket enklare”. Moti-

vation är något Karin upplever att ASL bidrar med. Karin berättar sedan om sin läs- och skriv-

undervisning, där hon är noga med “att alla barn ska ha en god kännedom om både bokstavens 

namn och ljud framförallt ljudet det är viktigare än bokstavens namn”. Hon berättar att under-

visningen ska bygga på elevernas egna kunskaper. Karin upplever att hon har kunnat se en 

skillnad från tidigare metoder/förhållningssätt när det gäller ljudningen, när hon började arbeta 

med ASL märkte hon en stor positiv skillnad. Karin uttrycker: “Då gick det så himla mycket 

fortare för 90 procent utav klassen [...] så att efter två månader så hade alla utav dom 90 pro-

centen både ljuden och bokstavens namn och kunde då liksom sätta fart och skriva ordentligt”. 

Karin förklarar att de i undervisningen har laborerat mycket med språket, exempelvis genom 

“mycket ljudlekar språklekar”.  

Arbetssättet ASL kräver att läraren till viss del undervisar eleverna om teknik. Karin uttrycker: 

“De får en kurs och sen ska de kunna det för jag ska inte vara en tekniker jag ska vara pedagog”. 

Arbetsformen i klassrummet är oftast pararbete men ibland enskilt. Karin uttrycker att hon kan 
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se många vinster med pararbete, då eleverna kan hjälpa och stötta varandra. Hon beskriver det 

på följande sätt: 

En till en nu ser jag ju att det kanske skulle vara roligt men jag tycker att en iPad på två då har 

du fortfarande kvar samarbetet för samarbetet är ju faktiskt en del utav detta [...] Vygotskij-

tänket man kan hjälpa varandra i den proximala utvecklingszonen och sådär det här är inget 

enmansarbete eh sen måste man kunna stå på egna ben med men då kan man skriva i halvklass 

eller hälften kan jobba med det va men samarbetet är jätteviktigt för att vi ska ro i land det här 

och att de ska utvecklas mest eh det är så lätt att säga att det här måste du klara själv varför då 

vi är ju här för att träna. 

Karin berättar att det är av stor vikt att undervisningen är strukturerad. Hon uttrycker: “Men det 

som jag tycker är viktigt är att ska man jobba med ASL då ska man jobba med det som med en 

struktur”. Hon förklarar vidare att “man ska inte bara slänga in det digitala och tro att allt löser 

sig”. Hon betonar vikten av att ha en tanke med allt som sker i undervisningen, varför detta 

gynnar eleverna i sitt eget klassrum “det får aldrig bli en lek vi skiljer jättemycket på lek- och 

skrivverktyg”. Något mer som är viktigt att ha i åtanke med ASL enligt forskare, är att det krävs 

stora mängder av motorikträning då eleverna inte får det naturligt på samma sätt som när de 

skriver med penna. Karin berättar hur hon har arbetat med motorikträning i sitt klassrum: “Vi 

har jobbat mycket med Lego mycket Kapla vi har fingervirkat vi har pärlat pärlplattor vi har 

klippt jättemycket”. 

5.3 Elevernas beskrivningar av den undervisning de möter 

Eleverna Johan och Oskar delar med sig av sina upplevelser i den läs- och skrivinlärning som 

de möter i skolan och på fritiden.  

5.3.1 Eleven Johan 

Johan berättar att hans mamma brukar läsa för honom hemma, men han brukar även försöka 

läsa lite på egen hand. När han får frågan om han tycker att något är svårt i skolan suckar han 

tungt och tittar ner i bordet och svarar "skriva". Johan förklarar att han inte kan alla ljuden vilket 

medför svårigheter inom skrivandet. Vid svårigheter när det kommer till läsning berättar Johan: 

"Då frågar jag mamma eller pappa eller Anna". Johan förklarar att han oftast frågar om ord eller 

meningar när det är svårt. Johan lyfter att det är jobbigt och svårt att läsa när det är högljutt i 

klassrummet. När Johan läser på egen hand beskriver han följande: "Jag lyssnar ut orden och 

sen kommer det upp en mening i mitt huvud".  

När Johan får frågan hur det känns att skriva för hand håller han upp tre fingrar och berättar att, 

"då får jag kramp i de här tre fingrarna tummen eh pekfingret och...". När Johan skriver på 
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lärplatta berättar han att "då använder jag alla fingrarna så det är mycket enklare då". Johan 

förklarar att när det är svårt att skriva så brukar han fråga eller sudda i texten. Att ta hjälp av 

någon med mer erfarenhet som kan bidra med ny kunskap är något som många forskare fram-

håller som viktigt för att kunna tillägna sig ny kunskap. När Johan skriver för hand brukar han 

oftast "bara skriva enkla meningar". Samtalet leder in på svårigheter kring skrivandet. 

Sandra: Vad gör du när det är svårt när du skriver? 

Johan: Då frågar jag bara hur det stavas för vissa stavas vissa vissa ord stavas som det låter som 

E fast det är Ä.. och ibland är det låter det som Ä fast det är E 

Sandra: mm  

Johan berättar att när det är svårt när han skriver på lärplatta så "tar jag just nu bara ut om det 

låter jätte jättefel om det låter rätt då kan jag även fråga och och det låter fel frågar jag ändå". 

Johan berättar att han alltid använder hörlurar när han använder lärplattan. Johan förklarar att 

"då hör jag vad jag skriver" och han lyfter även att "det är roligt". Han uttrycker att utan hörlu-

rarna som verktyg så "skulle jag nog ha stavat fel på varenda mening". 

5.3.2 Eleven Oskar 

Oskar uttrycker att han tycker om att läsa och lyssna på när andra läser. Hemma är det många 

gånger mamma som läser, men själv läser han inte så ofta. När det är dags för läxläsning för-

klarar Oskar att han läser själv. I skolan vid den enskilda läsningen berättar Oskar att han sitter 

vid Karins dator och lyssnar på böcker. Han beskriver det som att han läser böckerna fast med 

öronen. Oskar berättar att han läser en Lasse-Maja bok som han precis har börjat med, den heter 

Pengamysteriet. Oskar har läst Pengamysteriet en gång innan. 

Sara: Hur känns det när du läser en bok? 

Oskar: Eh, jag får mycket fantasi 

Sara: mhm 

När Oskar läser en bok utan Karins dator upplever han att det är svårare. Han försöker använda 

sig av strategier som att följa med i texten med hjälp av fingret. Men även denna strategi upplevs 

som svår ibland, “men jag brukar mest.. eh.. grumla bort den..”. Om Oskar tycker att det är 

svårt när han skriver berättar han att “ då hjälper kanske fröken och skriva åt mig”. När Oskar 

får frågan om hur det känns att skriva för hand, förklarar han att de inte skriver så mycket för 
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hand, utan mest på “platta”10. Oskar uttrycker att han tycker om att skriva på lärplatta då han 

beskriver att det är lättare och roligare.  

När eleverna skriver på lärplattor väljer Oskar att använda hörlurar eftersom att “då vet man 

om det blivit fel eller eh… rätt”. Han beskriver talsyntesen vidare: “Aa.. j hör det.. de såhär 

läser upp det..”. Han berättar att han gillar att lyssna på texten och förklarar att det hjälper 

honom. Han beskriver också att han använder hörlurar för att undvika högt ljud i klassrummet: 

“Då brukar det inte vara så högljutt”.  

5.4 Stödstrukturer som framhålls väsentliga av lärarna 

Lärarna Anna och Karin delar i det här avsnittet med sig av sina upplevelser och beskrivningar 

av de stödstrukturer som de arbetar med kring Johan och Oskar samt övriga elever. 

5.4.1 Läraren Anna 

Anna berättar om talsyntes, något som hon beskriver som en "en-till-en undervisning". Hon 

förklarar att eleverna varje gång de trycker ner en tangentknapp får höra bokstavens ljud i hör-

lurarna. Anna berättar att "sen när de har skrivit hela ordet så hör de ordet och när de sätter 

punkt hör de hela meningen". Anna lyfter att alla elever arbetade med talsyntes till en början 

men att "nu börja några plocka bort det" men att de då har "kommit jättelångt de är goda läsare 

[...] som lägger undan det". Anna menar att talsyntesen är ett bra hjälpmedel för elever med läs- 

och skrivsvårigheter: "Det är återigen det här med att de får upprepad ljudträning". Genom att 

eleverna får upprepad ljudträning menar Anna att eleverna "gynnas jättebra". 

En annan typ av verktyg som Anna berättar om är rättstavningsverktyget. När hon får frågan 

om hon använder det verktyget i sin undervisning svarar hon: "Det har jag tagit bort". Anna 

motiverar detta genom att uttrycka: "Jag vill att de ska [...] väcka lusten att skriva" och "sen så 

vill jag att de ska tänka mer själva hur det kan låta". Anna uttrycker att hon känner en viss oro 

kring att elever kan använda rättstavningsprogrammet på ett felaktigt sätt, på ett sätt som inte 

gynnar dem i sin läs- och skrivundervisning. Hon berättar att eleverna eventuellt vid behov 

kommer att använda rättstavning: "Inte i ettan möjligt att när de blir äldre att de kommer få 

använda det" och kanske "just de här som kanske har läs- och skrivsvårigheter längre upp 

dyslexi eller nått sånt" eftersom det då "är en god hjälp".  

                                                      

10 Med platta menas lärplatta.  
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Tangentbord är ett verktyg som Anna berättar att hon använder sig av i sin undervisning som 

ett komplement till lärplattorna. Anna menar att det är betydligt lättare för eleverna "att jobba 

med tangentbord". Hon lyfter också fram en ergonomisk aspekt med tangentbordet och menar 

att positionen "att de sitter med tanke på nacke och och så och sen är det lättare med tvåhands-

fattning att de lär sig att de inte sitter så här...". Samtalet leder in på området kring Johan och 

hans svårigheter inom läs- och skrivinlärningen. Anna förklarar att i Johans fall hämmar hans 

språkstörning honom i sin inlärning. Hon berättar: “För egentligen så kan han mycket mer men 

det är på grund av hans talsvårigheter så kommer inte det, så ställer det till det för honom”. 

Anna lyfter ett stöd som används för att hjälpa Johan på bästa sätt, vilket är en logoped. Anna 

förklarar att logopeden fungerar som ett stöd för henne och hennes undervisning kring Johan, 

genom att hon får råd angående de anpassningar som behövs göras för honom. Anna berättar 

att träningen består mycket av en-till-en undervisning där Johan får arbeta med bokstäver och 

dess ljud. Hon lyfter vidare Johan behöver ges möjlighet att öva: "Så mycket det bara går helst 

varje dag".  

5.4.2 Läraren Karin 

Karin börjar berätta om de olika stödstrukturerna som hon arbetar med i sin undervisning. Tal-

syntes är ett av dessa verktyg. Karin berättar att talsyntesen gör så att de hela tiden får ett talstöd. 

Hon menar vidare att när de: ”Jobbar med talsyntes så att de kan ju hjälpa sig själva många 

gånger och trycker man på en bokstav på iPaden och får höra ljudet i örat… ja det är ju klart att 

man lär sig mycket fortare än om man ska sitta och försöka trassla ihop ett par bokstäver för 

hand”. Hon förklarar vidare att självförtroendet gynnas av talsyntesen eftersom eleverna får 

känslan av att de också kan. Karin förklarar att alla eleverna använder talsyntes till en början, 

för att de ska bli säkra på ljuden men att det efterhand är mer frivilligt. Det blir då mer fokus på 

att bearbeta sin text på egen hand. En positiv följd av verktyget enligt Karin är att eleverna kan 

få mycket stöd utan att det blir utpekade, “man kan alltid gå in och rätta sig det behöver inte 

ens synas att man har gjort fel”. Karin uttrycker att talsyntesen kan fungera som en feedback 

och berättar att “det behöver inte vara jag som är deras feedback utan det kan lika gärna vara 

talsyntesen”. Hon beskriver även att eleverna får respons direkt och blir medvetna om gram-

matiken: “I och med att vi använder talsyntesen så blir de väldigt medvetna om stavning de lär 

sig direkt det här med att sätta ett mellanrum mellan orden de lär sig direkt att sätta punkt det 

är då de får höra på hela meningen”. 



 

23 

 

Karin berättar att hon inte använder verktyget rättstavning till en början, “inte när de ska börja 

skriva spökskrift11 och när de ska börja skriva sina första famlande ord men nu i tvåan så gör 

vi det [...]”. Karin förklarar att eleverna får träna sig i att ta ställning till hur ett rödmarkerat ord 

ska hanteras. De får förslag på ord som passar bättre och måste själva välja det ord som passar 

bäst. Hon förklarar att: 

För barnen vill ju ha rättstavat nu när de jobbar med talsyntesen.. de ser ju eller hör ju att det är 

någonting som inte stämmer.. och det är ju klart att man ska använda den tekniken som finns.. 

det är dumt att jag är en ordbok när de kan fixa det själva.. då vill jag jobba med innehållet på 

texter och det grammatiska strukturer istället. 

Karin berättar att hon använder skrivprogrammet ”Skolstil 2”. Valet av skrivprogram förklarar 

hon grundar sig i att textstilen är lättläst och bokstäverna ser ut som de handskrivna. Tangent-

bordet förklarar Karin som något som varken hon eller barnen har fastnat för i undervisningen. 

Men Karin förklarar att tangentbord kommer att användas när de kommit igång med att produ-

cera längre texter och när processen flyter på. 

Karin uttrycker att hon arbetar med några ytterligare anpassningar med eleven Oskar. I nuläget 

får Oskar stöd genom Wittingmetoden12. Detta för att han inte kan alla bokstäverna och dess 

ljud. Det är en sorts återinlärning för honom. En annan anpassning som görs för Oskar berättar, 

Karin, är att han får lyssna till böcker då läsningen är kämpig.  

5.5 Sammanfattning 

Både Anna och Karin uttrycker att de är positivt inställda till ASL. De ser båda två fördelar 

med arbetssättet och beskriver att en av anledningarna till att de började med ASL är att de ville 

arbeta med något som gynnade elever med motoriska svårigheter. Johan och Oskar lyfter även 

de att det inte är lika svårt och jobbigt att skriva på lärplatta. Båda eleverna berättade om sina 

upplevelser kring att skriva och de beskrev detta som något svårt. Johan och Oskar förklarar 

båda två att lärplatta är ett hjälpmedel som underlättar och motiverar dem i sitt skrivande.  

Anna och Karin berättar att de använder sig av flera olika stödstrukturer i sin undervisning, en 

del av dessa används i hela klassen och andra är anpassade efter enskilda elever. Oskar och 

                                                      

11 Spökskrift innebär att eleverna ska väcka en lust i att skriva. Eleverna får producera tecken utan att fokus ligger på 
grammatik. De berättar om ett intresse samtidigt som de trycker på bokstäver.  
12 Wittingmetoden har sin utgångspunkt i elevernas talspråk och att processen som rör läsningen består av två olika 
delar, vilka är åtskilda; förståelsedelen och den tekniska delen (övas parallellt men åtskilt). Metoden går ut på att eleven 
ska förknippa en bokstav med dess ljud. De ska även få en förståelse av att läsningen sker från vänster till höger. Detta 
ska automatiseras.  
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Johan beskriver talsyntesen som ett positivt hjälpmedel och båda berättar att den hjälper dem 

att skriva, detta för att de kan lyssna till ljuden om de blir rätt eller inte. Tangentbord lyftes 

också fram som ett hjälpmedel med positiva effekter. Johan beskriver att han ofta får kramp i 

fingrarna av att skriva med penna, men med tangentbordet så slipper han detta.  

Rättstavningsverktyget är något som både Anna och Karin förklarar att de inte använder sig av 

till en början. Detta för att de vill att fokus ska ligga på att producera texter och väcka lusten att 

skriva. Så småningom kommer dock detta verktyg att introduceras för eleverna. De båda lärarna 

beskriver olika arbetsformer, något som varierar i de båda klassrummen. Lärarna förklarar att 

ibland får eleverna arbeta i skrivarpar och andra gånger enskilt, bland annat beroende på upp-

giftens utformning och de resurser som finns att tillgå. Karin och Anna lyfter fram fördelar och 

nackdelar med både pararbete och enskilt arbete eftersom eleverna tränar olika förmågor i de 

olika arbetssätten. Eleverna Oskar och Johan berättar om sina upplevelser av pararbetet och 

beskriver dem som positiva. Båda berättar att de brukar fråga sin arbetskompis om hjälp vid 

behov. 

En positiv aspekt som eleverna och lärarna lyfter med lärplatta är att det är lätt att redigera sin 

text. Lärarna förklarar att elevernas självförtroende gynnas av att det är enkelt att redigera i 

texterna. De beskriver vidare genom att alla elever tvingas till att använda talsyntes ibland så 

blir ingen elev utpekad på grund av sin anpassning. Lärarna förklarar att eleverna producerar 

längre texter med ett bättre innehåll än tidigare med hjälp av ASL. Karin berättar att hon nu kan 

lägga sin tid på att hjälpa eleverna med innehållet istället för på formen. Alla fyra är motiverade 

av och positivt inställda till ASL. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att föra diskussioner kring olika ämnen. Under den första rubriken 

metoddiskussion kommer vi att diskutera den valda metoden. Under rubriken resultatdiskussion 

kommer vi att diskutera vårt resultat i förhållande till forskning, styrdokument, internationella 

undersökningar samt egna tankar och upplevelser.  

6.1 Metoddiskussion 

Metoden har stor betydelse för hur resultatet kommer att se ut. Vi kommer att diskutera styrkor 

och svagheter kring vår undersökningsmetod samt faktorer som vi tror kan ha påverkat den 

empiri som samlats in.  

De urval som vi har gjort gällande skola och medverkande informanter har gett oss en viss 

empiri men vi är medvetna om att andra skolor och informanter hade kunnat ge en annan empiri, 

och till följd av detta ett resultat av annan karaktär. Faktorer som vi tror har påverkat resultatet 

till studien kan vara: informanter, skolor samt vår tolkning av den information vi tagit del av. 

Informanterna som deltagit i vår studie bär med sig en viss typ av erfarenheter. Vi har dessutom 

en relation till dessa personer då vi genomfört våra verksamhetsförlagda utbildningar på dessa 

skolor. Detta kan vara en fördel då det kan vara ett känsligt ämne att samtala om med eleverna 

och då kan en relation underlätta detta. Därför valde vi att låta den av oss som genomfört sin 

VFU på den skolan intervjua sin tidigare elev. Ytterligare en anledning till detta var att vi hade 

en förförståelse kring elevens erfarenheter och arbetssätt, vilket vi anser har bidragit till en dju-

pare dialog med eleverna. Samtidigt kan en relation påverka samtalet på så sätt att eleven inte 

håller sig till ämnet utan kommer in på andra spår, vilket kan leda till att intervjutiden inte tas 

till vara. Däremot intervjuades lärarna av den forskare som inte har någon relation till denne. 

Detta var ett medvetet val då vi ville undvika en dialog med förgivettaganden vilket kan leda 

till uteslutande av information och feltolkningar.  

Det var ett medvetet val att båda medverkade under intervjutillfällena för att få tillgång till så 

mycket information och intryck som möjligt. Därför valde vi att föra anteckningar och spela in 

samtalen (Bryman, 2011). Vi valde att spela in alla samtalen för att kunna fokusera på ämnet 

som diskuterades. Inspelningen gav oss även möjlighet att återuppleva samtalet. Även tonläge, 

pauser och andra viktiga moment som inte går att ange i fältanteckningar finns på den auditiva 

inspelningen (Ibid.). Vi är medvetna om att det kan bli en otydlig inspelning. Av denna anled-

ning valde vi att använda oss av två ljudupptagningsenheter, dessutom fördes anteckningar 
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kring intervjun. En av oss forskare fokuserade på själva intervjun och den andra skötte inspel-

ningen, förde anteckningar och observerade. Detta gjorde att vi som forskare kunde lägga fokus 

på olika delar under intervjun. Genom att båda forskarna medverkade och att intervjun var av 

semistrukturerad karaktär så kunde båda vara aktiva vid behov samt ställa frågor (Bryman, 

2011). Ytterligare en reflektion kring intervjuerna som vi har gjort är att vi som personer (vår 

personlighet) har påverkat intervjuerna genom exempelvis formuleringar av frågor samt beto-

ningen. Vårt val att spela in intervjuerna auditivt kan också ha haft påverkan då de som med-

verkat kan ha upplevt en obekvämhet kring att bli inspelad då detta är en konstlad situation. 

Detta tror vi kan medföra att informanterna inte för ett naturligt samtal utan att det kan bli ett 

”fråga-svar-samtal”.  

Vi valde att inte genomföra en pilotintervju13 beroende på tidspressen samt att vi inte hade yt-

terligare tillgång till en elev och en lärare. Ett annat argument till bortvalet av pilotintervju var 

att vi hade gjort ett bekvämlighetsurval och utgick från ett målinriktat urval (Bryman, 2011). 

Samtidigt kunde en pilotintervju ha gett oss information om intervjuguiden och dess upplägg 

samt relevans för studien. Valet av att inte genomföra en pilotintervju kan ha bidragit till att 

annan information har framkommit än den tilltänkta, vilket har medfört att syfte och frågeställ-

ningar har reviderats. Vi har dragit lärdom av detta och om vi skulle ha genomfört empiriin-

samlingen igen skulle en pilotintervju genomförts för att säkerställa intervjuguidens utform-

ning. Genom att vi gjorde ett bekvämlighetsurval bidrog det till en viss konflikt mellan vad 

informanterna sa under intervjuerna och våra förkunskaper. Detta eftersom vi hade kunskaper 

kring undervisning med mera då vi genomfört våra VFU:er där.  

Under studien och materialinsamlingen har vi tagit hänsyn till viktiga etiska aspekter för att 

skydda informanterna samt ge dem information angående studien och dess syfte. Detta har vi 

gjort genom att utgå från Vetenskapsrådets forskningssed. Vi har varit noga med att behandla 

informationen i transkriberingsprocessen på ett trovärdigt sätt så att informanternas ord inte tas 

ur sitt sammanhang eller misstolkas.   

 

 

                                                      

13En testintervju för att se om intervjun ger den empiri som krävs för att besvara syftet med studien.  
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6.2 Resultatdiskussion 

I följande text kommer undersökningens resultat att diskuteras. Diskussionerna bygger på tidi-

gare forskning, styrdokument och internationella undersökningar. Dessa ställs sedan i relation 

till våra egna åsikter och upplevelser.  

Internationella undersökningar visar på att läs- och skrivförmågan hos elever har försämrats de 

senaste mätningarna (Skolverket, 2013; Skolverket, 2012b). Detta ställer krav på oss som lärare 

när det gäller vår läs- och skrivundervisning. Karin lyfter vikten av att teknik är en rättighet att 

kunna behärska i dagens samhälle. I och med att samhället ständig är under förändring och 

utvecklas ställs det krav på att även kunna bemästra tekniken i vardagen. Trots elevernas olika 

förutsättningar har skolan som uppdrag att ge dem en likvärdig utbildning för att kunna leva 

och vara demokratiska medborgare. Undervisningen ska utformas så att eleverna utvecklar sina 

kunskaper samt den språkliga förmågan (Skolverket, 2011a, Skolverket, 2011b; Skolverket, 

2012a). Idag finns det många tekniska hjälpmedel. Dessa upplever vi kan bidra till att alla elever 

med olika förutsättningar kan utveckla dessa förmågor. Detta utifrån tidigare forskning, egna 

erfarenheter samt det resultat studien indikerar på. 

Lärare och elever i vår studie lyfter olika upplevelser och erfarenheter kring tekniska hjälpme-

del såsom talsyntes och rättstavningsverktyg. Utifrån våra tolkningar var alla fyra deltagare 

positivt inställda till tekniska hjälpmedel. Även den forskning vi tagit del av visar på flest po-

sitiva följder med dessa verktyg. Båda lärarna i studien är överens om att ASL är ett bra hjälp-

medel för alla elever, inte enbart eleverna med läs- och skrivsvårigheter. Detta är något som vi 

själva har upplevt utifrån egna erfarenheter samt den forskning vi tagit del av. ASL kan använ-

das som en metod men även ses som ett förhållningssätt. Detta beroende på hur läraren arbetar 

med ASL. Om läraren arbetar med ASL som en metod kan detta leda till att ASL ”stoppas in” 

i undervisningen vid enstaka tillfällen, exempelvis enbart vid textskapandet. Ses ASL däremot 

som ett förhållningssätt genomsyrar det hela undervisningen i alla ämnen. Genom intervjuerna 

samt våra erfarenheter upplever vi att lärare har olika inställningar till ASL, en del använder 

det som metod, en del som ett förhållningssätt. Dessa inställningar kan bero på exempelvis 

förutsättningar och villkor. 

Utifrån lärarnas berättelser har vi erfarit att rättstavningsverktyget används på olika sätt i de 

båda klassrummen. De båda lärarna använder inte rättstavningsverktyget till en början, då syftet 

är att eleverna ska få möjlighet att utveckla en skrivarglädje. Vi ser detta som något positivt då 
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det kan vara känsligt för eleven att bli rättad i början av sin skrivarkarriär. Samtidigt anser vi 

att detta verktyg underlättar för lärare. Forskning samt lärarnas erfarenheter i studien indikerar 

också på detta resultat då lärarna kan använda sin tid på bästa sätt. Eleverna vill veta om deras 

texter är rättstavade, och talsyntes och rättstavningsverktyget kan bidra till detta. Vi anser att 

det är positivt att eleverna får respons direkt när de är inne i sitt skrivande, vilket vi anser kan 

bidra till motivationen. Å andra sidan menar Trageton (2014) att dessa verktyg kan påverka 

elevens självförtroende i negativ riktning, då varje felsteg kan bli ett nederlag. Detta resone-

mang är något som vi lärare måste ta ställning till och undervisa eleverna i hur de ska hantera 

denna typ av respons.  

Utifrån tidigare forskning samt de två elevernas upplevelser i studien kan vi se att elever upp-

lever en viss oro kring att göra fel. Eleverna idag har en stor press på sig att lyckas, de ska "bli 

någonting". Denna press tror vi kommer från samhället idag på ett annat sätt än förut, eleverna 

möts dagligen av olika krav på att göra rätt. Detta tankesätt om att alltid göra rätt tar många 

elever med sig in i skolan, detta anser vi ställer höga krav på oss som lärare att visa genom vårt 

förhållningssätt att det är av "felen" vi lär oss. Vi anser att eleverna måste få ges möjlighet att 

utveckla strategier kring hanteringen av talsyntes och rättstavningsprogram. Denna oro är något 

som vi saknar i lärarnas berättelser kring dessa hjälpmedel. Utifrån forskning samt de fyra in-

formanternas berättelser visar detta på att dessa verktyg underlättar elevers läs- och skrivinlär-

ning. Både lärare och elever lyfter detta i studien, vi ser att de är positivt inställda till dessa 

hjälpmedel och att detta kan underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. Å andra sidan 

lyfter forskning samt en av lärarna i studien tekniken som en nackdel i vissa fall, eftersom den 

kan krångla. Detta kan påverka en hel lektion då deras skrivverktyg försvinner, vi lärare måste 

vara medvetna om det här när vi väljer att arbeta utefter en metod/förhållningssätt där tekniken 

är en central del. 

Med hjälp av tekniska hjälpmedel såsom talsyntes och rättstavningsprogram kan eleverna pro-

ducera texter utifrån sin förmåga och sina förutsättningar utan att bli utpekade på något sätt 

eftersom det inte syns i texten vart/om den har blivit reviderad. Fast (2007), Sandberg (2012) 

och Skoog (2012) framhåller att eleverna måste kunna se sambandet mellan ljud och bokstav 

för att kunna “knäcka koden”. Genom att talsyntesen fungerar på det sättet att grafem och fonem 

kopplas samman och tydliggörs för elever anser vi att hjälpmedlet gynnar elever med läs- och 

skrivsvårigheter, men även andra elever under den tidiga inlärningen. Vi tycker att en fördel 

som studiens resultat indikerar till är att tekniska hjälpmedel bidrar till att eleverna kan få en 
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god en-till-en undervisning, vilket vi inte anser är möjligt på samma sätt utan dessa hjälpmedel. 

En annan positiv aspekt vi ser är att lärarna i studien genom ASL ges möjlighet till att fokusera 

på den innehållsliga biten i elevers texter istället för på rättstavningen. Detta anser vi bidrar till 

att läraren kan använda sina resurser på ett bättre sätt. En annan bidragande faktor till detta är 

pararbete. Här kan de elever som kommit långt och behöver utmanas stötta varandra i sitt skri-

vande. Läraren kan då ge den typen av stöd till de elever som har mer behov av det.  

Utifrån resultatet i studien verkar de två lärarna se fördelar och nackdelar med pararbete. Ele-

verna verkar däremot enbart se positiva sidor av pararbete. De ser sin arbetskompis som ett stöd 

vid textproducerandet, medan lärarna ibland verkar ha en viss oro för att den ena eleven får ta 

mer ansvar än den andra. Samtidigt kan detta vara positivt i en del situationer då vissa elever 

kan behöva öva förmågan att ta mer ansvar och driva ett arbete framåt. Å andra sidan kan elever 

som är väldigt drivande och har kommit långt i sin läs- och skrivinlärning utmanas och motiv-

eras. Eleverna kan på så sätt få använda sin förmåga att skriva och att inte hindras av en arbets-

kompis som inte kommit lika långt i sin inlärning. Även det enskilda arbetet behövs i undervis-

ningen då den enskilda elevens kunskaper eftersträvas. En nackdel med enskilt arbete anser vi 

kan vara att en del elever har svårt att komma igång och har svårt med förmågan att formulera 

sig i skrift. Vi anser utifrån våra egna erfarenheter och forskning att pararbete gynnar elever 

med läs- och skrivsvårigheter då dessa elever kan ha idéer och tankar men förmåga att visa det 

i skrift och ibland även tal saknas. Men å andra sidan krävs ett enskilt arbete för att vi lärare ska 

kunna bedöma elevens kunskaper utifrån kunskapskraven.  

I studien presenterar de båda lärarna att motoriken var en av de största anledningarna till att de 

började arbeta med ASL. Vi ser ASL som ett arbetssätt som gynnar elevernas motorikträning 

samt deras motivation. Genom att eleverna inte hämmas av sina motoriska svårigheter i texts-

kapandet anser vi att en skrivarglädje skapas och upprätthålls. Studien indikerar till att eleverna 

upplever det tekniska hjälpmedlet, i dessa fall lärplattor, som en motivation i sig. Genom detta 

arbetssätt ser elevernas texter likadana ut, ingen elev blir hämmad av motoriska svårigheter utan 

kan producera texter där textstilen ser likadan ut som kompisens. Motorikträningen sker på ett 

annat sätt än när eleverna skriver med penna och papper. I ASL sker den på ett mer lustfyllt sätt 

i många fall. Den typen av motorikträning där eleverna får pyssla och leka fram motoriken blir 

något roligt och motiverande, istället för något svårt och jobbigt för de elever som har motoriska 

svårigheter. En utmaning inom detta arbete anser vi kan vara att veta hur mycket tid som måste 

ägnas åt detta för att uppnå samma mängd träning som via skrivning med penna och papper. Vi 
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har upplevt utifrån våra erfarenheter att när eleverna får vänta med att skriva med penna blir 

detta något de får längta efter och det blir då en motivation i sig. Detta tror vi bidrar till att 

elevernas texter som skrivs för hand också blir längre men även med bättre handstil. 

6.3 Slutsats och vidare forskning 

Vi anser att vidare forskning krävs kring området då studien är genomförd i en mindre skala 

eftersom den endast innefattar två elever och två lärare. Dessutom bygger resultatet i studien 

på lärares och elevers upplevelser och beskrivningar. Detta bidrar till att det inte går att gene-

ralisera utifrån resultatet. För att kunna generalisera utifrån resultatet anser vi att det krävs en 

forskning gjord i större skala. Vi som forskare har gått in med en positiv inställning då vi bär 

med oss upplevelser och kunskaper av/om ASL. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat 

arbetet i dess utformning åt det positiva hållet, men vi har försökt att hålla oss neutrala i största 

möjliga mån i arbetets framställning.  

En slutsats som vi dragit utifrån denna studie där forskning och studiens resultats ligger till 

grund är att talsyntes gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom den synliggör sam-

bandet mellan fonem och grafem. En annan slutsats som vi dragit utifrån studien är att tekniken 

i sig motiverar eleverna till att vilja lära sig. Dessutom skapar ASL en möjlighet till individan-

passat arbetssätt som gynnar alla elever. ASL stödjer även elever med motoriska svårigheter då 

de inte hindras i sitt textproducerande av dessa svårigheter. Dessutom indikerar studien på att 

arbetssättet ASL ger positiva följder av pararbete vilket gynnar elever med läs- och skrivsvå-

righeter. Avslutningsvis indikerar studien att ASL gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter 

i sin läs- och skrivinlärning. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor lärare 

 

Berätta om dig själv 

Vilken årskurs arbetar du i nu? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat med ASL? 

Varför började du arbeta med ASL? 

Hur ser din läs- och skrivundervisning ut?  

Vilket stöd ges till eleverna i sammanhanget? Hur individanpassas detta stöd för …..?  

Hur upplever du att elever med läs- och skrivsvårigheter påverkas av ASL i sin läs- och skrivin-

lärning? Berätta mer om vad det är som påverkar? Varför tror du att det är så? 

Hur ser du på hjälpmedlet talsyntes? Hur använder du det? Varför?  

Använder du dig av rättstavningsverktyget? Varför/varför inte? 

Är det något mer du vill berätta? 



Bilaga 2 – Intervjufrågor elever 

Vad brukar du göra hemma? 

Har du någon favoritleksak? 

Brukar du läsa hemma? Brukar någon läsa för dig hemma? 

Vad gillar du att göra på rasten? 

Vad är roligast att jobba med i skolan? Varför? 

Är det något du tycker är svårt? Varför? 

Hur känns det att skriva för hand? Varför? 

Hur känns det att skriva på lärplatta/dator? Varför? 

Hur tycker du det är att läsa? Varför? 

Hur gör du när du läser själv?  

Vad gör du när det är svårt när du läser? Varför? 

Vad gör du när det är svårt när du skriver?  

- Vad gör du när du skriver för hand? Varför? 

- Vad gör du när du skriver på lärplatta/dator? Varför? 

När ni skriver i skolstil, brukar du använda hörlurar? Varför? 

Lyssnar du på texten när du skriver? Hur tycker du att det är? 

Använder du ”appar”? När använder du ”appar”? 

Vilken/vilka är dina favoritappar? Varför? 


