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ABSTRAKT 

 

Carström, M. & Johansson C. (2015). Att utmana elevers skriv- och läsförmåga i 

träningsskolan. En kvalitativ fallstudie med utgångspunkt i metoden “Att skriva sig till 

läsning”. To challenge pupils’ ability to write and read in compulsory school for pupils with 

intellectual disabilities – a qualitative case study originating in the method of “Write to Read”. 

Högskolan, Kristianstad. Speciallärarprogrammet. 

 

Syftet med följande studie är att undersöka hur skriv- och läsförmågan hos fyra elever i 

träningsskolan utvecklas genom att arbeta med utgångspunkt i metoden “Att skriva sig till 

läsning” (ASL).  

Studiens teoretiska ramverk är det sociokulturella perspektivet och det har valts utifrån en syn 

på att lärande sker i interaktion med andra människor. Arbetet ger en översikt av tidigare 

forskning om elever med utvecklingsstörning, läs- och skrivutveckling, läs- och 

skrivsvårigheter, framgångsfaktorer hos lärare vid arbete med läs- och skrivinlärning, elevers 

motivation och delaktighet samt om metoden ASL. Genom att göra aktionsforskning i de 

klasser där vi själva arbetar ville vi undersöka om metoden ASL kunde vara lämplig att 

använda i arbetet med elevers skriv- och läsutveckling i grundsärskolan, inriktning 

träningsskola. Vi har gjort deltagande observationer, fört dagboksanteckningar, filmat 

eleverna och fotograferat elevernas arbete.  

Sammanfattningsvis pekar resultaten i vår undersökning på att ASL kombinerat med att träna 

andra förmågor så som bokstavskännedom och klappa stavelser, kan vara en lämplig metod 

att arbeta efter i grundsärskolan, inriktning träningsskola. Resultatet visar att eleverna 

utvecklades inom en rad olika områden och studiens bidragande effekter var att elevernas 

motivation och delaktighet ökade markant. 

 

Nyckelord: Att skriva sig till läsning (ASL), delaktighet, grundsärskola, motivation, 

sociokulturellt perspektiv, specialpedagogik, speciallärare, träningsskola, utveckling och 

lärande. 
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ABSTRACT 

 

Carström, M. & Johansson, C. (2015) To challenge pupils’ ability to write and read in 

compulsory school for pupils with intellectual disabilities – a qualitative case study 

originating in the method of “Write to Read”. 

 

The purpose of this study is to investigate how four pupils in special schooling’s ability to 

write and read is possibly affected and developed by working according to the method of 

“Write to Read” during a period of 8 weeks.  

The theoretical framework of the study is the sociocultural perspective and it has been chosen 

according to the approach that learning takes place in interaction with others. The study 

presents a general view of earlier research of pupils with intellectual disabilities, reading and 

writing development, reading and writing difficulties, elements of success from teachers 

working with reading and writing training, pupils’ motivation and participation and with the 

method of “Write to Read”. By action research in our own classes, we wanted to investigate 

whether the method of “Write to Read” would be a suitable method to use when trying to 

develop pupils’ abilities to write and read in Swedish (compulsory) special schools, focusing 

on pupils with severe intellectual disabilities. We have conducted observations, kept a journal 

with daily notes, the pupils have been filmed and we have taken photos of our pupils’ work.  

To sum everything up, our study shows that “Write to Read” combined with training abilities 

such as knowledge of the letters and of clapping to syllables could be a suitable method 

within special schools. The result shows that pupils were developing within a number of areas 

and contributory effects of the study were that our pupils’ motivation and participation 

increased prominently. 

 

Key words: “Write to Read”, participation, compulsory special schooling, motivation, 

sociocultural perspective, special needs education and pedagogy, special needs teacher, 

special schooling for pupils with severe intellectual disabilities, development and learning.  
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1 INLEDNING 

 

Arbetet handlar om att utmana elever i träningsskolan i att skriva och läsa. Vi utgår från 

metoden ASL kombinerat med andra arbetssätt, så som stavelseträning och bokstavsträning. 

Arbetet pågår under åtta veckors tid med fyra olika elever, i de klasser där vi själva arbetar. 

Grundsärskolan är till för elever som på grund av en utvecklingsstörning inte klarar att nå 

målen i grundskolan. Grundsärskolan ska ge en utbildning som är anpassad efter varje elevs 

förutsättningar och utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig 

utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. 

Utbildningen ska utformas så att den förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till 

grund för fortsatt utbildning. Alla elever har rätt att i skolan få utvecklas, göra framsteg och 

uppleva känslan av att övervinna svårigheter. Därför ska alla barn och elever ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål 

(SFS, 2010:800). Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. 

Träningsskolan är avsedd för de elever som har mer omfattande intellektuella 

funktionsnedsättningar och som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i 

ämnen. Det finns ingen självklar gräns mellan grundsärskola och träningsskola i skollagen 

(Östlund, 2012a). I grundsärskolan finns det möjlighet att läsa enbart ämnen, enbart 

ämnesområden eller en kombination av de båda. Det finns även en möjlighet att läsa vissa 

ämnen enligt grundskolans kursplan, även om eleven är inskriven i grundsärskolan (SFS, 

2010:800). Hädanefter kommer vi ibland välja att använda den kortare benämningen 

träningsskola, när vi syftar på grundsärskolan, inriktning träningsskola. 

Vår tolkning av skollagen (SFS, 2010:800) är att lärare ska ha höga förväntningar på 

elevernas kunskapsutveckling och att lärarna ska ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för 

att utvecklas kunskapsmässigt. Om eleverna ska kunna utvecklas måste vi pedagoger ge dem 

utmaningar som är anpassade till deras förmågor och vi måste tro på dem! I läroplanen för 

grundsärskolan, Lgr sä 11, står det att utbildningen ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov, främja elevernas fortsatta lärande och ta sin utgångspunkt i 

elevernas bakgrund och erfarenhet (Skolverket, 2011). Skolan ska ansvara för att varje elev 

efter genomgången grundsärskola, inriktning träningsskola, kan använda det svenska språket 

för att kommunicera på ett nyanserat sätt, samt kan lära, utforska och arbeta både självständigt 

och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. Ämnesområdet 

kommunikation syftar till att ge eleverna förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang 

och att kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Syftet är 

även att stimulera elevernas vilja att ta emot och tolka kommunikation (Skolverket, 2011). 

Alla elever har rätt att få känna att de har möjligheter och de måste därför få arbeta med 
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lämpligt stoff, på den nivå och i den takt de har förutsättningar för. Då kan de få känna lust, 

glädje och motivation (Malmer, 2002). Ämnet skriv- och läsinlärning känns högst relevant att 

fördjupa sig i, för att vi ska kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för de elever vi möter, 

till att kunna utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förmågor. Vi anser att det är viktigt 

att vi lärare har höga förväntningar på elevernas kunskapsutveckling, eftersom våra 

förväntningar påverkar elevernas lärande och hur pass bra de lyckas. Vi anser att en av 

speciallärarens viktigaste uppgifter är att visa en tro på att alla elever kan utvecklas 

kunskapsmässigt. Vi måste kämpa för att denna utveckling ska ske, eftersom vår övertygelse 

är att utveckling sker hela livet.  

Åberg (2012) menar att det finns relativt lite forskning kring hur barn och vuxna med 

intellektuell funktionsnedsättning läser och hur man kan främja och utveckla deras 

läsförmåga. När vi söker efter forskning och annan relevant litteratur till studien kommer även 

vi fram till att läs- och skrivförmågan hos personer med funktionsnedsättning, är ett ganska 

obeforskat område. Vi menar att elever inom träningsskolan många gånger behöver träna mer 

på olika moment, istället för att undvika dessa och då vi hörde talas om metoden ”Att skriva 

sig till läsning” (ASL), blev vi nyfikna på om det kan vara en gynnsam metod för dessa 

elever. ASL-metoden är skapad av Trageton (2014) och utgår från att eleverna börjar skriva 

på dator och iPad innan de börjar träna läsning. Då många elever inom träningsskolan har 

motoriska svårigheter, tror vi att vi kan främja elevernas motivation och lärande genom att 

utgå från ASL och använda dator och iPad. Vår erfarenhet är att elever i träningsskolan oftast 

tycker det är roligt och stimulerande att få använda tekniska hjälpmedel och vi tror på iPadens 

fördelar med snabb och omedelbar respons. Det finns flera studier som styrker att ASL är en 

framgångsrik metod inom grundskolan, men vi lyckas inte finna någon som är genomförd i 

grundsärskolan. Vi vill ta reda på om metoden är lämplig att använda i inom träningsskolan, 

för att väcka ett intresse hos eleverna för skrivning och läsning, samt om metoden kan vara 

utmanande och framgångsrik på ett sätt som ger positiva resultat i elevernas 

kunskapsutveckling. Begreppet läs- och skrivutveckling används oftast just i denna ordning; 

läs- och skrivutveckling. Vi väljer att vända på det och benämner det istället skriv- och 

läsutveckling i denna studie, eftersom vi tror på idén att eleverna får börja skriva innan de 

börjar läsa. 

1.1 Bakgrund  

Vår egen kunskap om hur ett framgångsrikt arbete med skriv- och läsinlärning inom 

träningsskolan kan se ut, är begränsad. I mötet med före detta kollegor, studiekamrater på 

Högskolan i Kristianstad samt genom våra egna erfarenheter av arbete i träningsskolan, 

upplever vi att kraven ofta kan vara för lågt ställda på elever inom denna verksamhet. Bör vi 

utmana dem mer i läsning och skrivning? En del elever kanske kan lära sig läsa och skriva 

enstaka ord, medan andra kanske kan lära sig läsa och skriva enklare meningar/texter. Vi 

upplever att det ibland finns en outtalad diskurs att elever i träningsskolan inte kan läsa och 

skriva. “Läs- och skrivinlärning i träningsskolan, går det?” är en fråga som vi har stött på i 

olika sammanhang. Kan det vara så att eleverna i grundsärskolan kategoriseras och att elever 
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som kan eller förväntas kunna lära sig att läsa, placeras i grundsärskola, medans elever som 

inte kan läsa ofta placeras inom inriktningen träningsskola? I så fall skulle detta kunna 

innebära att eleverna i träningsskolan inte ges så många möjligheter till att träna på att skriva 

och läsa, eftersom de kanske inte anses kunna lära sig detta. Kanske prioriteras utvecklingen 

av andra förmågor istället? Vi hittar inte någon forskning kring dessa funderingar, utan det är 

enbart våra egna tankar, att det kan vara så att elever i grundsärskolan kategoriseras i 

grundsärelever och träningsskoleelever och därmed får de kanske väldigt olika utmaningar när 

det gäller skriv- och läsutveckling. Vår erfarenhet av arbete i träningsskola är att många lärare 

känner sig ”vilsna” och inte vet hur de ska gå till väga när det gäller skriv- och läsinlärning  

med dessa elever. Det finns väldigt lite, eller inget (?!), material som är anpassat för 

träningsskolan och det är därför svårt att finna material som passar elevernas kunskapsnivå, 

anser vi. Ofta är läromedel antingen alldeles för svåra så att läraren måste förenkla och 

anpassa oerhört mycket eller så är materialet istället för barnsligt, om exempelvis 

förskolematerial används. Detta är synpunkter som vi genom vårt arbete i träningsskolan 

stöter på dagligen, både i våra egna klasser och hos våra kollegor.  

I skollagen (SFS 2010:800) står det att det är huvudmannen för utbildningen som avgör om en 

elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden. 

Samråd med elevens vårdnadshavare ska ske innan beslut fattas. Vi har via föräldrar till elever 

på våra tidigare arbetsplatser, genom före detta kollegor och genom lärare som arbetar på 

andra grundsärskolor, hört talas om föräldrar som upplever att de inte informerats om 

skillnaden mellan grundsärskola och inriktningen träningsskola. De upplever även att de inte 

heller fått någon möjlighet att påverka och välja inriktning för sitt barn. Vi anser att 

informationen kring skillnaden mellan grundsärskola och träningsskola borde vara bättre, 

eftersom undervisningen skiljer sig mycket åt mellan verksamheterna. Vår samlade kunskap 

och erfarenhet säger oss att elever i träningsskola i vissa fall erbjuds få utmaningar inom 

skrivning och läsning. Vi funderar även på om föräldrarna informeras tillräckligt väl om 

elevernas möjlighet att läsa utifrån både ämnen och ämnesområden, genom att kombinera 

grundsärskolans och träningsskolans kursplaner. 

Våren 2011 fattades det ett beslut om lärarlegitimation och nya behörighetsregler för lärare i 

grundsärskolan (Östlund, 2012a). År 2018 krävs det att alla som arbetar i grundsärskolan har 

en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. I examensordningen för 

speciallärare står det att specialläraren ska medverka i förebyggande arbete och bidra till att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärandemiljöer. Specialläraren ska visa en fördjupad 

kunskap om barns och elevers lärande, leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med 

målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever, samt visa en fördjupad förmåga till ett 

individanpassat arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd (Högskoleverket, 2012). 

Examensordningen för speciallärare är enligt vår mening skriven utifrån ett kategoriserande 

synsätt i och med att den studerande väljer inriktning mot språk-, skriv-, och läsutveckling, 

matematikutveckling, utvecklingsstörning, synskada, dövhet och hörselskada eller grav 

språkstörning. Eleverna antas kunna placeras in i någon av dessa kategorier och speciallärarna 

utbildas till att ha specialistkunskap inom ett specifikt område. Vi menar att elever med 
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utvecklingsstörning även behöver hjälp med sin skriv- och läsutveckling och sin 

matematikutveckling och då behöver specialläraren ha fördjupade kunskaper inom dessa 

områden också.                

Enligt Åberg (2012) kan för låga förväntningar på prestationer i skola och arbetsliv vara en av 

de allvarligaste diskrimineringarna mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Åberg skriver vidare att många tror att barn med intellektuell funktionsnedsättning inte är 

kapabla att lära sig läsa och han varnar för risken att per automatik anta att barn med måttlig 

eller grav intellektuell funktionsnedsättning inte kan lära sig läsa. Sannolikt är det så att barn 

med intellektuell funktionsnedsättning behöver mer, inte mindre, stöttning, positiva 

förväntningar och uppmuntran (Åberg, 2012). Lärarnas attityd och tilltro till elevernas 

förmåga att lära sig läsa och skriva är central (Skolverket, 2014). Det handlar dels om lärarnas 

tilltro till att den egna undervisningen har betydelse för eleven och dels om lärarnas förmåga 

att undervisa så att eleven utvecklar kunskaper inom läsning och skrivning. Lärare som saknar 

adekvat utbildning har en benägenhet att ha lägre förväntningar på att deras undervisning 

inom läs- och skrivområdet gör skillnad för eleverna. Lärares kunskap och höga förväntningar 

på elevers möjlighet att utveckla läs- och skrivförmåga har visat sig betydelsefulla 

(Skolverket, 2014). Den mest framträdande kritiken mot särskolans inre arbete är att 

verksamheten anses vara mer omsorgsinriktad, än kunskapsutmanande (Östlund, 2012b). 

Omsorgsbegreppet kan tänkas leva kvar sedan den tiden då elever med utvecklingsstörning 

delades in i kategorierna bildbara och obildbara. Synsättet som rådde förr var över lag att 

personer med utvecklingsstörning inte hade särskilt stor utvecklingspotential och förmodligen 

innebar det att undervisningen var mer fokuserad på omsorg än på lärande. Östlund (2012b) 

menar att omsorgen bör kunna ha kunskapsutvecklande ambitioner, likväl som 

kunskapsutmaningarna kan innehålla inslag av omsorg.  

Under våra år som undervisande lärare inom träningsskolan har vi funderat mycket kring 

skriv- och läsinlärning. Hur kan vi arbeta vidare med de elever som visar att de kan alla 

bokstavsnamn och bokstavsljud?  Hur kan vi stimulera elevers skriv- och läsförmåga? Vi ser 

det som ett problem att elever i träningsskolan ibland inte får så många utmaningar i att skriva 

och läsa och vi vill därför utmana dem i deras proximala utvecklingszon och väcka ett intresse 

för bokstäver och för att skriva och skapa möjligheter till att eleverna kan se en vinst och en 

mening i att kunna skriva och uttrycka sig. Reichenberg (2012) argumenterar för en 

grundsärskola som i större utsträckning ger eleverna kunskapsutmaningar inom läs- och 

skrivområdet. Det får anses vara alla svenska barns rättighet att lära sig läsa och skriva. Den 

enskilt viktigaste faktorn för barns läs- och skrivtillägnande är enligt de flesta studier, lärarens 

kompetens och skicklighet, menar Wengelin och Nilholm (2013). 

Vi upplever att det är svårt att finna lämpligt material när det gäller skriv- och läsundervisning 

för nybörjare i träningsskolan. Vi har uppfattningen att många elever i träningsskolan har en 

större utvecklingspotential inom skrivning och läsning än vad traditionen erbjuder och de bör 

få lagom svåra utmaningar inom detta område, där de kan känna glädje, nyfikenhet och 

motivation till att vilja skriva och läsa. Genom vår studie vill vi skapa möjligheter för 
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eleverna att samspela och interagera med varandra och på så sätt få en känsla av delaktighet. 

Vi tror och hoppas att vårt examensarbete kan komma att bli ett värdefullt bidrag inom skriv- 

och läsundervisning i träningsskolan. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur skriv- och läsförmågan hos fyra elever i 

träningsskolan utvecklas genom att arbeta med utgångspunkt i metoden “Att skriva sig till 

läsning” (ASL). 

 Hur ser elevernas kunskap kring skrivning och läsning ut, före respektive efter 

studiens genomförande? 

 Vilka framsteg i elevernas skriv- och läsförmåga kan ses efter att ha arbetat aktivt med 

ASL? 

 Vilka effekter på elevernas lust att lära kan ses, efter att ha arbetat med ASL? 

Vi är medvetna om att de effekter som eventuellt följer av arbetet med ASL, är beroende av 

vår förmåga att uppfatta och tolka dessa effekter hos eleverna. Det beror även på vad eleverna 

förmår att visa för oss, på ett sådant sätt att vi uppmärksammar det. 

1.3 Studiens avgränsning 

Utifrån den begränsade tiden på 8 veckor för studiens genomförande, fokuserar vi enbart på 

två elever var, det vill säga fyra elever totalt. Vi genomför studien med utgångspunkt i 

metoden ASL, vilken vi kombinerar med ett medvetet arbete, med både bokstavskännedom 

och stavelseträning. Det vore omöjligt för oss att göra detta arbete på ett bra sätt med mer än 

två elever var under den korta tidsperioden. Vi arbetar inte med traditionell läsinlärning, 

läsförståelse eller rättstavning, utan arbetet handlar främst om att väcka ett intresse och en lust 

till att vilja skriva och om att eleverna ska känna sig motiverade till att uttrycka sig i skrift. Vi 

har inte för avsikt att eleverna ska lära sig att läsa på denna korta tid, utan med läsning menar 

vi när eleverna låtsasläser det de själva har skrivit, så kallad pseudoläsning. Vi vill att 

eleverna ska bli medvetna om att det som de skriver kan läsas av någon annan. Vårt mål är 

även att så smått försöka börja utveckla den alfabetiskt-fonologiska läsningen hos eleverna.  

1.4 Studiens upplägg 

I kapitel 2 presenteras vårt teoretiska ramverk och tidigare forskning. I kapitel 3 följer val av 

metod, undersökningsgrupp och genomförande, samt bearbetning och reliabilitet/validitet. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiska ställningstaganden. Kapitel 4 beskriver vårt resultat 

och teoretisk analys och i kapitel 5 presenterar vi en sammanfattning samt diskussion. 
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2 TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

Det sociokulturella perspektivet har valts som teoretiskt ramverk för denna studie. Enligt 

Säljö (2015) är den ryske psykologen Lev S. Vygotskij en tydlig upphovsman till det 

sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet har valts utifrån synen på att 

lärande sker i interaktion med andra, att lärande sker hela livet och att människans lärande 

inte styrs av hennes biologiska förutsättningar. Vygotskijs utgångspunkt är att det lilla barnet 

föds in i en värld av kommunikation med omgivningen. Kommunikation via ögonkontakt, 

beröring, skratt och tal leder till att barnet blir en del av en social gemenskap med normer, 

regler, värderingar etc. Barnet föds även in i en materiell värld med bland annat leksaker och 

tekniskt utrustning (Säljö, 2015). Enligt Williams (2001) menar Vygotskij att socialt samspel 

är den viktigaste drivkraften i barnets utveckling och utgår från att lärande och utveckling står 

i relation till varandra, från barnets första levnadsdag, där språket utgör den utlösande 

mekanismen för utveckling. Då barnet samarbetar med vuxna eller mer kunniga kamrater kan 

detta bidra till att barnet konstruerar kunskap tillsammans, medan de samspelar med varandra 

(Williams, 2001).  

Säljö (2015) beskriver att en central utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet är 

synen på hur lärande går till. Människans fysiska, intellektuella och sociala förmågor bestäms 

inte av hennes biologiska förutsättningar, utan hon kan utveckla och använda redskap, 

artefakter. Fysiska redskap används t.ex. då vi förflyttar oss, gräver och lagar mat. Redskapen 

medierar våra handlingar, alternativt utgör instrument som vi använder och är beroende av. 

Genom att lära sig använda fysiska redskap som medierande resurser kan människan göra 

sådant hon annars inte skulle kunna med sina naturliga förmågor. I likhet med fysiska redskap 

använder människor också intellektuella, mentala och språkliga redskap när de tänker och 

kommunicerar. Ofta är de redskap som används en kombination av fysiska och 

mentala/språkliga resurser/artefakter, dvs. kulturella redskap. Ett materiellt objekt t.ex. en 

linjal fungerar eftersom den har språkliga distinktioner (cm, dm, tum). Artefaktorer kan 

användas som ett fysiskt objekt, men samtidigt uppfattas som ett tecken eller symbolisk 

artefakt som medierar mening (Säljö, 2015). Olika begrepp som t.ex. procent och kilometer 

fungerar som redskap då vi tänker, talar och skriver. Begreppen fungerar som medierande 

redskap och gör att människor kan beskriva, analysera och kommunicera om världen. Enligt 

Säljö (2015) menar Vygotskij att precis som en hammare hjälper till att slå in en spik så 

hjälper mentala redskap människor att utföra olika handlingar. Begrepp är tänkandets verktyg 

eller instrument. Mediering sker mellan människor i interaktion och genom olika slags 

kommunikation, både språklig och icke språklig. Det viktigaste redskapet är det mänskliga 

språket, dvs. ett flexibelt teckensystem. Språket ger möjlighet att beskriva, tolka och analysera 

världen (Säljö, 2015). Genom att själv formulera tankar och idéer och samtidigt ta del av 

andras i en ömsesidig process skapas vad Vygotskij betecknar kollektivt meningsskapande. 

Denna upplevelse av delaktighet är också grunden för motivation (Bjar & Frylmark, 2009). 
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Vygotskij lägger särskild vikt vid lärarens undervisande roll, eftersom läraren är den som 

genom barnens lärande medvetet kan bidra till deras utveckling (Björk & Liberg, 1996). 

För att nå ett funktionellt läsande och skrivande är det sociokulturella sammanhang som 

läsaren och skrivaren befinner sig i en väsentlig aspekt (Liberg, 2007). Barnet ska få lära sig 

att läsa och skriva tillsammans med andra, både barn och vuxna. Det är i den sociala 

samvaron med andra och i mötet med dem som kan mer, som barnet ska ges möjlighet att på 

både egna och andras villkor få växa. I ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom 

interaktion och samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus. Det generella antagandet är 

att den mer kunnige i ett sociokulturellt hänseende vägleder eller stöttar den som är mindre 

kunnig i den aktuella praktiken. När barn arbetar tillsammans med en eller flera kamrater 

framkommer fler perspektiv och idéer än då barn arbetar ensamma. På detta sätt blir också 

varje barns enskilda perspektiv synligt, eftersom det är just i utbytet med andras idéer, som de 

egna träder fram. Forskningen är överens om att barn vinner fördelar med att samarbeta med 

kamrater som har olika kunskaper inom skiftande områden. Då barnet möter fler 

uppfattningar än sin egen om ett fenomen, lär de sig i interaktion och kommunikation med 

varandra att ompröva sina föreställningar (Williams, 2001). I den sociokulturella traditionen 

är appropriering den grundläggande metaforen för lärande. Barnet lär sig språkliga uttryck i 

interaktion med vuxna. Barnet lär sig känna igen olika uttryck, vad de betyder och så 

småningom att själva använda dem. Lärande sker genom deltagande i interaktion och utan att 

situationen i sig i första hand är organiserad för lärande. Enligt det sociokulturella 

perspektivet approprierar vi inte enbart språk och begrepp utan även fysiska redskap (Säljö, 

2015). Människor som behärskar en viss praktik eller färdighet vägleder den som är 

nybörjare. Nybörjaren lånar kompetens från den mer erfarna och utvecklar successivt en 

större autonomi. Från att från början varit beroende av yttre stöd klarar individen fler moment 

och till sist hela förloppet. Olika kunskaper och färdigheter som finns på det kommunikativa 

planet behärskas, approprieras, så småningom av individen (Säljö, 2000). 

Människor är ständigt under utveckling och de förändras genom att ta till sig erfarenheter. Då 

människan kan och behärskar något t.ex. addera ensiffriga tal, fungerar det som en plattform 

för att lära sig vidare om hur man adderar. Den kunskap som finns pekar framåt mot nya 

kunskaper och färdigheter. Enligt Säljö (2015) menar Vygotskij att utveckling sker i den 

närmsta utvecklingszonen, den proximala utvecklingszonen. I utvecklingszonen finns de 

kompetenser som ligger inom räckhåll, men som barnet fortfarande behöver stöd kring. Inom 

ramen för den närmaste utvecklingszonen är barn känsliga för undervisning. Barn har här 

tillräcklig förståelse för att kunna följa med i en förklaring eller resonemang och ta till sig det 

(Säljö, 2015). “Läraren kan, till skillnad från en lärobok eller dator, upprätthålla 

intersubjektivitet med barn och leda dem vidare i approprieringen av kunskaper och 

färdigheter” (Säljö, 2015, s.102). Enligt Säljö (2015) menar Vygotskij att man alltså kan tänka 

sig två nivåer i barnets utveckling. Den första är där barnet befinner sig just nu i sin 

utvecklingsprocess, det vill säga vad ett barn kan göra självständigt och som finns som ett 

resultat av en bestämd men avslutad period. Den andra nivån är där barnet kan lösa uppgifter 

under vägledning och med hjälp av en kunnigare kamrat eller en vuxen. Skillnaden mellan 
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den aktuella nivå där barnet självständigt löser uppgifter och den andra nivån är den närmaste 

utvecklingszonen (Williams, 2001).  

Vi finner ovanstående teori lämplig utifrån studiens syfte. Förespråkare för det sociokulturella 

perspektivet menar att lärande sker hela livet och i samspel med andra, vilket även är vår tro. 

Vi vill öka möjligheterna för elever i träningsskolan att lära sig och att utvecklas, i samspel 

med andra. Vi vill utmana eleverna i deras proximala utvecklingszon och på så sätt öka deras 

motivation att arbeta. Genom att ge eleverna olika redskap, sätta ord på det de arbetar med 

och ge dem nya begrepp hoppas vi kunna utveckla en större medvetenhet och förståelse hos 

eleverna, för skrivning och läsning. 

I vår teoretiska analys kommer vi att använda oss av följande begrepp från det sociokulturella 

perspektivet; interaktion/samspel, redskap/artefaktorer, mediering, appropriering samt den 

proximala utvecklingszonen. 

2.1 Litteraturgenomgång   

2.1.1 Elever med utvecklingsstörning  

Kylén (2012) beskriver hur definitionen av utvecklingsstörning är ett begrepp som har 

varierat över tid och beroende på vilket sammanhang vi talar om. Det som betraktas som 

avvikande kan variera från miljö till miljö och från en situation till en annan. Riksförbundet 

för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) använder termen 

utvecklingsstörning för att beskriva en störning av ett barns intellektuella utveckling. Denna 

störning har uppstått tidigt i utvecklingen och den finns i kombination med en nedsättning av 

adaptiv förmåga (Kylén, 2012). Nedsättningen av den adaptiva förmågan finns inom tre 

områden, enligt Jakobsson & Nilsson (2011): 1. Praktiska färdigheter vilket innebär att sköta 

sin hygien, ekonomi och städning.  2. Sociala färdigheter som handlar om att kunna umgås 

med andra och bedöma om de är pålitliga. 3. Skolrelaterade färdigheter så som kunskaper, 

läsning, skrivning etc. Utvecklingsstörning bygger således på de två begreppen intelligens och 

adaptivt beteende. En person kan ha mer svårigheter i en viss miljö och i en viss situation, 

beroende på vilka förutsättningar och omständigheter som råder, men kan fungera utan några 

större bekymmer i en annan situation och miljö. Resonerar man så, så är 

funktionsnedsättningen inte konstant och/eller statisk utan då handlar det istället om hur 

föränderlig miljön runt omkring är och hur mycket som anpassas till individens behov och 

förutsättningar (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Kylén (2012) menar att vi behöver lära känna både psykiska och fysiska egenskaper och 

miljön runt om eleven och sedan studera samspelet dem emellan, för att kunna förstå en 

person med funktionsnedsättning. Då får vi en helhetsbild av individen vilket gör att vi kan 

arbeta med det som fungerar bra och använda oss av elevens styrkor och förmågor. Primära 

handikapp ger ofta sekundära effekter som att t.ex. inlärningen försämras, kunskaper blir 

konkretare och enklare och handlingsoperationer och tankeoperationer blir mindre flexibla. 
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Primärt påverkar däremot inte begåvningshandikappet en persons känslor, behov, 

känslobearbetning, självkänsla och attityder. Det handlar istället mest om vilket bemötande 

personen får av omgivningen. Den bild en person får av sig själv är till stor del beroende av 

hur omgivningen reagerar och bemöter honom/henne (Kylén, 2012). 

I Sverige görs indelningen av utvecklingsstörning i lindrig, måttlig och grav utifrån ett 

medicinskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv. Enligt IQ-test är en person 

utvecklingsstörd om intelligenskvoten är under 70 (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Av 

tradition har detta värde varit ett riktmärke för placering i särskola (Östlund, 2012a). Enligt 

Jakobsson och Nilsson (2011) används vanligen klassificeringssystemen Inernational 

Classification of Diseases (ICD) eller Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM) när diagnosen utvecklingsstörning ställs. En diagnos kan inte exakt beskriva en 

individs problematik. Den kan endast ange riktningen för en fördjupad undersökning av 

individen och den omgivande miljön. Det kan råda stora individuella skillnader inom samma 

diagnos (Jakobsson & Nilsson, 2011). Jakobsson och Nilsson (2011) hänvisar till Tøssebro 

och Lundeby som menar att en diagnos är ett slags lösenord eller dörröppnare till olika former 

av stöd, till bekräftelse och förklaring, samt förståelse från omgivningen. 

Enligt den medicinskt-utvecklingspsykologiska modellen anses utvecklingsstörning vara en 

effekt av brister hos individen, vilka kan vara orsakade av skador, sjukdomar eller av en 

normal variation av intelligensen. Enligt den sociala modellen anses utvecklingsstörning bero 

på hinder som finns i samhället. Enligt den miljörelativa modellen ses utvecklingsstörning 

som en följd av både individuella egenskaper och omgivningsfaktorer (Jakobsson & Nilsson, 

2011). Skolverket (2014) anser att forskning om stimulering av språk och kommunikation 

kring elever med en utvecklingsstörning pekar mot att det inte är högprioriterat i barnens 

vardag. Barn med en utvecklingsstörning möter inte i samma utsträckning som andra barn 

pekböcker, bilderböcker och högläsning tidigt i livet och får inte samma möjligheter att 

tillsammans med vuxna lyssna och samtala om böcker. Skolverket (2014) anser att förmågan 

att kunna samtala och kunna vara en aktiv samtalsdeltagare har stor betydelse för 

utvecklingen av förmågan att kunna läsa och skriva. Skolverket lyfter även fram 

problematiken kring att elever med en utvecklingsstörning enbart lär sig känna igen elevnära 

eller högfrekventa ordbilder. De menar att det leder till att eleverna inte kan läsa text som 

innehåller nya, obekanta ord. Skolverket (2014) påtalar vikten av att undervisningen 

möjliggör för eleverna att både utveckla sin analys- och synteskompetens, dvs. avkoda i 

läsning och inkoda i skrivning och att ta hjälp av ljudningsstrategier. 

2.1.2 Grundsärskola och inriktning träningsskola  

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är 

avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen 

(Skolverket, 2015). Träningsskolan är 9-årig och eleverna läser fem olika ämnesområden där 

det finns kunskapskrav på två nivåer (Skolverket, 2011). De fem ämnesområdena är: 

kommunikation, motorik, estetisk verksamhet, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning 
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(Skolverket, 2014).  Träningsskolan är i allmänhet till för de elever som har mer omfattande 

intellektuella funktionsnedsättningar, däremot finns det ingen självklar uppdelning eller gräns 

mellan grundsärskola och träningsskola i skollagen (Östlund, 2012 a). 

1954 bytte Sinnesslöskolan namn till Särskolan. Träningsskolan infördes 1967 i och med 

omsorgslagen (SFS, 1967:940). Detta år blev skolgången obligatorisk även för de barn som 

tidigare hade betraktats som “obildbara” (Östlund, 2012a). Utvidgningen som gjordes 1968 

kring vilka barn och unga som skulle tas emot inom särskolan bidrog till att särskolan delades 

upp i två inriktningar; grundsärskola och träningsskola. Dessa indelningar fanns kvar till 2011 

då särskolan bytte namn till grundsärskola. Träningsskola är numer en inriktning inom denna 

skolform (Östlund, 2012a). Enligt Östlund (2012b) ges elever inom träningsskolan färre 

tillfällen till att ta egna initiativ och att interagera med klasskamrater, jämfört med elever i 

grundskolan. Östlund (2012a) argumenterar för betydelsen av att förstå de 

interaktionsprocesser som pågår i träningsskolan. Han anser att skolledare, lärare och 

elevassistenter som arbetar med elever som har omfattande funktionsnedsättningar, behöver 

fortbildas och ges tillgång till moderna teorier om funktionsnedsättningar och personalen i 

träningsskolan behöver få stöd att implementera dessa nya teorier ute i sina verksamheter. 

Östlunds studie (2012a) visar att mötesplatser där eleverna kan ingå i horisontella relationer 

med sina kamrater, lyser med sin frånvaro i träningsskolan.  

Enligt Skolverket (2015) fortsätter antalet elever i grundsärskolan att minska och antalet är nu 

drygt 9 300. Elevantalet i grundsärskolan ökade under 1990-talet fram till läsåret 2003/04 för 

att därefter minska ända fram till läsår 2013/14. Samtidigt som elevantalet ökade i 

grundsärskolan skedde också en ökning av antalet elever i grundskolan (Skolverket, 2012). 

Idag utgör andelen elever i grundsärskolan 1 procent av det totala antalet elever (Skolverket, 

2015).  

2.1.3 Styrdokument 

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som 

ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Alla elever 

har rätt att i skolan få utvecklas, göra framsteg och uppleva känslan av att övervinna 

svårigheter. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder 

eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Alla barn och elever ska 

ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för 

att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål (SFS, 2010:800).  

Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, främja elevernas 

fortsatta lärande och ta sin utgångspunkt i elevernas bakgrund och erfarenhet. Vidare ska 

läraren organisera arbetet så att eleven kan uppleva att kunskapen är meningsfull och att 

eleven stimuleras till att använda och utveckla hela sin förmåga (Skolverket, 2011). 
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Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola, inriktning 

träningsskola kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt samt 

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till 

sin egen förmåga. Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin 

språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011). I kursplanen i ämnesområdet 

kommunikation kan man läsa att undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i 

att samspela med andra. De ska utveckla en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin 

situation och ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang. Eleverna ska kunna 

uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer och därigenom ska 

undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet. Eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och förstå och de ska få möta och 

uppleva olika former av kommunikation såsom till exempel bilder (Skolverket, 2011). I 

Skolverkets skrift “Gilla Läsa Skriva” (Skolverket, 2014) lyfts tala, lyssna, samtala, läsa och 

skriva fram som mänskliga centrala förmågor, vilka utvecklas då de används i meningsfulla 

sammanhang.  

2.1.4 Språk-, läs- och skrivutveckling 

2.1.4.1 Tal- och skriftspråk 

Människor lär sig tala utan någon planmässig undervisning, redan tidigt i livet. Det finns 

ingenting som kan stoppa talspråksutvecklingen så länge vi vistas bland andra människor 

(undantag finns vid dövhet eller svåra hjärnskador). Det är således lika naturligt att lära sig 

tala som att lära sig gå. Att lära sig läsa och skriva är inte alls lika självklart och naturligt 

(Lundberg, 2006). Talat språk är uppdelat i att tala och att lyssna på samma sätt som det 

skrivna språket är uppdelat i att skriva och att läsa. Eftersom det inte är meningsfullt att skriva 

något om det inte finns någon som kan läsa det skrivna, så förutsätter dessa båda aktiviteter 

varandra (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2006). Även Wengelin och Nilholm 

(2013) menar att talspråket är något de flesta hörande människor utvecklar utan ansträngning i 

interaktion med andra människor.  

Skriften däremot är mer av en artefakt som kom in i den mänskliga historien långt senare än 

talspråket. Skriftsystemen är enkelt uttryckt representationer av talade språk och det används 

för att kommunicera med andra människor, men skrivet språk är inte bara tal som blivit 

nedskrivet. Vi använder vanligen talat och skrivet språk i lite olika 

kommunikationssituationer. Vi måste lära oss att vi vanligen inte skriver som vi talar, även 

om skriften är en representation av talet (Wengelin & Nilholm, 2013). För att lyckas med att 

lära sig skriva behövs kunskaper på flera olika språkliga nivåer. Regler för stavning, 

användningen av stora och små bokstäver, interpunktion och att forma bokstäverna vid 

handskrift är exempel på sådant som måste läras in. Experimenterande skrivning är den 

aktivitet som bäst garanterar samordningen mellan fonologiska och semantiska strategier då 

barnet ska knäcka den alfabetiska koden (Bjar & Frylmark, 2009). Liberg (2006) menar att 

man primärt lär ut skriftspråkande i den traditionella läs- och skrivundervisningen genom att 
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läsa, vilket kan vara problematiskt. Skrivande återfinns på en undanskymd plats till en början 

(Liberg, 2006). Skrivning bör gå hand i hand med läsningen. När barnet gör sina första försök 

att skriva försöker han/hon få grepp om ordets ljudmässiga uppbyggnad. Det finns två slags 

bokstavskunskap. När barnet bara kan namnen på bokstäverna och ännu inte förstår hur de 

bildar ljuden i talade ord, då talar vi om formell bokstavskunskap. Funktionell 

bokstavskunskap innebär att barnet kan bilda ord som börjar med en bokstavs representerade 

språkljud. Då har barnet förstått vilken funktion bokstäver har i det skrivna språket. När 

barnet har förstått principen för hur skriften representerar språket, har han/hon “knäckt” den 

alfabetiska koden (Lundberg, 2006). 

Tal och skrift är direkt kopplade till varandra genom språkljuden och bokstäverna, men 

skriftspråket i sin helhet har också en mer indirekt koppling till talspråket. Vi skriver vanligen 

inte som vi talar och vi talar inte som vi skriver. Att lära sig läsa och skriva innebär att man 

lär sig delta i språkliga aktiviteter som inte alltid liknar de talspråkliga aktiviteter som man är 

van vid från tidigare. Skrivna texter är ofta mer självbärande än talande texter. Många gånger 

har de även en mer komplex språklig uppbyggnad (Liberg, 2007). Skrift är inte bara 

nedtecknat tal, utan ett abstrakt språk med ett annat ordval och en mer komplicerad 

satsbyggnad. Detta språk är distanserat från här och nu (Lundberg, 2006). Barnets första 

möten med läsandet och skrivandet kan variera mycket beroende på social och kulturell 

bakgrund. En del barn ingår i läsaktiviteter redan innan de fyllt ett år. I andra kulturer och 

sociala grupper sker inträdet i den skriftspråkliga världen betydligt senare. För vissa barn är 

det först när de kommer till skolan som de på allvar möter det skrivna ordet. Mycket av 

grunden för framtida läs- och skrivvanor läggs innan barnen börjar skolan (Liberg, 2007).  

2.1.4.2 Skrivning 

Att skriva på lek är den första fasen i barnets skrivutveckling. Barnet skriver klotterskrift och 

personliga tecken. Det kan även vara en blandning av fantasitecken och vanliga bokstäver. 

Barnet skriver, men stavar inte, och förstår inte det alfabetiska systemet. Däremot kan de 

skilja på klotterskrift och “riktig” skrift på ett papper (Rygvold, 2001). Lekskrivande innebär 

att barnet skriver ner en berättelse med hjälp av krumelurer och ofta vill de återberätta det de 

har skrivit (Wengelin & Nilholm, 2013). 

Logografisk skrivning innebär att barnet ännu inte skriver alfabetiskt, men det har kunskap 

om hur bokstäverna ser ut. Det kan skriva sitt namn och andra bekanta ord eftersom det lärt 

sig i vilken ordningsföljd bokstäverna kommer. Vissa ord klarar det att skriva rätt bokstav i 

början, medan resten av ordet skrivs med slumpartade bokstäver. Detta kallas för icke-

fonetisk skrivning. När barnet har identifierat de enskilda språkljuden måste de omsättas till 

bokstäver. Barnet utnyttjar då den fonologiska principen dvs. sambandet mellan bokstav och 

ljud. Det är lättare att dela upp ett ord i mindre enheter än att sätta samman dem och därför 

klarar barnet inte alltid att läsa de ord han/hon själv skriver (Rygvold, 2001).  

Alfabetisk skrivning är när stavningen inte är helt färdig och barnet inte kan alla bokstäver. 

De kan bara delvis bearbeta språkljuden i ett ord. Efterhand blir stavningen mer logisk och de 
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lär sig fler bokstäver och förbättrar förståelsen av sambandet mellan ljud och bokstäver. De 

skriver nu ord som andra kan läsa. Den fonemiska principen används och det innebär att varje 

språkljud i princip bara har en bokstavsrepresentation. Barnet skriver orden som de låter 

(Rygvold, 2001). Alfabetiskt skrivande och läsande innebär i skrivandet att varje språkljud 

(fonem) omvandlas till skrivtecken (grafem) och i läsande omvandlas varje grafem till fonem. 

Vi säger ofta att barnet ljudar när de använder denna teknik (Wengelin & Nilholm, 2013).  

Ortografisk skrivning är när barnet har tillägnat sig kunskaper om systematiska 

stavningsmönster. Icke ljudriktiga ord kan skrivas korrekt. Utvecklingen av den ortografiska 

skrivningen fortsätter under många år, även upp i vuxen ålder (Rygvold, 2001).  

Att läsa och skriva tillsammans och samtala kring det, är sannolikt det allra viktigaste stödet 

som kan ges för att barns och ungas lärande och skrivande ska utvecklas. Barn som får ingå i 

en mängd olika läs- och skrivsammanhang med olika personer har en bättre läs- och 

skrivprognos än barn som inte får dessa rika erfarenheter (Liberg, 2007). Skolverket (2014) 

lyfter fram vikten av det gemensamma skrivandet. Läraren kan fungera som förebild för 

elevernas eget skrivande. Elever och lärare kan tillsammans skriva olika texter med 

utgångspunkt i elevernas muntliga berättande. Läraren kan fungera som sekreterare och 

omformulera elevernas talade språk till skriven text. De gemensamma texterna ger eleverna 

möjlighet att känna igen ord, bokstäver och olika strukturer i texterna. Skolverket (2014) 

föreslår att läraren kan ljuda texten medan den skrivs, samtala om textens innehåll med 

eleverna, skuggläsa texten (läraren läser före och eleverna efter samtidigt som det pekas på 

orden för att visa läsriktningen), samt träna elevernas språkliga medvetenhet genom att fråga 

hur många ord och meningar det finns i texten och leta efter olika bokstäver.  

För att kunna skriva räcker det inte med att kunna inkoda ljud till tecken. Först måste det som 

barnet vill berätta, beskrivas med ord och begrepp. Dessa ord och begrepp inkodas sedan. Det 

räcker inte heller att kunna avkoda denna text för att kunna läsa utan läsningen kräver att 

budskapet som finns nedskrivet återfår sin innebörd och de avsikter som skrivaren hade. 

Läsaren ska med andra ord kunna förstå vad skrivaren menar (Dahlgren m.fl., 2006). När 

barnet har förstått att bokstäver är symboler för ljud i talspråket, startar deras första skrivfas. 

Den som inte känner till texten kan ha svårt att läsa det barnet har skrivit. Ofta tar barnet fasta 

på första och sista hörbara bokstaven i ordet. Flera av konsonanterna hörs bättre än vokalerna 

och barnen utelämnar det som inte hörs. Mellanrum mellan ord saknas och skrivriktningen 

kan variera. I denna fas i utvecklingen, i den upptäckande skrivningen, är det normalt att 

barnet skriver likt det ovan beskrivna (Dahlgren m.fl., 2006). I den allra första delen av fasen 

av eget läsande och skrivande är det inte ovanligt att skrivandet tar överhand över läsandet. 

Mycket av det allra första skrivandet består av små korta texter till de bilder barnet ritar och så 

småningom skriver de enkla berättelser (Liberg, 2007).  

Meningsskapandet, eller kunskapandet om man så vill, förstärks och fördjupas om budskapet 

medieras på olika sätt, genom olika gestaltningar och uttrycksformer. Kunskaperna blir 

djupare och mer befästa om de kopplas till upplevelser av olika slag (Frykholm, 2007). Även 

om inlärning av språkljud, skrivtecken och avkodning kan ses som enskilda färdigheter som 
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kan tränas separat visar relativt enstämmig forskning att inlärningen blir mer verkningsfull om 

de färdigheter som ska läras in är integrerade i meningsfulla helheter. Att inlärningen sker i ett 

meningsfullt och funktionellt sammanhang utesluter inte att läraren ibland måste lyfta fram 

och bearbeta enskilda färdigheter i strukturerade undervisningssituationer (Frykholm, 2007). 

Barn börjar spontant med skrivning innan de börjar med läsning. Ofta tycker barnet att det är 

roligare att uttrycka något med egen skrift än att ta del av det som någon annan har skrivit 

(Dahlgren m.fl., 2006). I ett tidigt utvecklingsskede när barn ska lära sig skriftspråket måste 

de få lov att skriva och läsa ”fel” utan att någon anmärker på dem och tystar ned dem och får 

dem att tänka att i skolan gäller det bara att skriva och säga saker som är rätt. Vi kanske t.o.m. 

ska låta bli att se på det som fel när det handlar om för barnet fullt dugliga varianter av 

språket, hur tokigt det än ser ut för oss vuxna (Björk & Liberg, 1996). Det är viktigt att 

stimulera barnets skrivarglädje oberoende av deras tekniska stavningsfärdigheter. Att 

stavningen är ofullständig bör vi acceptera utan att uppmärksamma det (Rygvold, 2001). 

I skrivandet väljer barnet självt vilka ord som ska skrivas medan det i läsandet är någon annan 

som bestämt vad som skrivits. I skrivandet är det välkända ord, medan i läsandet kan det vara 

mindre kända eller helt okända ord. I skrivandet använder barnet de bokstäver de kan. Det 

innebär att de första skrivförsöken inte alltid leder till en korrekt stavning. Tomater kan t.ex. 

stavas ”tmtr”. Det här sättet att skriva kallas också upptäckarskrivning eftersom barnet tillåts 

komma underfund med stavningens alla labyrinter, sakta men säkert. I läsandet måste de 

kunna alla bokstäver som använts, men i skrivandet kan barnen ta en sak i taget. Först ljudar 

barnet fram ett ljud, stannar sedan upp och tänker ut vilken bokstav det motsvaras av och 

skriver ner den bokstaven; därefter går barnet vidare och ljudar igen osv. (Björk & Liberg, 

1996). Den absoluta styrkan med texter som utgörs av barnets egna ord och erfarenheter är att 

barnet får vara med i hela tillblivelseprocessen då det talade ordet översätts till skrift. När 

läraren skriver ner barnets ord och samtidigt ljudar ut orden, kan barnet höra och se hur örats 

och ögats språk korresponderar på ett naturligt och mycket funktionellt sätt. Så småningom 

växer det fram en insikt om att skriftens bokstäver och ord är symboler för talets ljud och ord 

(Björk & Liberg, 1996). 

Kunskapen om bokstäverna är central för att kunna ljuda bokstavsljuden vid skrivning, samt 

kunna ljuda samman bokstäverna till ord vid läsning (Skolverket, 2014). En nödvändig 

färdighet vid läsning och skrivning är att kunna arbeta i rätt riktning, från vänster till höger. 

Brister i denna förmåga utgör ett hinder som leder till svårigheter med att få bokstäverna i rätt 

ordning, både vid läsning och skrivning. Både handen och ögat ska vänjas vid den vedertagna 

skriv- och läsriktningen från vänster till höger (Stadler, 1998). Handskrivningens fördelar är 

att den förstärker inlärningen av vänster-höger-riktningen i läsandet och skrivandet. Vid 

skrivande på tangentbord framstår inte skrivriktningen lika tydligt som när skrivrörelserna 

utförs med handen manuellt, från vänster till höger (Stadler, 1998). 

2.1.4.3 Läsning 

Om läsande huvudsakligen ses som textförståelse innebär det att läsande handlar om 

förståelse som inkluderar alla typer av tänkande. Om läsande ses som ordavkodning innebär 
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det att det handlar om igenkänning av skrivna ord (Wengelin & Nilholm, 2013). Det finns 

många sätt att lära sig läsa. En utgångspunkt är helheten, texten som läraren och barnet 

tillsammans bryter ner i betydelsebärande enheter (meningar och ord) och till språkljud 

(analytisk metod). I den analytiska metoden spelar förförståelse stor roll liksom 

helordsläsning. Ett annat sätt är att starta i de minsta beståndsdelarna, i språkljuden, och sedan 

successivt sätta ihop dem till enkla ord, meningar och texter (syntetisk metod). Idag har dessa 

sätt att se på läsinlärning närmat sig varandra: en säker och snabb helordsläsning av kända ord 

utesluter inte att ljudning behövs i andra sammanhang. God och säker läsning innebär alltså 

både avkodning och förståelse (Frykholm, 2007).  

Pseudoläsning är när barnet “läser” namn på matvaror, skyltar m.m. Ofta har dessa barn stor 

erfarenhet av böcker. I denna fas läser barnet av hela bilden och kan inte läsa den utanför sitt 

sammanhang. Egentligen är det omgivningen som barnet läser av och inte själva skriften eller 

texten. Detta kallas för icke-alfabetisk läsning (Rygvold, 2001). Detta läsande kallas även för 

lekläsande och sker ofta hos barn som har socialiserats in i den skriftspråkliga världen i 

hemmet tidigt och detta läsande innebär att barnet återberättar en berättelse eller hittar på en 

egen berättelse. Det kan även kallas för situationsberoende helordsläsande när barnet vet att 

det står något och drar en slutsats om vad det står utifrån kontext och igenkänningstecken 

(Wengelin & Nilholm, 2013). 

Logografisk läsning är när orden avkodas som visuella minnesbilder. Orden känns igen på sin 

form och längd och eventuellt även på enskilda typiska bokstavsformer. I denna fas skjuter 

bokstavsinlärningen ofta fart men barnet kan ännu inte avkoda obekanta ord (Rygvold, 2001). 

Weiner Ahlström (2001) menar att logografisk avkodning är när läsaren ser ordet som en 

helhet eller ordbild. Alfabetisk - fonologisk läsning innebär att barnet kan namn och form på 

bokstäverna och ser samband mellan språkljud och bokstav. Barnet “ljudar” bokstäverna när 

de avkodar och skapar på så sätt en meningsfull helhet. Barnet klarar att läsa en okänd text 

och har “knäckt läskoden” (Rygvold, 2001).  

2.1.4.4 Språkutveckling 

Språkutvecklingens process besitter en stark medfödd drivkraft, jämförbar med den motoriska 

utvecklingen. Språket är vårt personliga redskap som blir vägen till ny kunskap, 

självkännedom, gemenskap och känslomässig mognad. Språk utvecklas i sociala och 

kulturella sammanhang där barnets språkutveckling styrs av biologiska, kognitiva, 

psykosociala och miljömässiga faktorer. Detta gäller talet, skrivet språk och även teckenspråk. 

Språket som system kan beskrivas på olika nivåer (Bjar & Frylmark, 2009). Fonem är ett 

språkljud, antingen ett vokalljud eller ett konsonantljud. Fonem är den minsta språkliga 

enheten i språket. Att vara fonologiskt medveten betyder att man har en medvetenhet om 

språkljud. En stavelse är en ljudbaserad orddel och alla ord består av minst en stavelse. 

Grafem är skrifttecken dvs. bokstäver. I svenska språket representerar grafem fonem 

(Wengelin & Nilholm, 2013).  
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Att lära sig använda ljudningstekniken är mycket komplicerat. Den består av ett antal mycket 

abstrakta principer. Detta innebär att man vet: 

 hur man ser på språket som ett objekt. 

 att man ska dela in språkobjekten i mindre delar (i fonem) och koppla dem till deras 

motsvarighet i skriften, bokstavsljuden. 

 hur stora delarna är, vad bokstäverna heter, hur de låter och hur de ser ut. 

 i vilken ordning delarna kommer. 

 att om delarna kommer i en viss ordning bildas ett visst ord, kommer de i en annan 

ordning bildas ett annat ord. 

 att det finns undantag från dessa huvudregler dvs. stavningsregler. 

 (Liberg, 2007). 

Enligt Bruce (2009) är det viktigt att det inte blir för stor tyngdpunkt på att barnet måste 

prestera och uppfylla språkliga krav, utan språkets viktigaste funktion är kommunikation. 

Allra mest centralt för att barn ska utveckla sin språkförmåga är att de omges av engagerade 

människor som bekräftar dem och visar tilltro till barnets kompetens. Det är viktigt att den 

vuxne ger bekräftelse både när han/hon har uppfattat och förstått vad barnet sagt och när 

han/hon inte gjort det (Bruce, 2009).  

2.1.4.5 Stavelsens funktion 

Det är viktigt att lära barn läsa via skrivandet, då det bäst stämmer överens med barnets 

naturliga utveckling. De flesta barn lär sig skriva, innan de lär sig läsa (Weiner Ahlström, 

2001). Weiner Ahlström (2001) har arbetat fram materialet ”Språkbiten – stavelsen som 

språklig byggsten”, utifrån Margit Tornéus och Björn Anderssons forskning, vilken visar att 

stavelsens funktion vid skriv- och läsinlärning är central. I detta material är det talade ordet i 

fokus och kopplingen mellan det talade språket och det skrivna och lästa ordet är viktigt för 

elevernas förståelse, eftersom stavelsen är en bärande och viktig byggsten. Traditionell läs- 

och skrivinlärning utgår från bokstavsljud, sedan sätts de olika ljuden samman till ord. Det 

naturliga sättet att läsa är att dela ordet i delar och därför förespråkas en skriv- och 

läsinlärningsmetod som bygger på stavelsen. Det är viktigt med en alternativ metod till den 

traditionella läs- och skrivinlärningen. Genom att arbeta med stavelsen som grund, minskar 

antalet fonetiska byggstenar. Arbetsminnet belastning minskar, eftersom barnet behöver hålla 

reda på färre komponenter, vilket minskar risken för omkastningar och utelämningar av 

bokstäver (Weiner Ahlström, 2001). Weiner Ahlström förespråkar att alla elever ska arbeta 

med strukturerade övningar, där de får gå igenom nödvändiga moment. Samtidigt som 

eleverna arbetar utifrån strukturerade övningar ska eleverna få skriva egna berättelser och läsa 

utifrån sin utvecklingsnivå. Detta är viktigt för att hålla igång glädjen och lusten kring att 

skriva och läsa. Enligt Weiner Ahlström är det talade språket grunden till att lära sig skriva 

och läsa och hennes övningar utgår ifrån att eleverna först ska säga orden högt innan de 

skriver dem. Skrivandet underlättas genom att det talade ordet delas upp i stavelser innan det 

skrivs. På detta sätt förtydligas de fonologiska komponenterna i olika ord och en naturlig 
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koppling tydliggörs. Barn lär sig omedvetet och spontant i samspel med omgivningen och all 

inlärning grundar sig på ett intuitivt inlärningssätt. Weiner Ahlströms metod bygger på att 

läraren visar och eleverna härmar. Elever med perceptionsstörningar kan bli hjälpta av att få 

arbeta med stavelsen istället för fonemljud, eftersom det är lättare att uppfatta stavelsen och 

korttidsminnet belastas mindre (Weiner Ahlström, 2001). Författaren menar vidare att det är 

viktigt att arbeta med alfabetet parallellt med de strukturerade skriv- och läsförberedande 

övningarna. Hon förespråkar att eleverna får lära sig alfabetet i grupper om fyra då hon anser 

att det är lättare att lära sig sju grupper än tjugonio bokstäver. Eleverna ska kunna hela 

bokstavsramsan, kunna skriva och känna igen alla bokstäver innan de strukturerade skriv- och 

läsövningarna påbörjas. Eleverna kan börja använda enbart versaler och gemenerna kan 

införas successivt. 

2.1.5 Läs- och skrivsvårigheter 

Att lära sig läsa och därigenom få ökade möjligheter att kommunicera med andra och att själv 

ta till sig ny information, utgör en grundförutsättning för att kunna fungera i dagens samhälle. 

Studier som följt barn med inlärningssvårigheter visar att språk- och läsförmåga i hög grad 

predicerar hur det går senare i livet (Bjar & Frylmark, 2009). Under en lång tid ansågs det 

varken möjligt eller nödvändigt att personer med utvecklingsstörning skulle lära sig läsa 

(Skolverket, 2014). Utvecklingen av skrivförmåga pågår på flera plan och problem kan uppstå 

på olika nivåer och av olika orsaker. I många fall samverkar förstås problem på olika nivåer. 

Svårigheter med att forma bokstäver och stava kan t.ex. medföra att en elev inte orkar 

utveckla innehållet i sin text (Bjar & Frylmark, 2009). Barn måste tillåtas att vara på väg mot 

ett mål långt borta. Allt behöver inte vara perfekt på en gång. Ett alltför flitigt korrigerande av 

elevens texter kan dämpa deras lust att skriva (Bjar & Frylmark, 2009). Alla barn har samma 

rättigheter att tillägna sig skriftspråket oavsett biologiska, sociala och språkliga förutsättningar 

och de ska inte behöva tappa självförtroende och motivation (Wengelin & Nilholm, 2013). 

Målet för de elever som har inlärningssvårigheter är att minska deras upplevelse av 

misslyckande och nederlag. Syftet är att bidra till utveckling och ett ökat självförtroende. För 

att lyckas med detta bör man ge eleven uppgifter som denne klarar av och det är även bra att 

dela uppgifterna i mindre och överkomliga delar. Sist men inte minst bör man stärka 

kopplingen mellan insatser och positiva känslor så att eleven lär sig att berömma sig själv och 

kan känna sig stolt över en god insats (Birkemo, 2001). 

Sambandet mellan tidiga språkliga svårigheter och senare problem med läsförmåga är välkänt. 

Vissa risktillstånd är uppenbara och utvecklingsmönstret förutsägbart t.ex. hos barn med olika 

typer av medfödda funktionshinder som är uppenbara för omgivningen, som exempelvis 

utvecklingsstörning, hörsel- och synskada. De här barnen har inom den nordiska 

välfärdsstatliga modellen rätt till tidigt medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt stöd och de 

flesta får också ett sådant. När barnet möter skolan finns det ett etablerat system omkring 

dem. Barnet är sårbart vilket föräldrarna och lärarna vet om och barnets väg genom 

skolsystemet är oftast mödosam även när det gäller läsning och skrivning (Bjar & Frylmark, 

2009). Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver många fler möten med skriften än de 
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som inte har svårigheter. Barn är olika och de har rätt att få vara olika. Några har mycket goda 

förutsättningar att förstå hur bokstäver och ljud hänger samman, andra har stora svårigheter 

med detta. Utgångspunkten bör vara att alla kan lära sig läsa och skriva, men det kommer att 

ta mer tid för några barn. Kortsiktiga och noga specificerade mål är lättare att utvärdera än 

långsiktiga och oprecisa. Elever med låg läs- och skrivsjälvbild behöver täta upplevelser av 

framgång om de så småningom ska kunna ändra sin självbild i mer positiv riktning. 

Framförallt har dessa elever behov av att känna att lärarna och föräldrarna tror på deras 

förmåga att lära sig. Lärarens uppgift är att stödja dem som behöver mer tid så att de orkar 

hela vägen fram (Bjar & Frylmark, 2009). Barn med sen språkutveckling löper större risk att 

utveckla skriv- och lässvårigheter och ett barn med skriv- och lässvårigheter går igenom 

samma stadier, men i långsammare takt (Weiner Ahlström, 2001).  

Ett tecken på högre grad av fonologisk medvetenhet är att kunna fastställa ljudens inbördes 

ordning i ord. Här spelar minnet en viktig roll. Det händer att barnet kan urskilja ljuden, men 

har svårt att komma ihåg deras ordningsföljd när de ska skrivas. Att urskilja det första ljudet i 

ett ord är lättast, därefter kommer det sista ljudet. Svårast är det att urskilja mellanliggande 

ljud (Stadler, 1998). Språk- och kommunikationsutveckling hos barn och elever med 

utvecklingsstörning, vilka är en heterogen grupp, kan inte beskrivas i generella termer. 

Variationen i enskilda barns språkutveckling kan vara stor. Det är vanligt med en försenad 

språkutveckling, vilket innebär att barnet behöver längre tid för att lära sig sitt modersmål, 

uttal och grammatik, samt för att utveckla ordförrådet. Språkutvecklingen kan bero både på 

typen och graden av barnets intellektuella funktionsnedsättning och på om det finns någon 

annan funktionsnedsättning som påverkar språkutvecklingen negativt (Skolverket, 2014).  

2.1.6 Metoden “Att skriva sig till läsning” (ASL)  

Trageton (2014) hänvisar till Clay, Chomsky, Sulzby, Teale m.fl. som hävdar att skrivning är 

lättare än läsning för 4-7-åringar. I Europa har vi en 200 år lång tradition av att börja med den 

svårare läsningen av okänd text och med ett komplicerat handskrivande. Under 200 år har 

skolan nämligen inlett med läsning och skrivning där 90 % av tonvikten legat på läsning. 

Gradvis kommer elevens eget skapande i centrum och skrivning får större plats (Trageton, 

2014). I psykologisk bemärkelse är det lättare och mer motiverande för barnet att först 

formulera sina egna tankar och känslor innan det kan läsa vuxenproducerade skoltexter, eller 

andra texter där vuxna förmedlar sina tankar. Det projekt som Tragetons bok utgår från visar 

att barnen skrev sig till läsning redan som 6-åringar, lekande lätt, utan isolerad lästräning. När 

barnet skrev sig till läsning på datorn behövdes det endast enkla dataverktyg för att bli 

producent av sin egen uppfattning och bild. Detta kom till uttryck i en social kontext och 

utifrån egna konkreta erfarenheter. Trageton refererar till Matre och Helleve som menar att 

parskrivning stimulerar dialog och muntlig kompetens och att ha två elever framför varje 

dator förstärker samspelet mellan eleverna och stimulerar den muntliga dialogen om barns 

tankar och idéer. Vid lek på datorn utgör paret avgjort den bästa stimulansen när det gäller 

den muntliga kommunikationen. Bokstavsjakten efteråt är det viktigaste – eleverna ska leta 

efter en viss bokstav och skriver upp hur många gånger en viss bokstav finns med i deras text. 
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Teckenstorlek 20 bör vara minimistorlek då eleverna skriver på datorn. Bokstavsräckor på 

datorn är första steget i utvecklingen, men det egna namnet är också viktigt. Längre fram i 

utvecklingen kommer bokstavsräckorna att stå för en berättelse. Tidig datorskrivning och 

uppskjuten skrivstilsundervisning gav bättre handskrivning enligt ett test av Trageton (2014). 

Det speciella med att skriva på dator är, menar Trageton är, att eleverna får en tydlig respons 

från sin tryckta text på skärmen och det är mycket enklare att ändra och tillfoga nya idéer. 

De motoriska problemen med utformning av bokstäverna försvinner då datorn kommer till 

användning. Läraren kan vid datorskrivande i högre grad koncentrera sig på att stimulera 

elevens eget skrivande och få honom eller henne att uttrycka sig bättre. Datorn som 

skrivmaskin utgör det vanligaste sättet att använda datorn på i samhället utanför skolan och 

detta är dessutom ett av de få IKT-områden där man kunnat påvisa en tydlig inlärningseffekt i 

skolan. Det finns fortfarande mycket lite forskning om en sådan enkel tillämpning av datorn i 

åldrarna 6-10 år. Textproduktion på dator är idag den normala skriftliga 

kommunikationsformen, vilket står i skarp kontrast till den dominerande handskrivningen för 

hundra år sedan (Trageton, 2014). Att läsa stavelser ligger långt ifrån muntligt och naturligt 

skrivande, vilket gör att detta blir en lång och konstig bro att ta sig över för att förstå 

sammanhanget. Barn tänker i hela meningar, medan ord är mer abstrakta. Både i handskrift 

och på dator skriver barnet utan avstånd mellan orden. Precis som i det talade språket är det 

inte naturligt att i skrift ta paus innan man är färdig med en mening. För ASL är skrivstöd med 

val av kvinnlig/manlig röst, dialekt, hastighet, ordprediktion och ordbok, viktiga 

valmöjligheter. Bokstavskunskap är nyckeln till goda läsfärdigheter. Det är viktigt att 

bokstäverna inte presenteras i alfabetisk ordning utan slumpmässigt. Många barn kan 

nämligen rabbla bokstäverna i rätt ordning utan att veta vad det betyder när de förekommer 

var och en för sig (Trageton, 2014). 

Enligt Trageton (2014) det står förvånansvärt lite om IKT i generell bemärkelse i läroplanen 

Lgr 11, men kommunikation och att uttrycka sig muntligt och skriftligt har fått väsentligt 

större vikt genom elevanpassning, demokratisering, yttrandefrihet och synen på den 

kunskapande eleven, både generellt och i ämnesplanerna. Att uttrycka sig muntligt och 

skriftligt kommer nu först och är centralt i de flesta av de kommande kunskapsmålen. Att 

skriva sig till läsning på dator kommer därför att vara en effektiv strategi i den nya läroplanen, 

där textskapande på dator äntligen har blivit obligatoriskt i åk 1-3 i Sverige, som det sista 

landet i Norden. Att skriva på dator har enligt Trageton (2014) en nyckelfunktion i 

språkinlärningen. Trageton menar vidare att det i Lgr 11 finns ett nära samband och en jämn 

växelverkan mellan skrivning och läsning. Det gemensamma begreppet ”literacy” eller 

skriftspråkskunnighet betonar detta samband med skrivandet som ledande komponent. 

Trageton beskriver hur Lgr 11 framhåller lekens stora betydelse för barnens utveckling och 

lärande och betonar att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 

utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I de svenska 

kursplanerna finns det gamla begreppet IT kvar vilket är olyckligt. Begreppet IT döljer att det 
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är i kommunikationen som den pedagogiska vinsten ligger och kommunikation hänger 

samman med den sociokulturella synen på lärande (Trageton, 2014). 

2.1.7 Delaktighet 

Molin (2004) hänvisar till Svenska Akademins ordlista och menar att begreppet delaktighet 

innebär att ta del i något; en social gemenskap, aktivitet eller uppgift. Begreppet delaktighet 

har sin grund i ett rättighetsperspektiv och poängterar rätten för en person med 

funktionsnedsättning att få leva, verka, utveckla sociala och nära relationer, på samma arenor 

och på samma villkor, som andra i samhället. De demokratiska principerna att kunna påverka, 

ta ansvar och vara delaktiga ska omfatta alla elever. Eleverna ska fortlöpande stimuleras att ta 

aktiv del i arbetet i skolan och informationen och formerna för elevernas inflytande, ska 

anpassas efter deras ålder och mognad. Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett 

ansvar för sin inlärning och för arbetet i skolan. Eleverna ska få möjlighet till inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (Skolverket, 2011). 

Att kunna arbeta utifrån sina egna förutsättningar och att få känna delaktighet är avgörande 

för lärandet (Östling, Gisterå & Lavsund, 2011). Enligt en undersökning av Szönyi och 

Söderqvist Dunkers (2012) är planeringen av lektioner väldigt avgörande för om en elev blir 

delaktig eller inte. Om eleven kan delta i samtliga moment under en lektion uppstår en känsla 

av delaktighet och gemenskap. Det är viktigt att skolan tar ansvar för att tillgängliggöra 

undervisningen och skapa förutsättningar för delaktighet (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 

2012). Molin (2004) menar att man kan tolka delaktighet som medverkan eller medansvar 

vilket förutsätter interaktion. Omgivningen bör beakta hur individen vill, kan, samt erbjuds 

möjligheter till att vara delaktig när man analyserar delaktigheten hos en individ. En studie av 

Molin (2004) visar tydligt att det inte är bristande autonomi som hindrar att delaktigheten 

ökar, utan vilka möjligheter som faktiskt erbjuds. Genom att ingå i en gruppgemenskap tränas 

eleven i att lyssna och förstå och kan få känna känslan av delaktighet och tillhörighet. 

Fördelarna med undervisning i grupp är till exempel att det erbjuds möjligheter till att lära sig 

genom att observera kompisarna och eleverna får en känsla av samhörighet. Elever som 

arbetar tillsammans får möjlighet till att interagera och lösa problem gemensamt (Göransson, 

1999). Alexandersson (2011) hänvisar till Williams som beskriver i sin avhandling att barn lär 

av varandra i olika sammanhang, oavsett ålder och kön. Lärarnas förhållningssätt är av stor 

betydelse. Om relationen mellan elev och lärare är nära och om läraren har goda insikter i 

varje elevs kunskapsutveckling, skapas det förutsättningar för ett lärande (Alexandersson, 

2011). 

Black (2003) hävdar att när lärare använder självbedömning och kamratbedömning blir 

bedömningskriterierna transparenta för eleverna. Eleverna kan med andra ord utveckla en 

bättre bild av vad målet med arbetet är. Det kan vara så att eleverna föredrar varandras 

återkoppling för att de kommunicerar på samma nivå eller för att de förklarar på ett bättre sätt, 

hur de tänker. Eleverna kommunicerar med sitt gemensamma språk och de kan ta emot kritik 
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på sitt arbete från andra elever, på större allvar än om kritiken hade kommit från deras lärare 

(Black, 2003). 

2.1.8 Motivation 

De goda relationer som lärare bygger med sina elever är viktiga för elevens motivation och 

lärande (Frelin, 2008). Undervisningen ska främja utvecklingen av sammansatta kunskaper 

och kännetecknas av en betoning på hur barn lär och av elevens egen inre motivation. Elever 

som har en lärare med en handledande och stödjande roll visar större tilltro till sin egen 

kompetens och förmåga att påverka, än elever med mer styrande lärare (Göransson, 1999). 

Marner (2005) menar att man genom att bejaka elevernas egna initiativ och egen motivation 

skapar kreativa skolmiljöer. Om en elev har tilltro till sina egna problemlösningsresurser ökar 

elevens motivation att klara av nästa uppgift som han eller hon ställs inför (Swärd & Florin, 

2011). En elev som har flera allvarliga funktionshinder kan ha svårt att reglera sin vakenhet. 

Ofta växlar vakenhetsgraden många gånger under dygnet. Att få delta i samspel med andra 

människor påverkar vakenheten positivt (Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004). 

Enligt Giota (2006) betraktas motivation som ett komplext och multidimensionellt fenomen. 

Motivation kan beskrivas utifrån en mängd olika begrepp så som drift, behov, intresse, inre 

och yttre motivation, lärande- och prestationsmål, förväntningar, värden och attityder. För att 

stödja och stimulera elevernas eget lärande, kan läraren ge återkoppling som stimulerar till 

självreflektion och fortsatta ansträngningar. Läraren bör utgå från ett elevperspektiv, där man 

tar hänsyn till elevernas sätt att tänka och handla i skolan, liksom deras förutsättningar att lära 

och utvecklas över tid. Att lyfta fram elevernas egna resurser innebär att betrakta eleven som 

ett aktivt subjekt med egna erfarenheter och kunskaper och inte som ett passivt objekt. Att 

definiera begreppet motivation och att göra bedömningar kan vara svårt. Kunskap om 

elevernas motivation att lära är viktigt, om man ska kunna bemöta och bedöma eleverna 

utifrån deras egna förutsättningar eller resurser. 

Vid positiv upplevelse sänds dopamin till pannloben, vilket leder till välbefinnande och en 

positiv attityd till uppgifter och deltagande i lektioner. Elevens känsla av att bli sedd och 

bekräftad av läraren under en undervisnings- och lärandeprocess, är grundläggande för utfallet 

av lärandet (Olivestam & Ott, 2010). Hejlskov Elvén (2009) menar att barn under 15 år lär sig 

genom att få veta vad de gjort rätt, medan vuxna lär sig av sina misstag. Nottingham (2014) 

refererar till Carol Dwecks arbete och till en av hennes artiklar kring tester som gjorts utifrån 

olika sätt att ge beröm. Barn som fick beröm för sitt arbetssätt presterade bättre i slutet av 

studien, än de som fick beröm för sin intelligens. Beröm är ett sätt att uppmuntra lärande i 

skolan och öka elevernas motivation.  Nottingham (2014) menar att vi bör berömma barnets 

handlingar, ansträngningar och framsteg, inte barnet. Beröm även barnet för dess fokus och 

beslutsamhet. Ge trovärdigt beröm och beröm inte då det inte är befogat, eftersom beröm vid 

fel tillfälle nämligen kan leda till att barnet ser det som medlidande och börjar ifrågasätta 

ärligheten i det som sägs. Beröm alltid barnet i jämförelse med sig själv, inte i jämförelse med 

andra och jämför barnets framsteg med hur det såg ut t.ex. förra veckan (Nottingham, 2014).  



 

30 

 

2.1.9 Lärarrollen och dess framgångsfaktorer vid läs- och skrivinlärning  

Skolverkets undersökning som var ledd av Lansfjord 1994, handlar om lärarrollens perspektiv 

och beskriver den goda läsläraren som både en organisatör och någon som diskuterar centrala 

innehållsdimensioner i läsundervisningen (Bjar & Frylmark 2009). Lansfjord och medarbetare 

studerade praxis hos de lärare som av sina rektorer hade utsetts som skickliga, därför att de 

under flera år hade haft goda läs- och skrivresultat i sina klasser. Den goda lärarens 

undervisning kännetecknas av att den: 

 är en bra avvägning mellan ordning/struktur och den har en öppen attityd till läsning 

och skrivning. 

 utgår från elevernas erfarenheter och intressen. 

 kombinerar traditionell läsinlärning med ett LTG inspirerat arbetssätt (Läsning på 

talets grund). 

 låter eleven och inte metoden vara utgångspunkt. 

 utvecklar läs- och skrivförmågan genom att skapa läs- och skrivlust. 

 skapar läsglädje och läsintresse.  

(Bjar & Frylmark, 2009). 

Intresset för att lära sig läsa och skriva har stor betydelse för om eleven ska lyckas och bli en 

läsare och skrivare. “Att känna sig som en läsare och skrivare är en viktig grund för att 

utveckla intresse och engagemang för det man kan läsa och skriva.” (Skolverket, 2014, s. 33). 

Lärare som lyckas ge sina elever en god läs- och skrivförmåga utmärks av en god förmåga att 

”läsa” sina elevers inlärningsstrategier och ge målinriktat stöd till elever som valt mindre 

framgångsrika strategier. De är lyhörda och öppna för dialog. Det är viktigt att varje individs 

speciella förutsättningar, behov och intressen tas som utgångspunkt för ett gemensamt kreativt 

lärande. Ett sådant förhållningssätt förutsätter en lyhörd, aktiv och ansvarstagande lärarroll. 

Det förutsätter också att lärare har goda kunskaper om barns och ungas utveckling, 

uppväxtvillkor och sociokulturella sammanhang. En sådan lärarroll förutsätter en empatisk 

förmåga att ta den andres perspektiv (Frykholm, 2007). En viktig förutsättning för en 

lyckosam inlärningsprocess är vidare att läraren bygger upp en förtroendefull relation till alla 

sina elever. Det är särskilt viktigt när det gäller att utveckla elevernas förmåga att läsa och 

skriva, eftersom denna förmåga ger status i skolan och i vårt samhälle. En första förutsättning 

för att kunna lyckas som lärare är att möta alla elever på ett likvärdigt sätt, att skapa en 

atmosfär där alla känner sig välkomna och lika mycket värda (Frykholm, 2007). 

När en lärare och en elev möts blir de delaktiga i en ömsesidig process. I en gemensam sfär 

dem emellan, inträffar betydelsefulla ting. Eleven blir identifierad som person av läraren och 

läraren upplever vad eleven upplever. Läraren svarar an på ett produktivt sätt och eleven 

bekräftas och erkänns. Eleven vägleds i den riktning han/hon bör gå och tar därmed ett steg 

framåt. Sådana här möten är oförutsägbara men läraren bör verka för att dessa möten blir 

möjliga. Blir mötena förverkligade innebär detta förhållningssätt att pedagogen är en så kallad 

relationell pedagog (Aspelin & Persson, 2011). Genom interaktion och handlingar mellan 
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individer växer sociala relationer fram. Lärare som är engagerade, aktiva och fokuserade på 

eleverna påverkar eleverna till att prestera bättre i skolarbetet. Läraren kan göra skillnad för 

eleven och framstår som den viktigaste enskilda faktorn för att elever ska lyckas i skolan. Hög 

måluppfyllelse hos eleverna verkar hänga samman med lärarens förmåga att utveckla goda 

sociala relationer med eleverna samt ge dem stöd i sin kunskapsutveckling. Ett sådant 

förhållningssätt kan sägas vara elevfokuserat (Aspelin & Persson, 2011). Aspelin och Persson 

hänvisar till en studie som Skolverket gjorde 2006, som visar att lärares självtillit, deras 

utbildning och deras trygghet i sin yrkesroll, har betydelse för hur eleverna uppfattar 

kvaliteten på undervisningen. Lärare som har tillgång till en variation av 

undervisningsmetoder och kan anpassa sin undervisning till elevernas olika behov, 

erfarenheter och förutsättningar utvecklar verksamheter med god måluppfyllelse. Lärare som 

har ett professionellt bemötande är tydliga, visar förståelse och självförtroende gentemot 

eleverna. Lärarnas förhållningssätt är av stor betydelse och att relationerna mellan elev och 

lärare är nära och att lärarna har goda insikter i varje elevs kunskapsutveckling, skapar 

förutsättningar för ett lärande (Alexandersson, 2011). 

Det är viktigt att läraren väljer ut uppgifter som barnet behärskar (Dahlgren m.fl., 2006). 

Uppgifter som eleverna får i skrivning måste vara lustbetonade. Uppgifterna bör vidare 

varieras och i stor utsträckning bör de utgå ifrån elevernas intresse (Rygvold, 2001). Det har 

länge varit känt att sättet att lära är viktigare för vad en elev kan uppnå, än graden av 

begåvningsnedsättning. Hur stora svårigheterna blir beror till stor del på vilket stöd och vilka 

hjälpmedel som erbjuds. Pedagogens förhållningssätt och roll behöver växla mellan att skapa 

situationer som stimulerar eleven till eget utforskande och egen aktivitet, utforskande och 

delaktighet på egna villkor, samt att vara mer stödjande och direkt handledande (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). Enligt en studie av Furenhed (2010) som handlar om hur lärare i särskolan 

arbetar, så hade lärarna som deltog i undersökningen en mycket aktiv och kraftfull ledarstil. 

De ägnade påfallande mycket tid åt att fånga upp och kommentera synpunkter och frågor i 

klassen. Miljön var stödjande och harmonisk. Lärarna bemötte eleverna vänligt, personligt 

och intresserat och de gav uppmuntran och tillrättavisande. Eleverna gavs erkännande för sina 

mänskliga kvaliteter. Vidare beskriver Östlund (2012b) hur stämningen i klassrummet vid de 

studier han gjort i särskolan, var positiv och harmonisk. Där fanns en lågmäld interaktion som 

var präglad av ett lugnt tempo. 

I en studie av Tjernberg (2013) kom man fram till en rad framgångsfaktorer som lärare 

använde sig av i läs-och skrivundervisningen. Läs- och skrivaktiviteter av varierande slag var 

vanligt, liksom att samtalande, läsande, skrivande och räknande skedde interaktivt. Lärarna 

använde olika metoder och arbetssätt där kompensatoriska hjälpmedel var ett naturligt inslag 

och de såg det som en utmaning att arbeta med de elever som uppvisar problem i sitt läs och 

skrivlärande. Vidare betonade de vikten av att utreda elevens problem i grunden och framhöll 

även värdet av att kunna ta hjälp av den specialpedagogiska professionen som finns tillgänglig 

på skolan. De underströk noga betydelsen av att ge alla elever utmaningar i sitt lärande och att 

utveckla ett ”vi-skapande” förhållningsätt. Ett tematiskt arbetssätt och användandet av olika 

metoder möjliggjorde för fler elever att lyckas i sitt läs- och skrivlärande. I resultatet 
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uppmärksammades även lärarnas tillit till elevernas förmåga där lärarna arrangerade 

varierande pedagogiska situationer där olika förmågor kunde komma till uttryck och växa. 

Lektionerna hade ett tydligt undervisningsfokus och det fanns ingen tvekan om vad som var 

lektionens ämnesinnehåll, utan läraren kunde klart redogöra för syftet med lektionen. Det 

fanns ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat med en lärandemiljö som gynnade även 

lärarnas utveckling. Gruppsammansättningarna gjordes med hänsyn till olika arbetsuppgifter, 

sammanhang och elevernas närmaste utvecklingszon (Tjernberg, 2013). 

2.1.10 Relationellt och kategoriskt perspektiv på lärande  

Det finns flera olika perspektiv på den specialpedagogiska verksamheten och vilket perspektiv 

läraren väljer att utgå ifrån i sitt arbete kan få stora konsekvenser för eleven. Persson (2011) 

beskriver det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet utifrån en 

forskningsöversikt som är gjord 2001 av Emanuelsson, Persson och Rosenqvist. Dessa två 

perspektiv har haft ett stort inflytande i svensk forskning (Nilholm & Björck-Åkesson, 2007). 

I det relationella perspektivet menar Persson (2011) att det är viktigt vad som sker i samspelet 

mellan individen och omgivningen. Han menar vidare att förändringar i elevens omgivning 

kan påverka hans eller hennes förutsättningar att nå de uppställda målen. Synsättet ur detta 

perspektiv blir alltså att problemet finns i omgivningen och att det går att påverka de 

svårigheter som eleven befinner sig i. Fokus finns på både elev, lärare och lärande miljö och 

med ett långsiktigt tidsperspektiv.                                                                                         

I det kategoriska perspektivet får eleven hjälp med sina uppvisade svårigheter och synsättet 

blir då att problemet anses ligga hos eleven själv. I detta perspektiv pratas det om en elev med 

svårigheter, istället för som i det relationella perspektivet där det pratas om elever i 

svårigheter (Persson, 2011). Fokus ligger på eleven och det finns ett kortsiktigt tidsperspektiv 

i verksamheten. Trots att de två olika perspektiven är väldigt olika så menar Persson (2011) 

att de inte behöver utesluta varandra och att ett oändligt antal perspektiv kan rymmas emellan 

dessa två perspektiv. 

2.1.11 Early literacy skills builder (ELSB) 

Browder, Wakeman, Spooner, Ahlgrim-Delzell och Algozzine (2006) hänvisar till The 

National Reading Panel (NRP), vilka framhåller fem viktiga kunskaper för att lära sig läsa; 

ordförråd, läsflyt, läsförståelse, fonologisk medvetenhet och phonics (förståelse för sambandet 

mellan språkljud och bokstav). Trots att NRP lyft fram att fonologisk medvetenhet och 

phonics är viktiga för att lära sig läsa, så har studier av Browder m.fl. (2006) kring läsning för 

elever med utvecklingsstörning, funnit att det fokuserats minst på dessa. 

Browder, Ahlgrim-Delzell, Flowers och Baker (2010) jämförde en mångsidig undervisning, 

Early Literacy Skills Builder (ELSB), som innehöll phonics och fonologisk medvetenhet, med 

ordbildsträning. Eleverna som deltog i studien hade ett IQ runt 40. Resultatet visade att de 

elever som fått den mångsidiga undervisningen, ESLB, hade utvecklats mer i sin läsning, än 

de som fått undervisning i ordbildsträning. Vidare analyser visade att kunskaper i phonics 
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verkade bidra till den största skillnaden mellan de båda undervisningsmetoderna. ELSB 

bestod av två delar där den första delen innehöll ordförråd, läsförståelse, fonologisk 

medvetenhet och phonics och den andra delen innehöll kunskap i att interagera med böcker 

och hörförståelse. Del ett i ELSB innehöll träning i att; känna igen ordbilder, kunna peka på 

ordbilder för att avsluta meningar, kunna peka på rätt ordbilder för att repetera en berättelse 

och i att kunna svara på frågor om berättelsen genom att välja rätt bild. Del ett innehöll även 

träning i att; identifiera olika bokstavsljud, identifiera första och sista bokstavsljudet i olika 

ord och i att identifiera bilder som började/slutade på ett visst bokstavsljud. Förutom 

ovanstående innehöll del ett även träning i att segmentera ord i stavelser och fonem genom att 

klappa och att kunna peka på bilder som representerade segmenterade ord samt att kunna peka 

på bilder av det talade ordet. Del två i ELSB innehöll träning i att känna igen titel och 

författare, öppna en bok och vända sida, peka på text, känna igen ord och att avsluta en 

mening. ELSB är gjord på ett sådant sätt att alla svar kan ges både icke verbalt, genom att 

peka eller använda alternativ kompletterande kommunikation, och verbalt (Browder m.fl., 

2010).  

2.1.12 Lärverktyg 

Att använda datorer upplevs ofta som mycket givande för barnet. Känslan av att se sin egen 

skrift, rätt stavad och snyggt utskriven på skrivare, kan vara stimulerande. Rätt använda är 

datorer utmärkta redskap, både i den grundläggande läs- och skrivinlärningen och i den 

fortsatta språkutvecklingen (Frykholm, 2007). Det är väldigt viktigt att alla barn får lära sig 

att använda datorn, eftersom det kan vara ett mycket effektivt och stimulerande redskap för 

lärande (Björk & Liberg, 1996). IKT-mediet ger andra möjligheter än det traditionella bok- 

och papper/pennamediet. Med den här tekniken kan man också lägga in både ljud och 

bildillustrationer av olika slag som musik, filmer, bilder, tabeller, diagram osv. Läsandet och 

skrivandet står på så sätt i dialog med och stöds av en mängd olika sinnesintryck. Det ger 

möjlighet till ett meningsskapande genom flera sinnesingångar och upplevelser, ett 

multimodalt meningsskapande (Liberg, 2007). I arbetet med barnen ger användandet av 

datorer och digitala bilder fler möjligheter i form av att de texter som barnet skriver kan 

kompletteras med bild- och ljudskapande aktiviteter på datorn (Dahlgren m.fl., 2006). 

Lärverktyg kan underlätta kunskapsinhämtning och läsutveckling för elever med risk för läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi redan under de första skolåren. När en elev befinner sig i 

skrivstarten kan olika program, där bokstavens ljud hörs när tangenten trycks ner, vara till stor 

nytta. Dessa program kan kombineras med talsyntes så att de ord och meningar eleven skriver 

läses upp (Östling, Gisterå & Lavsund, 2011). Stavningsfokus får inte stå i vägen för 

elevernas skrivutveckling och kompenserande stavningshjälpmedel underlättar för eleverna 

(Wengelin & Nilholm, 2013). 

IT som verktyg i lärandet ger stora möjligheter till individualisering och variation, vilket kan 

skapa större förutsättningar för måluppfyllelse. IT kan påverka elevers möjlighet att nå 

kunskapsmålen och vara en förutsättning för att kunna vara delaktig. I skolans styrdokument 

poängteras skolans ansvar att se till att varje elev har tidsenliga lärverktyg, vilket ställer krav 
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på skolans kompetens kring IT. Genom talsyntes, talbok, bilder som stöd i skrivandet, böcker 

samlade på ett ställe i läsplattan ges eleven stöd för att få en god lärandesituation. IT som ett 

lärverktyg har många fördelar; ökad tillgänglighet av undervisningen, större möjlighet att nå 

kunskapskraven, ökad motivation, större självständighet och större delaktighet (Östling, 

Gisterå & Lavsund, 2011). Hasselbring och Williams Glaser (2000) anser att det finns inga 

tvivel om att tekniska hjälpmedel kan stötta många elever och hjälpa dem att använda sin fulla 

potential. Bristfällig kunskap och höga kostnader kan hämma användningen av tekniska 

hjälpmedel i klassrummen, men är inte oöverstigliga.  
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3 METOD  

3.1 Val av metod 

Vi är inspirerade av en fenomenografisk ansats, där fokus, enligt Patel och Davidsson (2011), 

är inriktat på att studera uppfattningar. Ansatsen utvecklades av Marton under 70-talet för att 

studera lärande. ”Syftet med fenomenografisk analys riktas mot hur fenomen i omvärlden 

uppfattas av människor” (Patel & Davidson, 2011, s. 32). Ett kvalitativt angreppssätt med en 

abduktiv ansats har använts i denna studie. Inslag av kvantitativt angreppssätt har ingått i 

studien i form av ett diagnostiskt bokstavstest där elevens kunskap om bokstäverna blev 

mätbar och synlig på ett bra sätt. Kvalitativ och kvantitativ forskning är olika angreppssätt när 

det gäller samhälleliga undersökningar (Bryman, 2011). Det kvalitativa synsättet intresserar 

sig för att studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten och det 

kvantitativa synsättet intresserar sig för hur man observerar, registrerar och mäter en mer eller 

mindre given verklighet (Backman, 2008). Kvalitativ forskning är oftast inriktad på ord och 

kvantitativ forskning är oftast inriktad på siffror (Bryman, 2011). Det kvalitativa synsättet har 

sina rötter i de humanistiska vetenskaperna. Forskaren försöker tolka och förstå resultaten. 

Kritik mot kvalitativ forskning är att den anses alltför subjektiv och har låg grad av 

replikerbarhet. Resultatet anses kunna variera beroende på vem som utfört analysen. 

Kvalitativ forskning tycks ha låg tillförlitlighet på grund av det låga antalet 

undersökningspersoner. Kvantitativa forskare däremot, samlar in ett stort antal fakta som de 

analyserar. Målet är att finna mönster och olika statistiska hjälpmedel används för att tolka 

resultaten (Stukát, 2005). Kvantitativ forskning har kritiserats för att den bygger på en 

naturvetenskaplig modell som inte anses passa för att studera den sociala verkligheten 

(Bryman, 2011). Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) innebär ett abduktivt förhållningssätt 

att forskaren utgår från empirin och i analysen hämtar inspiration från en teori, vilket i vårt 

fall är det sociokulturella perspektivet. Vi har skaffat förkunskaper genom att söka relevant 

litteratur utifrån studiens syfte, genomfört vår undersökning och har sedan utifrån det 

empiriska materialet försökt finna mönster utifrån inspiration i det sociokulturella 

perspektivet. 

Vi har gjort fallstudiebaserad forskning, så kallad aktionsforskning, i de klasser där vi själva 

arbetar. Denna metod ansågs passa väl utifrån studiens syfte, eftersom vi ville undersöka hur 

en viss metod fungerade i praktiken och vilken utveckling vi kunde se hos eleverna genom 

användandet av denna metod. Fallstudiebaserad forskning kan vara både kvalitativ och 

kvantitativ, men är oftast kvalitativ (Gummeson, 2004). “Fallstudiebaserad forskning innebär 

att ett eller flera fall från verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt 

när kunskap om ett område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen” 

(Gummeson, 2004, s. 116). Fallstudier kan vara av olika karaktär och en av dem är 

aktionsforskning. Vid aktionsforskning har forskaren en aktiv roll i fallet och både fattar 

beslut, vidtar åtgärder, för anteckningar, reflekterar och rapporterar. Aktionsforskning är 

enligt Gummesson (2004) den mest tidskrävande datagenereringsmetoden, men också den 
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mest givande, vilket påverkat vårt val av antal elever som kommer att delta i studien. 

Forskaren får access och närhet till det som ska studeras. Kritik mot metoden är att forskaren 

kan bli alltför involverad (Gummesson, 2004). Vi såg det som en fördel att vi var två personer 

som genomförde studien tillsammans, eftersom vi kunde hjälpas åt med att inte bli alltför 

involverade i arbetet och på så sätt riskera att missa saker. En av fördelarna med 

aktionsforskning, är enligt Stukát (2005), att den omsätter forskningsresultat till praktisk 

verksamhet. Konkreta problem kan få en lösning och metoden kan leda till professionell 

självutveckling. Nackdelen med metoden är att forskaren kan ha bristande objektivitet. 

(Stukát, 2005). Aktionsforskning innebar att vi undersökte hur skriv- och läsförmågan hos 

elever i våra egna klasser, utvecklades, genom att vi arbetade intensivt med ASL i 

kombination med bokstavs- och stavelseträning, under en period på åtta veckor.  

3.1.1 Deltagande observationer 

Undersökningen bestod av så kallade deltagande observationer, där vi lärare själva arbetade 

med eleverna samtidigt som vi filmade, tog foton och antecknade. Vid deltagande 

observationer deltar forskaren i individens eller gruppens vardag. Fördelarna med 

observationerna är att de kan ge värdefull data och forskaren kan observera förändringar över 

tid. Nackdelarna med deltagande observationer är att forskaren kan ha svårighet med att vara 

objektiv, för att han/hon blir för bekant med individen eller gruppen. Som observatörer 

filtrerar vi materialet vi får från en observation och privata tolkningar kan läggas in och det är 

av betydelse att observatören är medveten om riskerna och gör sitt bästa för att neutralisera 

dem (Bell, 2009). Valet att göra deltagande observationer gjordes utifrån att vi känner 

eleverna väl, vilket är en fördel i detta sammanhang då det är nödvändigt att kunna tolka 

elevernas olika reaktioner på rätt sätt. Eleverna har svårigheter att själva uttrycka sig med ord 

och det krävs att läraren som arbetar med dem har god kännedom om deras olika sätt att 

förmedla sig, visa glädje, stolthet osv. Ett ostrukturerat angreppssätt har använts i studien, 

vilket forskare som har en klar uppfattning om syftet med observationen, men inte är helt 

klara över detaljerna, brukar använda sig av (Bell, 2009). 

3.1.2 Videoinspelning  

Fotografier och videofilmer kan med fördel användas i rapporter (Gummesson, 2004). Genom 

att lektionstillfällena filmades gavs vi möjlighet att i efterhand studera det egna handlandet, 

bemötandet och reaktioner hos eleverna. Vi fick även möjlighet att upptäcka 

kunskapsutveckling och framsteg hos eleverna som inte blivit observerade och registrerade 

under själva lektionstillfället. Tanken var att videofilmerna och fotografierna skulle användas 

för att synliggöra elevernas lärande både för eleverna och deras vårdnadshavare. Genom att 

synliggöra elevernas lärande hoppades vi också kunna skapa motivation till fortsatt lärande 

hos eleverna. Andersson och Tvingstedt (2009) menar att med hjälp av video kan samspel och 

kommunikation studeras. Med hjälp av videotekniken är det möjligt att studera andra fenomen 

än vad som är möjligt vid observationsmetoder utan video. En fördel med videoobservation är 

att visuell information i form av gester, blickar och ansiktsuttryck dokumenteras samt att 
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filmerna går att bevara i sin helhet med all komplexitet intakt. Videon är dessutom möjlig att 

se om flera gånger. En nackdel med videoobservationer är att kameran endast registrerar det 

den är riktad mot och att kameran drar till sig uppmärksamhet från de närvarande (Andersson 

& Tvingstedt, 2009). iPads har använts för att filma, vilket eleverna som deltog i studien är 

vana vid. Vi upplevde inte att eleverna ändrade sitt beteende då de blev filmade. Valet att 

använda videoobservation gjordes dels utifrån att vi i lugn och ro kunde titta på materialet 

hemma och dels för att vi kunde se materialet flera gånger om och på så sätt kunna upptäcka 

nya saker. Medvetenhet om att analyser av videoobservationer är väldigt tidskrävande, gjorde 

att detta togs i beaktande vid upprättandet av tidsplanen för studien. 

3.1.3 Dagboksanteckningar 

Dagboksanteckning som metod, valdes för att säkerställa att vi i slutet av studien skulle kunna 

få en samlad bild av våra tankar, iakttagelser och reflektioner samt för att vi skulle kunna 

minnas hur arbetet gått till. Dagboksanteckningarna var ett stöd för oss och med hjälp av dem 

kunde vi gå tillbaka och analysera varje enskilt arbetstillfälle, läsa kommentarerna som vi 

hade gjort kring hur arbetet hade gått vid respektive tillfälle, vi kunde läsa citat från eleverna 

som vi hade skrivit ner och elevernas utveckling blev synlig för oss. Vår tanke med att föra 

dagboksanteckningar var att det kunde vara en vinst för oss själva, att sitta ner i lugn och ro 

och uttrycka oss i skrift. Vi såg många fördelar med att avsätta tid till att tänka igenom och 

skriva ner vad som hände efter observationstillfällena. Genom att skriva ner våra tankar och 

känslor kring det vi såg och upplevde vid varje specifikt tillfälle kunde vi bli medvetna om 

sådant som vi inte var medvetna om under de deltagande observationerna. Det är viktigt att 

löpande göra anteckningar och skriva rent dem på datorn. Genom att tvingas uttrycka sig i 

skrift kan forskaren upptäcka samband, luckor och annat som kan påverka arbetet 

(Gummesson, 2004). Dag- eller loggboksskrivande brukar skrivas under en viss tidsperiod 

och kan användas på många olika sätt. Det är viktigt att instruktionerna är tydliga och 

konkreta kring vad forskaren/respondenterna ska skriva ner. Det är viktigt att det framgår vad 

forskaren vill få veta/ ta reda på och att det framgår att det tar mycket tid i anspråk att skriva 

dag- eller loggbok. En nackdel med dag- eller loggboksskrivande är att det kan påverka en 

persons normala beteendemönster (Bell, 2009).   

3.2 Undersökningsgrupp  

Vi har genomfört undersökningen på de skolor där vi själva arbetar. Båda skolorna är 

grundsärskolor som är integrerade i samma lokaler och på samma skolgård som grundskolan. 

Eleverna som ingår i studien går i grundsärskolan, inriktning träningsskola i årskurs 4-6. Vi 

har valt att följa och observera två elever var, under 8 veckors tid. Vanligen väljs 

försökspersoner ut via statistiska urvalsmetoder, men i en kvalitativ ansats väljs personer ut 

via andra kriterier (Backman, 2008). Mindre undersökningar innebär att man måste göra 

tillfälliga urval av undersökningsgruppen. Antalet försökspersoner som ska ingå i en studie 

avgörs av hur mycket tid forskaren har till sitt förfogande. I mindre undersökningar görs ofta 

ett urval och forskaren beskriver noga hur han/hon gjort sitt urval, samt visar sin medvetenhet 
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om vilka begränsningar det kan innebära för studiens resultat. Forskare i mindre 

undersökningar får ofta nöja sig med personer som går att få tag i och som är villiga att ställa 

upp (Bell, 2009).  

Vi valde ut fyra elever som skulle delta i studien, utifrån ett strategiskt urval. Tiden för 

studien var mycket begränsad och därför var det lämpligt att enbart fokusera på två elever var 

under den här perioden och istället arbeta mer medvetet och intensivt med dem, för att på så 

sätt kunna se framsteg.  Vi trodde att dessa elever kunde vara motiverade och intresserade av 

att arbeta med iPad, dator och bokstavsträning på olika sätt, vilket var en förutsättning för att 

delta i studien. Eleverna hade innan studiens genomförande visat ett visst intresse för 

bokstäver på så vis att de kunde skriva sitt eget namn och ett par av eleverna var nyfikna på 

att skriva även andra ord och namn på datorn.  

3.3 Genomförande 

Före studien påbörjades skickades ett informationsbrev (se bilaga I) hem till elevernas 

vårdnadshavare. Föräldrarna fick både skriftlig och muntlig information om studien och om 

deras rätt att när som helst avbryta elevernas medverkan. Vårdnadshavarna fick i lugn och ro 

fundera kring om de ville låta eleverna medverka i studien och skickade sedan tillbaka ett 

skriftligt samtycke. Därefter påbörjades studien.  

Det empiriska materialet samlades in genom deltagande observationer, videoinspelningar, 

fotografering, diagnostiskt bokstavstest (se bilaga II), samt genom dagboksanteckningar. 

Enligt Stukát (2005) är det vanligt att vid aktionsforskning använda någon form av 

kontinuerlig dokumentation, så som dagbok eller loggbok. Det diagnostiska bokstavstestet 

gjordes tillsammans med varje elev enskilt, i början och slutet av studien, för att se om vi 

kunde upptäcka någon förändring och utveckling av elevernas kunskaper kring bokstäverna. 

Under 40 arbetspass under åtta veckors tid, gjorde vi deltagande observationer och elevernas 

kunskapsutveckling utifrån metoden ASL studerades. Vid tio olika tillfällen gjordes 

videoinspelningar. För att minnas och komma ihåg tankar, reflektioner och hur arbetet gått till 

osv. förde vi dagboksanteckningar vid alla arbetstillfällen, antingen under arbetstillfället eller 

i direkt anslutning till arbetspassen. Vi var medvetna om att dagboksskrivande tar mycket tid i 

anspråk och avsatte därför tid till detta. Vi filmade eleverna när de arbetade i par och vi 

fotograferade ofta deras arbeten då de skrivit på dator, iPad och för hand. Arbetet varierade 

mellan att innehålla bokstavsträning, olika övningar för att träna stavelser, att skriva till bilder 

i appen WriteReader samt skrivövningar på datorn, så som bokstavsräckor eller att skriva 

korta sagor. Strategin att ge ett varierat stöd i flera miljöer har gett ett bättre resultat än 

lärande på ett traditionellt sätt med liten variation, enkla uppgifter och flera repetitioner 

(Jakobsson & Nilsson, 2011).  

Efter att ha gjort bokstavsdiagnosen såg vi vilka bokstäver eleven kunde benämna och känna 

igen. Vi började arbeta med dessa bokstäver, samt med bokstäverna i elevens namn. Sedan 

fortsatte vi med att träna de andra bokstäverna slumpmässigt, några i taget, genom olika 

övningar. Eleverna har arbetat både enskilt och i par. Vi har studerat hur eleverna har 
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påverkat/utmanat varandra kunskapsmässigt och hur de har samarbetat. Tillsammans har de 

fått skriva sagor med stöd av sekvensbilder och bilder från sagoböcker. Vi har pratat 

tillsammans med eleverna om vad de sett på bilderna, vad som händer på bilderna och de har 

fått stöd i att formulera meningar utifrån det som de har tolkat. Sedan har eleverna turats om 

att skriva antingen för hand eller på datorn, till de olika bilderna. De har både skrivit 

bokstavsräckor helt på egen hand och bokstäver/ord utifrån stöd av bokstavsljud som läraren 

har ljudat. Först har eleven skrivit på datorn, sedan har han/hon berättat för läraren vad det 

står och läraren har då skrivit det som eleven berättar, under elevens text. Vid några tillfällen 

har eleverna gjort böcker på datorn eller iPaden och sedan klippt och klistrat ihop bilder och 

text för hand. När böckerna var klara har de “läst” böckerna för sina klasskamrater och 

resurspersoner. Eleverna har även skrivit bokstavsräckor fritt på datorn, utan stöd i bilder. Vid 

dessa tillfällen har de fått skriva om ett visst ämne som t.ex. vad de gjorde på rasten eller vad 

de kunde se utanför fönstret. Efteråt har de gått på bokstavsjakt utifrån det de har skrivit. De 

har då räknat hur många bokstäver av samma sort som de kan hitta, på pappret som de har 

skrivit. 

WriteReader är en app som är avsedd för att stödja barn i deras skriv- och läsutveckling. 

Appen är baserad på forskning som har visat att det är lättare att lära sig skriva än att läsa 

(WriteReader, 2015). Eleverna har gjort egna böcker i appen WriteReader. De har fått 

fotografera olika saker i klassrummet, bilder i sagoböcker eller olika saker de varit 

intresserade av. Bilderna har sedan använts då eleverna har skrivit ord i appen. Först har 

eleverna fått välja en bild, sedan har de skrivit ordet (det som i appen kallas för att 

“barnskriva”) och sedan har vi som pedagoger skrivit ordet (vilket kallas för att “vuxenskriva” 

i appen). Ibland har eleverna skrivit ord till en bild på egen hand och ibland har vi pedagoger 

ljudat bokstäverna i ordet. Eleverna har även haft stöd via en ljudningknapp i appen som 

istället för att säga bokstavsljudet, ljudar hur bokstaven låter. Då kan eleverna själva höra om 

de har tryckt på rätt bokstav eller inte. Därefter har vi pratat om likheter mellan det som 

eleverna har skrivit och det vi har skrivit. Vi har aldrig påpekat att de har skrivit fel eller på 

något sätt försökt att rätta dem. Målet har hela tiden varit att behålla elevernas glädje och lust 

till att vilja skriva. Eleverna har fått räkna antal bokstäver. Några av eleverna har använt 

samma bilder och ord under flera veckor, medan andra har valt en ny bild vid varje tillfälle. 

Eleverna har klappat och stampat stavelser och använt markörer som har fått symbolisera rätt 

antal stavelser i orden. Syftet var att de skulle få träna på att känna/höra stavelser i olika ord. 

De har arbetat både enskilt och tillsammans med klasskamraterna. Olika bildkort med både 

verb och substantiv har använts som stöd för att träna stavelser t.ex. simma, plaska, hoppa, 

cykla, mus, hus, förkläde, kaka etc. Eleverna har under studiens gång även använt olika appar 

på iPaden, där de har tränat att spåra olika bokstäver! 

3.4 Bearbetning 

För att analysera datamaterialet har innehållsanalys använts. Innehållsanalys syftar till att 

identifiera mönster, samband och gemensamma drag och skillnader (Larsen, 2014). 
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Innehållsanalys kan genomföras med både kvalitativ och kvantitativ ansats (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

Analysenheterna har i denna studie bestått av dagboksanteckningar från alla arbetstillfällen, 

nerskrivna iakttagelser från videoobservationerna, fotografier av elevernas arbete samt 

diagnostiska bokstavstest. Analysen av empirin har gjorts mycket noggrant och mycket 

eftertanke har ägnats till denna del, då den ligger till grund för den fortsatta analysen. 

Meningsbärande delar av dagboksanteckningarna har identifierats och skrivits ner och sedan 

har det centrala innehållet i dessa meningar kortats ner, vilket kallas att meningarna har 

kondenserats. Den kondenserade texten har sedan försetts med koder, vilka har förts samman 

till kategorier och teman. Kodning innebär att en reduktion av datamaterial görs, för att 

förenkla och sortera den data som finns i analysens början. Målet med kodning är att 

identifiera de mest centrala dragen i materialet (Hjerm & Lindgren, 2010). Koder med 

liknande innehåll har sammanförts till olika kategorier. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) kallar denna process för abstraktion och menar att innehållet lyfts till en högre logisk 

nivå. Då analysarbetet fortskred bildade de kategorier som återkom, en röd tråd. Utifrån 

kategorierna utkristalliserades tre olika teman som vi ansåg sammanfattade alla kategorierna. 

Dessa tre teman var: Utveckling och lärande, Motivation och Delaktighet. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) menar att skapandet av teman är ett sätt att sammanbinda 

innehållet i ett antal kategorier.  

Nedan presenteras våra tre teman och de kategorier som ingår under respektive tema. Alla 

teman hänger ihop och därför har vi valt att beskriva detta med hjälp av pilar, som visar hur 

en växelvis påverkan sker i alla olika riktningar. 
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Datamaterialet har analyserats flera gånger, för att få ett så stabilt och väl underbyggt resultat 

som möjligt. Hjerm och Lindgren (2010) benämner detta som en interativ analys. Materialet 

bearbetades och analyserades tills en mättnad upplevdes. Mättnad är uppfyllt då omläsningar 

av materialet inte leder till att nya kategorier skapas, utan bara till att nya observationer 

sorteras in i de kategorier som redan har skapats (Hjerm & Lindgren, 2010). Resultatet 

redovisas i löpande text utifrån de tre teman som identifierades under analysdelen. För att ge 

läsaren en tydligare bild av resultatet, redovisas inslag av bilder på elevernas arbete, 

fotografier från WriteReaderappen och en tabell med elevernas utveckling av 

bokstavskännedom. I resultatet presenteras även några citat från eleverna som deltog i 

studien. 

3.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om exakthet eller precision. Med detta menas att undersökningen är 

tillförlitlig och att noggrannhet har präglat förloppet (Larsen, 2014). Hjerm och Lindgren 

(2010) menar att reliabilitet handlar om hur kvaliteten på våra mätningar är. Reliabilitet 

handlar även om att informationen behandlats på ett noggrant sätt. För att säkerställa hög 

reliabilitet är det viktigt att hålla ordning på observationsdata och inte blanda ihop vem som 

sagt eller gjort vad. Forskaren kan förebygga detta genom att vara noggrann vid sin hantering 

av data. Flera forskare kan för att öka reliabiliteten, göra kodningsproceduren tillsammans. 

Validitet handlar om relevans och giltighet. Med det menas att datamaterialet som samlats in 

ska vara relevant för frågeställningen/frågeställningarna som valts (Larsen, 2014). Hjerm och 

Lindgren (2010) menar att validitet innebär hur bra vi lyckats mäta det vi avsett att mäta. Vi 

har tillsammans diskuterat hur vi skulle arbeta med ASL och vilket diagnostiskt test vi skulle 

använda samt hur vi skulle föra dagboksanteckningar. Det empiriska materialet har vi sedan 

tillsammans gått igenom för att säkerställa att vi fått med det som var relevant utifrån studiens 

syfte. Något generellt svar på hur elever i träningsskolan utvecklas och påverkas av att arbeta 

med metoden ASL kan inte dras utifrån studiens resultat. Studien redogör endast för hur de 

fyra elever som har deltagit i undersökningen har utvecklats och påverkats. För att öka 

studiens validitet och reliabilitet har vi valt att kombinera flera olika metoder för att samla in 

empirin, vilket Larsen (2014) kallar för metodtriangulering. Vi är medvetna om att vår 

förförståelse och vårt intresse för skriv- och läsinlärning kan ha påverkat studiens resultat och 

vi kan ha varit subjektiva, även om målsättningen har varit att vara så neutrala som möjligt 

inför metoden ALS.  

Det har enbart varit en ensam lärare som har arbetat med metoden ASL, med de elever i 

klassen som har deltagit i studien. Detta kan ses både som en fördel och en nackdel. Fördelen 

kan ha varit att metoden har presenterats och tillämpats på samma sätt för de båda elever som 

respektive lärare har arbetat med.  Arbetssättet och uppgifterna har varit desamma för alla 

elever i studien och vår goda kännedom om eleverna har gjort att vi har kunnat tolka eleverna 

och vi har kunnat “läsa” av dem. Nackdelen med att det endast var en ensam lärare som 

arbetade med de två eleverna, var att det endast var en person som tolkade elevernas 

upplevelser och reaktioner i olika situationer, samt att det endast varit en person som har sett 
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elevernas framsteg. Det har därför varit oerhört viktigt att gå igenom våra upplevelser av 

arbetet med varandra, mycket noggrant. För att stärka studiens reliabilitet har 

uppsatsförfattarna enskilt analyserat studiens datamaterial oberoende av varandra och därefter 

har datamaterialet analyserats tillsammans. Vi har sparat olika arbeten som eleverna gjort 

samt fotograferat olika texter som eleverna har skrivit, för att kunna visa elevernas framsteg, 

vilka kommer att presenteras i studiens resultat. Vi är medvetna om att de effekter som 

eventuellt följer av arbetet med ASL, är beroende av vår förmåga att uppfatta och tolka dessa 

effekter hos eleverna. Det beror även på vad eleverna förmår att visa för oss, på ett sådant sätt 

att vi uppmärksammar det. Eftersom vi har en nära relation till eleverna har vi kunnat tolka 

leenden, ögonblinkningar, gester som på olika sätt har visat elevernas glädje, stolthet etc. 

Dessa tolkningar vore omöjliga för en utomstående att göra. Vi är även medvetna om att vår 

positiva inställning till metoden ASL, kan ha påverkat resultatet i önskad riktning. 

En studies trovärdighet handlar om hur överförbart och användbart resultatet är. För att öka 

överförbarheten är det viktigt att noga beskriva urval, deltagare, datainsamling och analys 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Av etiska skäl beskrivs inte deltagarna, då de inte 

själva valt att vara med i studien, utan det är deras vårdnadshavare som har gett sitt tillstånd. 

Under alla arbetstillfällen med eleverna har stödord skrivits och vi har filmat vid tio tillfällen. 

Stödorden har efter lektionen utgjort ett underlag för oss för att kunna skriva 

dagboksanteckningar. För att hålla ordning på observationsdatan har uppsatsförfattarna i sina 

anteckningar kallat eleverna för elev 1, elev 2 osv. Filmerna har observerats för att säkerställa 

att alla viktiga iakttagelser har noterats i loggboken. Larsen (2014) menar att det kan vara en 

fördel att i efterhand kunna titta igenom inspelad film, för att kunna kontrollera att allt 

relevant innehåll kommit med. Studiens validitet har stärkts genom att lärarna tillsammans 

bestämde vilka delar inom skriv- och läsinlärning som skulle observeras och vilka delar som 

inte skulle observeras. Ambitionen med arbetet har varit att tydliggöra och noggrant beskriva, 

hur arbetet med ASL har gått till för att på så sätt skapa en så hög reliabilitet som möjligt.  

3.6 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav, för att skydda samhällets individer från 

otillbörlig insyn i dennes livsförhållanden. De fyra kraven kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och anger den information 

respondenterna ska få inför deltagande i en studie. 

Inför studiens genomförande upprättade vi ett informationsblad, som varje vårdnadshavare 

fick ta del av. Eleverna som har deltagit i studien är alla under femton år och går i 

träningsskolan, vilket innebar att vi behövde vårdnadshavarnas godkännande för att eleverna 

skulle kunna delta i studien. I informationsbladet gavs information om studiens syfte, 

genomförande och användning. Vidare informerade vi om att deltagande är frivilligt, att 

vårdnadshavarna när som helst kan avbryta elevernas medverkan och vi lämnade 

kontaktuppgifter till oss som utför studien. Informationsbladet skickades hem till 

vårdnadshavarna ca två veckor innan studien påbörjades och skriftligt samtycke från samtliga 
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vårdnadshavare återkom till oss. Det empiriska materialet har hanterats enbart av oss som har 

genomfört studien samt av vår handledare på Högskolan i Kristianstad. Materialet har endast 

använts för att genomföra denna studie och allt filmat material, fotografier av elevernas 

arbete, dagboksanteckningar och bokstavsdiagnoser kommer att förstöras då examensarbetet 

godkänts. Inga bilder där eleverna går att identifiera har använts i studien. Allt empiriskt 

material har under studiens gång förvarats på datorer och iPads, för vilka ett lösenord krävs 

för att kunna öppna dem. Dagboksanteckningar, usbminnen, fotografier, bokstavsdiagnoser 

och övrigt material har förvarats inlåst. Vårdnadshavarna gavs möjlighet att få ta del av det 

empiriska materialet, samt att få ta del av studiens resultat. 

Att vi har genomfört studien på våra egna arbetsplatser, i våra egna klasser där vi arbetar har 

medfört en rad etiska överväganden. Vi har valt att inte presentera vare sig skolor eller klasser 

mer än på ett övergripande plan, för att skydda elevernas anonymitet. Vi har även valt att inte 

presentera eleverna mer ingående, eftersom vi anser att det skulle göra det möjligt för 

utomstående att identifiera vilka elever studien handlar om. Vi vill skydda elevernas identitet 

då de på grund av sin funktionsnedsättning inte själva har samtyckt till att delta i studien, utan 

detta godkännande har inhämtats från vårdnadshavarna. Eleverna beskrivs inte var och en i 

studien och vi beskriver dem inte heller utifrån fingerade namn, ålder eller kön. På så sätt har 

vi försökt minimera risken för att eleverna ska kunna kännas igen. Vårt resultat presenteras i 

form av olika teman där eleverna endast nämns antingen som grupp eller som enstaka elev, 

utan att vi specifikt beskriver vem det rör sig om. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

 

Syftet med studien är att undersöka hur skriv- och läsförmågan hos fyra elever i 

träningsskolan utvecklas genom att arbeta med utgångspunkt i metoden “Att skriva sig till 

läsning” (ASL). 

 Hur ser elevernas kunskap kring skrivning och läsning ut, före respektive efter 

studiens genomförande? 

 Vilka framsteg i elevernas skriv- och läsförmåga kan ses efter att ha arbetat aktivt med 

ASL? 

 Vilka effekter på elevernas lust att lära kan ses, efter att ha arbetat med ASL? 

4.1 Före studiens början 

Före studiens början kunde alla elever skriva sitt namn för hand med penna och på datorn. 

Eleverna hade tränat på att spåra prickade bokstäver och de hade arbetat med välkända 

ordbilder. Samtliga elever hade vissa motoriska svårigheter med att skriva för hand med 

penna och två av eleverna ville hellre skriva på datorn om de fick välja. En av eleverna skrev 

helst sitt namn med gemener medan de andra tre eleverna helst använde versaler, både när det 

gällde skrivning för hand och att skriva på dator. Innan studiens början såg elevernas kunskap 

kring skrivning och läsning väldigt olika ut och de befann sig på olika nivåer allihop. Dock 

hade eleverna det gemensamt att de hade ett intresse för bokstäver och de tyckte om att arbeta 

med olika uppgifter vid datorn eller iPaden.  Eleverna hade på olika sätt och i olika 

utsträckning arbetat med rim/ramsor, stavelser, bokstavsnamn och bokstavsljud. Innan 

studiens början hade ingen av eleverna kunskap om vad ett ord var och de förväxlade ofta 

begreppen ord och bokstav. Ingen av eleverna ljudade bokstäver när de skrev på egen hand, 

utan deras skrivande bestod enbart av så kallade bokstavsräckor.  

Två av eleverna hade visat sig intresserade och nyfikna av att skriva på datorn med stöd av 

läraren eller en elevassistent. Läraren eller elevassistenten skrev då ord på datorn som var 

välkända för eleven och eleven fick försöka skriva av dessa ord. Det handlade om en träning i 

att kopiera och skriva av orden rätt. Dessa elever hade även arbetat med att klappa stavelser 

vid några tillfällen. De andra två eleverna som deltog i studien hade arbetat med att peka ut 

var i ett ord ett visst ljud hördes, samt identifiera första bokstavsljudet i olika ord. Två av 

eleverna skrev i stort sett bara sina egna namn och enstaka bokstäver. Samtliga elever hade 

arbetat med bokstäver och bokstavsljud tidigare i ämnesområdet kommunikation, men i och 

med studien blev arbetet mer intensivt och fördjupat under en åttaveckorsperiod, vilket 

innebar ett nytt sätt för eleverna att arbeta.  
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4.2 Resultat av bokstavsdiagnos 

Före studiens genomförande kunde eleverna olika många antal bokstäver. Gemensamt är 

dock, att de efter studien känner till minst lika många, eller fler, bokstavsnamn och 

bokstavsljud än vad de gjorde i inledningsskedet. Elevernas bokstavskännedom före och efter 

studiens genomförande presenteras nedan: 

 

 Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 

 Före 

studien 

påbörjats 

Efter 

studien 

avslutats 

Före 

studien 

påbörjats 

Efter 

studien 

avslutats 

Före 

studien 

påbörjats 

Efter 

studie 

avslutats 

Före 

studien 

påbörjats 

Efter 

studien 

avslutats 

Identifiera 

bokstavsnamn 
14 20 9 10 29 29 9 15 

Namnge 

bokstavsnamn 
19 25 9 13 28 29 14 19 

Identifiera 

bokstavsljud 
13 13 6 10 24 27 7 12 

Ljuda bokstav   

     
9 19 9 12 14 14 3 7 

 

Nedan presenteras vårt resultat utifrån tre olika teman;  

 Utveckling och lärande  

 Motivation 

 Delaktighet  

 

Under varje tema beskrivs det resultat som vi har kommit fram till, utifrån de kategorier som 

ingår i respektive tema. Vi beskriver den utveckling och det lärande som har skett hos 

eleverna och hur detta i sin tur har gett effekter på elevernas motivation och delaktighet. I de 

fall då det står beskrivet “eleverna” i texten så avser vi alla fyra elever som har ingått i 

studien. I de fall då resultatet rör enstaka elever så är det preciserat i texten hur många elever 

det rör sig om. Bilderna som eleverna har skrivit till på dator och iPad är av blandat slag; 

fotografier, bilder från sagoböcker och sekvensbilder hämtade från Internet. 

4.3 Utveckling och lärande  

Under studiens genomförande såg vi fortlöpande hur en utveckling skedde hos var och en av 

eleverna på olika sätt och inom en rad olika områden.  

4.3.1 Bokstäver och ord 

Alla elever hade utvecklat sin bokstavskunskap i slutet av studien (se tabell ovan). Detta 

gällde både bokstavsnamn och bokstavsljud och alla elever hade förbättrat sitt resultat då 
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bokstavsdiagnosen gjordes efter åtta veckors intensivt arbete. Undantag var en av eleverna 

som kunde identifiera lika många bokstavsljud före som efter studiens genomförande. En 

annan elev kunde identifiera lika många bokstavsnamn och ljuda lika många bokstavsljud 

efter studiens genomförande, som innan. Elevernas utveckling av bokstavskännedom märktes 

inte bara i det diagnostiska bokstavstestet, utan även när eleverna satt och skrev på iPaden och 

datorn. Eleverna började spontant benämna bokstäverna på tangentbordet när de satt och 

skrev i slutet av studien och deras lärande blev även synligt då de började säga högt vilka 

bokstäver som fanns på olika föremål i omgivningen. Eleverna ville ha stöd i 

ljudningsknappen då de skrev på iPaden, men i de allra flesta fall användes den inte för att 

“pröva sig fram” till rätt bokstav, utan eleverna hade full koll på vilken bokstav som 

symboliserade ett visst ljud i slutet av studien. Ljudningsknappen upplevde vi lärare mer var 

som en bekräftelse och en feedback för eleverna. När de elever som lärt sig ljuda, ljudade och 

tryckte på bokstavstangenten fick de direkt respons på att de tryckt på rätt bokstav och kunde 

fortsätta med nästa bokstav. Två av eleverna utvecklade sin kunskap om ord på så sätt att de 

började göra mellanslag i texten då de skrev bokstavsräckor på datorn. Dessa två elever fick 

träna på att räkna hur många ord de skrivit när deras text trycktes ut på papper. Alla elever 

fick räkna hur många bokstäver av samma sort de kunde hitta på sitt utskrivna dokument. 

Detta moment kallas för bokstavsjakt/ordjakt. 

4.3.2 Stavelser 

Alla eleverna lärde sig att klappa stavelser och klappade oftast rätt antal stavelser i ord med 

en, två eller tre stavelser. Läraren använde sig av olika slags bilder på verb och substantiv, 

som eleverna skulle träna att klappa stavelser till. Eleverna fick även prova att stampa med 

fötterna till antal stavelser i ordet, vilket visade sig vara mycket svårare. Två av eleverna fick 

prova att ”stavelsegå”, men även detta visade sig vara svårt. Vid några tillfällen fick eleverna 

prova att dra ner markörer som symboliserade rätt antal stavelser, på smartboarden eller med 

markörer framför sig på bordet. Två av eleverna klarade detta lika bra som att klappa 

stavelserna, medan de andra två eleverna inte riktigt verkade förstå hur de skulle göra. 

Elevernas lärande blev även befäst när de ibland kunde börja klappa stavelser spontant, när de 

satt och arbetade med uppgifter som innehöll ord, på ett eller annat sätt. 

4.3.3 Ljudning 

Alla fyra eleverna lärde sig att trycka på rätt bokstav på iPaden och datorn, då läraren ljudade 

bokstaven. Efter ca 4 veckor började en av eleverna att själv ljuda de ord som han/hon ville 

skriva i Writereaderappen. I slutet av studien klarade ytterligare en elev att ibland ljuda själv. 

Dessa två elever ljudade oftast självmant orden då de satt och skrev och i de flesta fall tryckte 

de på rätt bokstav på tangentbordet. Det lärande som skedde kring ljudning blev snabbt 

automatiserat hos de båda eleverna och varje gång när de skrev började de självmant att ljuda 

och hade insett att det hjälpte dem att skriva. Bokstäver som kunde vara svåra att höra skillnad 

på var t.ex. O och Å. Detta skrivande kallas för alfabetiskt skrivande och innebär att eleverna 

har skrivit orden som det låter (Rygvold, 2001). 
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Nedan visas bilder från WriteReader, där eleverna har ljudat själva och sedan skrivit, utan att 

använda ljudningsknappen. De båda översta orden är elevernas och de nedre orden är skrivna 

av läraren. 

 

  

4.3.4 Fler rättstavade ord 

När två av eleverna hade lärt sig att varje bokstav i alfabetet låter på ett visst sätt, började de 

ljuda orden när de skrev. Detta innebar att dessa två elever gick ifrån att skriva rena 

bokstavsräckor till bilderna i iPaden, till att plötsligt vilja skriva “rätt” och stava orden 

korrekt. Eleverna upptäckte att bokstäverna bildade ett ord om man skrev dem i en viss 

ordning och lärde sig att bokstäver inte automatiskt betyder något om man skriver dem hur 

som helst.  

Texten till bild 1 är skriven utan att lärare eller elev har ljudat. Ingen ljudningsknapp har 

använts. Texten till bild 2 däremot, har eleven själv ljudat till och ljudningsknappen har 

använts som stöd. Båda texterna är skrivna i WriteReader. 

 

Först skrev en av eleverna så här:  Efter hand skrev samma elev så här: 

   

(Bild 1)    (Bild 2) 
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Då den andra av dessa båda elever skrev till bilder på datorn, började eleven leta bokstäver på 

tangentbordet för att skriva “rätt ord” till det som bilden visade.  

 

Eleven växlade ofta mellan att försöka skriva orden korrekt och att skriva rena 

bokstavsräckor: 

 

12POK     JJIUEDIU97007WI0++0+ 

(Här står det bok)   ´’ÄLHR+´+´9 

    (Här står det träd) 

 

4.3.5 Skriva för hand 

En av eleverna utvecklade sitt handskrivande från att ha skrivit egna små “krumelurer”, till att 

skriva bokstäver som läsaren kunde tyda. När barnet skriver fantasitecken kallas det 

lekskrivande (Rygvold, 2001). 

 

I början av studien skrev eleven så här när han/hon skrev till en bild: 

(Läraren har skrivit under elevens text) 

 

  

 

I slutet av studien skriver eleven enligt nedan, när läraren ljudar: 

(Lärarens text under elevens) 

 

 

   

Vi märkte även en skillnad hos tre av eleverna när det gällde deras förmåga att skriva ord för 

hand, med penna. Dels blev de mer intresserade och villiga att skriva för hand och de 
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bokstäver som de provade att skriva blev alltmer lättydliga för läraren och det märktes att 

eleverna hade lärt sig hur bokstäverna ska se ut och hur de skrivs. Eleverna visade en större 

vilja att skriva med penna i slutet av studien och de ansträngde sig till sitt yttersta för att 

forma bokstäverna så att de skulle bli så lika de bokstäver som de skrev på datorn och iPaden, 

som möjligt. 

4.3.6 Längre ord/fler ord  

Hos en av eleverna skedde en utveckling i att vilja skriva längre ord än tidigare och denna 

elev började även skriva två ord istället för ett, under vissa bilder i WriteReaderappen. Denna 

elev talar i meningar som ofta innehåller två ord och skrev i slutet av studien på samma sätt 

som han/hon talar t.ex. “Sitta stolen”. Hos denna elev ser vi att ett lärande har skett, genom att 

eleven vet att när talet består av två ord, så ska också den skrivna texten bestå av två ord. 

Texten till den första bilden har eleven själv ljudat och den är skriven utan ljudningsknappen, 

vilket gör att eleven har råkat trycka på “I” som är snarlik “T”, då den skrivs med versaler. 

Texten till den andra bilden är skriven med ljudningsknapp och eleven har själv ljudat orden. 

Båda texterna är skrivna i WriteReader. 

 

Eleven skrev först enligt nedan och sa  Ett par veckor senare skrev samma elev 

“sitta stolen” till bilden:   till samma bild:   

 

   
  

4.3.7 Skriv- och läsriktning 

Två av eleverna skrev alltid texten i ett enda stycke, men började dock byta rad själva, när de 

satt och arbetade vid datorn. Varje gång de hamnade långt ut i högerkanten på dataskärmen, 

tryckte de automatiskt på Entertangenten. De andra två eleverna började göra mellanslag och 

skrev på så vis texter som var uppdelade i “ord”. 
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Exempel på bokstavsräckor där eleverna skrivit all text i en följd: 

 

 

 

Exempel på bokstavsräckor där eleverna har börjat använda mellanslag: 

 

 

 

Eleverna visade även en utveckling i att vilja “skriva klart”. När raden inte räckte till och de 

inte hade fått med det som de ville skriva, fortsatte de på nästa rad som visas i exemplet 

nedan. Eleverna har med andra ord lärt sig och fått en kunskap om var man fortsätter skriva 

när raden är slut. De har en kunskap om skrivriktningen och att texten skrivs från vänster till 

höger. När raden är slut började de skriva på raden under, från vänster till höger igen. 

 

 

 

Eleverna följde med ögonen från vänster till höger då de “läste” vad de hade skrivit på datorn. 

Ibland pekade de också med fingret eller med pennan på raden samtidigt som de “läste” och 

visade på så sätt var i texten de befann sig. Med andra ord hade eleverna klart för sig även 

läsriktningen och visste att de skulle börja “läsa” sina texter från vänster. När barnet läser på 

detta sätt och hittar på en egen berättelse, kallas det för lekläsande (Wengelin & Nilholm, 

2013). 

4.3.8 Självförtroende 

I början av studien sa ofta två av eleverna att de “inte kunde” och att de inte visste vilken 

bokstav de skulle trycka på, när de satt och skrev på datorn och iPaden. De andra två eleverna 
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sa inte något sådant, men de var passiva och avvaktande och läraren fick uppmuntra dem för 

att de skulle skriva. Under de sista veckorna då studien genomfördes upphörde detta passiva 

beteende. Elevernas kommentarer om att de inte kunde försvann och alla eleverna var nu 

mycket koncentrerade och fokuserade på uppgifterna. De verkligen kämpade och letade efter 

rätt bokstäver när de satt och skrev på datorn eller iPaden, tills de hittade dem. De hade en 

helt annan tro på sig själva och en större tillit till sin egen förmåga. De visste nu att de faktiskt 

kan skriva och de började skriva med stor lust, direkt när de satte sig vid datorn eller iPaden. I 

början av studien brukade två av eleverna ofta fråga “Är det den?” när de letade efter en viss 

bokstav på tangentbordet. De var måna om att göra rätt, men väldigt osäkra på sin egen 

kunskap och förmåga. Därför sökte de hela tiden svar och bekräftelse av läraren, på om det 

var rätt bokstav innan de tryckte på den. I slutet av studien frågade eleverna inte läraren om 

det var rätt, utan de litade på sin egen förmåga och använde sig av ljudningsknappen på 

iPaden för att få bekräftat att de tryckt på rätt bokstav. Vid enstaka tillfällen hittade eleverna 

inte den bokstav de sökte och då var ljudningsknappen en hjälp, där de kunde pröva sig fram 

och trycka på olika bokstäver tills de hittade den som lät rätt. Från att ha visat en viss 

osäkerhet och tvekan till vilken som var rätt bokstav och inte riktigt vågat tro på sig själva, så 

växte elevernas självförtroende under de här 8 veckorna. I slutet av studien sa ingen av 

eleverna längre att de inte kunde, istället hördes glada utrop som: “Jag kan!”, “Jag är duktig!” 

och “Titta, vad jag har skrivit!” I slutet av studien visade alla eleverna stor glädje över att 

skriva och över att ha skapat något t.ex. en bok eller en text och det riktigt “lyste” stolthet i 

deras ögon, när de var klara med en uppgift. När eleverna skrev till bilder fick de läsa efteråt 

för läraren vad de hade skrivit. Eleverna fick då en känsla av att kunna läsa. De skrev ner ord 

som de sedan läste upp för en annan person (i det här fallet en lärare eller en resursperson), 

vilket verkade få dem att känna att de var duktiga. Eleverna utstrålade stolthet och de verkade 

känna att det som de hade skrivit faktiskt var viktigt och att det var intressant för läraren att ta 

del av.  

 

Nedan är ett exempel på en text som har skrivits av en elev på dator, till en bild: 

(Eleven har skrivit den översta raden och läraren har skrivit de andra raderna). 

 

 

4.3.9 Initiativförmåga 

Första gången eleverna skulle skriva en bokstavsräcka eller skriva fritt till en bild på datorn, 

var allihop ganska passiva och vi upplevde att de var osäkra på vad som förväntades av dem. 
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Efter bara ett par gånger började samtliga elever att ta mer initiativ till att skriva, då de satte 

sig framför datorn. De tog även initiativ till att vrida datorn mot kompisen som satt bredvid 

när det var dennes tur att skriva. Vi märkte också en utveckling i elevernas förmåga att skriva 

en egen berättelse till en bild, det vi kallar att eleverna skrev en saga/bok tillsammans. I 

början av studien var det läraren som beskrev för eleverna vad som hände på bilden och som 

fick ge förslag till vad eleverna skulle skriva om, men efter hand utvecklade eleverna sin 

förmåga att kunna berätta till bilderna. De använde sin fantasi till att beskriva vad som hände 

på bilderna och kunde på så sätt påverka innehållet i det de skrev. Eleverna blev helt enkelt 

mer aktiva när det gällde att styra sitt eget skrivande i den riktning de önskade. Eleverna fick 

kunskap om att de själva kunde bestämma handlingen i sina texter och att de själva var 

författare. 

4.3.10 Samspel och kommunikation 

I inledningsskedet var det svårt för alla fyra eleverna att själva hitta på en berättelse till 

bilderna, men det blev lättare för dem när de hade fått försöka några gånger och det 

utvecklades ett samarbete mellan eleverna efter bara ett litet tag, som inte fanns där från 

början. När eleverna kunde utbyta tankar och idéer med varandra blev det lättare för dem att 

skriva, än när de ensamma skulle försöka bestämma handlingen till en bild. Vi såg ett tydligt 

samspel mellan eleverna när det gällde turtagning, när de skrev på datorn. Arbetet flöt på 

väldigt fint utan några konflikter eller oklarheter kring vems tur det var att skriva. Det fanns 

även ett samspel mellan eleverna i deras sätt att le mot varandra och ha ögonkontakt under 

tiden de arbetade i par. Uppmuntrande ord och beröm mellan eleverna blev allt mer 

förekommande när de satt och skrev tillsammans. En elev visade uppmuntran till en annan 

elev, genom att göra tummen upp. 

Två av eleverna började kommunicera med varandra när läraren så att säga, tog ett steg 

tillbaka. De diskuterade vad sagan/boken skulle handla om och ibland var de oense och fick 

då resonera sig fram till en lösning. Alla eleverna visade sig intresserade av vad kompisen 

gjorde då det var dennes tur att skriva. Den eleven som för tillfället var den passiva och inte 

skrev på datorn, var ändå engagerad i det som hände och tittade nyfiket på det som kompisen 

skrev. En av eleverna satt gärna och sa bokstavsnamnen på alla de bokstäver som kompisen 

skrev på datorn, allt eftersom de kom upp på skärmen. På så vis skedde ett samspel och den 

eleven som för tillfället inte skrev blev ändå i högsta grad aktiv och det blev ett lärtillfälle 

även för denna elev. Eleverna kommunicerade med tal, tecken, ögonkontakt, leenden och 

fysisk kontakt på ett sätt som vi inte var så vana vid att se, i andra undervisningssituationer. 

4.3.11 Självrättning 

Med hjälp av en ljudningsknapp i Writereaderappen fanns det möjlighet att höra 

bokstavsljudet, då eleverna tryckte på respektive bokstav på tangentbordet. När eleverna hade 

upptäckt denna knapp ville de helst ha denna funktion på som stöd när de skrev. Redan efter 

ett par tillfällen hade eleverna uppmärksammat var de kunde trycka för att radera, om de ville 
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sudda bort en bokstav de skrivit. En elev lärde sig på en gång att höra om ljudet i appen 

överensstämde med de ljud som han/hon ljudade fram med munnen. Varje gång som dessa 

ljud inte stämde överens sa eleven “Näää” och raderade bokstaven. Eleven provade sig fram 

genom att trycka på olika bokstäver tills det lät rätt. De andra tre eleverna utvecklade även 

denna förmåga att rätta sig själva, i slutet av studien. De kunde urskilja när ljudet lät rätt och 

de raderade om så inte var fallet. I slutet av studien användes dock ljudningsknappen mer som 

en feedback och respons än som ett sökverktyg. Vissa gånger märkte läraren att eleverna lekte 

med tangentbordet och tryckte på bokstäver som inte var rätt, vilket eleverna egentligen kände 

till, men det var ett steg i elevernas utveckling att trycka och radera, trycka och radera. På 

detta sätt lärde sig eleverna sambandet mellan bokstavsnamn (på tangentbordet) och 

bokstavsljud (som hördes då de tryckte ner tangenterna) och blev med tiden väldigt säkra på 

hur de hörde ihop. 

4.3.12 Medvetenhet och förståelse 

Eleverna började utveckla en förståelse för att bokstäver låter annorlunda när de skrivs, än när 

man säger namnet på bokstaven. Två av eleverna förstod att bokstäver bildar ett visst ord om 

de skrivs i en viss ordning och de bildar ett annat ord om de skrivs annorlunda. Alla eleverna 

kunde i slutet av studien säga vilken bokstav ett visst ord börjar på, samt var i ordet det låter 

“s” eller “o” som exempel. Alla fyra elever fick även en förståelse för vad ett ord är och att ett 

ord består av olika bokstäver, men att en ensam bokstav oftast inte betyder något (undantag 

finns). Viktigast av allt var att eleverna förstod och blev medvetna om att det som de skrev 

faktiskt kunde läsas och förstås av någon annan! De utvecklade en förståelse för att det finns 

en mening i att kunna skriva och förmedla sig till andra människor. Vi upplevde att eleverna 

blev allt mer medvetna om flera olika saker. De blev medvetna om kopplingen mellan 

bokstavsnamn och bokstavsljud och om hur de skulle skriva ett ord “rätt” och började rätta sig 

själva om de skrev en annan bokstav än den de hade tänkt och raderade då denna bokstav och 

skrev en ny. När läraren gjorde eleverna uppmärksamma på att eleven och läraren inte hade 

skrivit likadant, hade en av eleverna svårt att se detta i början av studien. Eleven tyckte alltid 

att han/hon och läraren hade skrivit “samma” och påtalade detta. Efter hand blev alla elever 

medvetna om skillnaderna och kunde se när lärare och elev hade skrivit ett ord likadant och 

när det skiljde sig åt. Lärare och elev diskuterade då vad skillnaderna bestod i och gjorde 

jämförelser mellan sina skrivna ord. Eleverna blev medvetna om att de har förmågan att 

skriva och att uttrycka sig och att de själva kan skriva en egen bok tillsammans med en 

kompis, där de styr över innehållet. De blev sist men inte minst medvetna om hur duktiga de 

är och att de kan skriva! Detta hade inte eleverna tidigare varit fullt medvetna om upplevde vi 

och de hade inte tidigare fått utmaningar av det här slaget. 

4.3.13 Intresse och engagemang 

Eleverna visade sig väldigt intresserade och nyfikna på bokstäver och på att skriva. De var 

engagerade både när de själva arbetade aktivt och när de satt bredvid kompisen och tittade på. 

Eleverna fotograferade entusiastiskt för att kunna skriva till dessa bilder i Writereaderappen 
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och i datorn och de valde helst själva de bilder de skulle skriva till. Elevernas intresse 

genomsyrade varje arbetspass och de visade ett starkt behov och intresse av att hela tiden lära 

sig mer och få nya uppgifter som de behärskade. Två av eleverna hade innan studiens 

genomförande ibland visat att de inte ville eller orkade arbeta och det hände ibland att de 

vägrade göra uppgiften, som det var tänkt att de skulle arbeta med. Under de åtta veckor som 

vi arbetade intensivt med bokstäver, stavelser, att skriva på dator och iPad så var det en elev 

som vid ett enda tillfälle inte ville arbeta, men efter en liten stund kom eleven ändå och 

jobbade på som vanligt. Alla fyra eleverna verkade annars tycka att det var väldigt roligt att 

jobba på det här sättet och de kom glatt och satte sig vid bordet då det var dags att börja varje 

tillfälle. Under arbetspassen såg eleverna mestadels glada ut, de log ofta och verkade trivas i 

situationen som sådan. Vi upplevde att alla elever var mer engagerade i uppgifterna än 

tidigare, mer aktiva än vanligt och att de visade en stor lust och glädje till att skriva! 

4.4 Motivation  

4.4.1 Intresse 

Alla elever visade på en gång ett stort intresse för att arbeta med bokstäver och av att använda 

iPad och dator i skrivarbetet. Eleverna förstod snabbt vad som förväntades av dem och de 

gick på kort tid från att vara passiva och avvaktande, till att vara mycket aktiva och 

engagerade. De fick hela tiden beröm för det de presterade och läraren påpekade aldrig att 

eleven hade gjort fel. Vi upptäckte hur motiverade eleverna blev av att få känna att de 

lyckades med det som de arbetade med och hur detta påverkade deras motivation till att vilja 

arbeta vidare vid nästa tillfälle. Eleverna var intresserade av att själva fotografera bilder till 

Writereaderappen och bilder att skriva till på datorn. De visade sig intresserade av att själv 

välja ut vilka bilder de skulle skriva till och två av eleverna ville få veta hur många bokstäver 

de kunde känna igen, i det diagnostiska bokstavstestet, och frågade läraren efter resultatet när 

testen hade gjorts. De var med andra ord intresserade av sitt eget lärande och sin egen 

utveckling! Eleverna visade ett intresse av att undersöka vad som hände på bilderna, då 

läraren valt ut sekvensbilder som de skulle skriva till. Eleverna funderade kring vem/vilka 

personerna på bilderna var och försökte att tolka bilderna. Ibland spelade läraren in eleverna 

när de berättade vad de hade skrivit i Writereaderappen. Detta var mycket uppskattat av 

eleverna. Läraren frågade “Vad har du skrivit?” och eleven svarade genom att “läsa” det 

han/hon hade skrivit. Eleverna kunde själva peka och trycka på inspelningsknappen, samt 

spela upp denna inspelning för någon annan efteråt. Då två av eleverna fick arbeta med att 

välja mellan fyra lådor och själva bestämma i vilken ordning de ville arbeta med lådorna, 

valde de oftast att börja med WriteReader, vilket tyder på att eleverna var uppriktigt 

intresserade av att arbeta med appen. I slutet av studien tittade samtliga elever på kompisen 

som satt och arbetade, då de själva satt bredvid. Tidigare hade eleverna suttit och tittat ut 

genom fönstret när den andra eleven skrev, men nu var de plötsligt intresserade av vad deras 

kompis skrev. De tyckte det var roligt att få skriva ut sina arbeten som de hade gjort på 

datorn, så att de fick det på papper och de studerade dessa utskrifter noga och länge. Eleverna 
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var intresserade av att arbeta med nya uppgifter och av att lära sig nya saker under hela 

studiens gång, vilket motiverade dem att prestera så pass bra som de alla gjorde, på den korta 

tid som studien genomfördes.  

4.4.2 Stolthet och glädje 

Eleverna var väldigt stolta över sitt arbete och visade detta tydligt vid varje arbetspass. Ofta 

fick de visa kamraterna i klassen vad de hade gjort och även resurspersonerna i klassen tog 

del av elevernas arbeten. Ibland fick eleverna läsa upp för klassen vad de hade skrivit. 

Eleverna påpekade själva sin utveckling och sina framsteg och uttryckte ofta själva att de var 

duktiga. Eleverna växte genom arbetet med ASL och deras stolthet och glädje över de 

uppgifter de gjorde, upplevde vi, motiverade dem enormt till att arbeta vidare och att ta sig an 

svårare utmaningar allt eftersom. Eleverna visade även sin glädje och stolthet genom att efter 

vissa arbetspass få peka på bilder som läraren gav dem, där eleverna gavs möjlighet att 

uttrycka sina känslor kring uppgifterna som de nyss hade gjort. Eleverna visade alltid att de 

hade känt sig glada då de arbetat, att de tyckt det varit roligt och att arbetet hade gått bra. De 

sträckte på sig när de gick ut från arbetsrummet och såg väldigt nöjda ut. Eleverna påpekade 

ofta att deras föräldrar skulle komma att tycka de var duktiga nu när de jobbat så bra. 

Elevernas engagemang, stolthet och glädje då de arbetade med bokstäver, stavelser och med 

att skriva, gjorde att deras motivation hela tiden behölls.  

4.4.3 Lustfyllt lärande 

Elevernas lust och vilja till att lära sig gick inte att ta miste på. De skrev med stor iver, de tog 

foton, valde bilder, diskuterade med kompisen vad deras texter skulle handla om och kom 

gladeligen och satte sig då det var dags att arbeta. Arbetet upplevdes vara mycket lustfyllt för 

eleverna och deras uthållighet ökade. Att eleverna tyckte att det var så pass roligt att skriva 

och arbeta med bokstäver på olika sätt, påverkade deras motivation och de klarade att 

koncentrera sig och behålla fokus längre än de brukat göra tidigare märkte vi. Elevernas 

lustfyllda arbete blev synligt genom att de ofta log när de satt och skrev. De vände sig mot 

läraren eller kompisen bredvid och sökte kontakt och bekräftelse på att de hade gjort rätt. 

Ögonen var pigga och vakna och de undrade aldrig hur länge till de skulle sitta och arbeta, 

vilket tyder på att de var tillfreds i situationen. Ibland kastade sig eleverna runt halsen på 

läraren i en glädjeyttring och utbrast “Jag klarade det!!!” Materialet har upplevts som lustfyllt 

av eleverna, de har gillat de olika bilderna som de har skrivit till och både iPaden och datorn 

har varit populära hjälpmedel i elevernas skrivande. Inspelningsfunktionen på iPaden och att 

få visa upp sina arbeten för kompisar och lärare/resurspedagog, hörde till elevernas 

favoritmoment. 

4.4.4 Koncentration och fokus 

Eleverna satt långa stunder, upp emot 45 minuter och jobbade koncentrerat med en och 

samma uppgift. Ibland arbetade eleverna med olika uppgifter så som bokstavskännedom, 
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stavelser och att skriva på iPad/dator så länge som 1,5 timme! Det menar vi måste betyda att 

eleverna verkligen kände att arbetsuppgifterna var roliga, motiverande och meningsfulla. 

Eleverna behöll sin koncentration när de själva arbetade aktivt med att skriva, ljuda eller leta 

bokstäver, men också när kompisen bredvid satt och arbetade medan de väntade på att det 

skulle bli deras tur igen. Eleverna lutade sig fram mot dataskärmen eller iPaden och tittade på 

det som de hade skrivit allt eftersom det blev synligt på skärmen och de böjde sina huvud 

långt ner över tangentbordet för att leta efter “rätt” bokstäver när de skrev. I dessa stunder 

blev de inte distraherade av något annat som just då skedde i deras närhet, utan de behöll 

fokus på det som de arbetade med för stunden. 

4.5 Delaktighet 

4.5.1 Interaktion 

När läraren tog ett steg tillbaka och observerade eller filmade eleverna uppstod det en 

interaktion mellan eleverna som tidigare inte funnits där. Eleverna började på eget initiativ 

vrida datorn mellan sig så att en turtagning skedde. Två av eleverna började att själva prata 

och diskutera kring bilderna och resonerade om vad de skulle skriva, medans de andra två 

eleverna behövde ett visst stöd genom att läraren ställde frågor om vad de såg på bilderna och 

om vad som hände, samt sammanfattade och knöt ihop det eleverna sagt. Stunderna med de 

två elever som började prata och diskutera med varandra innehöll mycket glädje och glimten i 

ögat hos eleverna. De riktade sitt tal till varandra och inte genom den vuxne som annars ofta 

kunde ske. Ibland signalerade eleverna till varandra genom att säga “Nu är det din tur!” när de 

hade skrivit klart och flyttade samtidigt datorn åt kompisens håll. Två av eleverna blev också 

mer fysiska mot varandra och kramade om varandra, klappade varandra på kinden eller tog 

varandra i hand. Det fanns mycket bus i blicken hos eleverna, men de fortsatte hela tiden att 

arbeta seriöst och tillrättavisade varandra om en av dem skojade “för mycket”. Lärarna 

upplevde dessa arbetstillfällen vara präglade av en känsla av delaktighet hos eleverna. 

4.5.2 Inflytande 

Eleverna hade inflytande i arbetet genom att de var delaktiga i att fotografera olika saker i 

klassrummet, de valde själva bilder som de skulle skriva till och de hade inflytande över det 

som de själva sedan skrev till bilderna, på iPaden och datorn. Eleverna tolkade bilderna allt 

mer på egen hand. I början fick läraren komma med t.ex. namnförslag på de personer som 

bilderna föreställde, som eleverna oftast röstade ner. Till slut brukade de dock hålla med 

läraren och köpte ett av förslagen som läraren gett. I slutet av studien var eleverna mer aktiva 

och ville vara med och påverka och ha mer inflytande.  Då eleverna tillfrågades vem bilden 

föreställde och vad som hände på bilden, svarade eleverna mer engagerat och utförligt i slutet 

av studien och de godtog inte längre lärarens idéer eller förslag. Det eleverna uttryckte och 

berättade om bilderna hjälpte sedan läraren dem att formulera till meningar, som eleverna 

skrev ner. Meningarna skapades alltid utifrån det eleverna själva berättade om bilderna. I 
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slutet av studien lyssnade även eleverna på varandras förslag och var intresserade av vad den 

andra sa. De enades sedan om vad berättelsen skulle handla om. Eleverna kunde i slutet av 

studien fortsätta att berätta kring den bild som kompisen hade börjat berätta till och fortsatte 

på så vis deras gemensamma berättelse.  

4.5.3 Medvetenhet om sitt eget lärande 

Eleverna gjordes medvetna om sitt eget lärande och sin egen utveckling, genom att läraren 

visade och synliggjorde det som eleven hade arbetat med. Läraren satte ord på och beskrev 

det som eleven hade gjort vid varje arbetstillfälle. På så sätt blev eleverna medvetna om vad 

de lärde sig och medvetna om vad de kunde göra på egen hand och tillsammans med 

kompisen. Vid varje arbetspass där eleverna arbetade i Writereader inleddes passet med att 

eleverna fick titta igenom alla tidigare bilder som de skrivit till. Det innebar att eleverna fick 

en tillbakablick och en sammanfattning av vad de tidigare gjort vid varje nytt arbetstillfälle. 

Detta blev en slags summering inför kommande arbetspass och eleverna blev hjälpta av att 

titta tillbaka på vilka bilder de redan skrivit till och sedan välja ut nya bilder som de inte redan 

hade arbetat med. Vi lyfte fram “nya” begrepp för eleverna så som t.ex. bokstav, bokstavsljud, 

ord, mening, skriva och läsa. Vi gjorde eleverna uppmärksamma på och pratade mycket om 

att de höll på att träna på att lära sig läsa och skriva. Eleverna förstod att texterna de skrev 

kunde läsas efteråt, både av dem själva och av andra och vi upplevde att eleverna blev 

medvetna om att det de skrev faktiskt betydde något. Vi var tydliga och visade med hela 

kroppen och med rösten, vår glädje och vårt engagemang över elevernas arbeten och 

prestationer. 

4.5.4 Påverkan 

Genom att påverka innehållet i de olika arbetstillfällena fick eleverna inflytande. De var med 

och bestämde vilka bilder de ville skriva till samt vad deras egna berättelser skulle handla om. 

De styrde själva vem av dem som skulle börja skriva, hur länge de skulle skriva och de 

avgjorde själva när de hade skrivit klart. Ibland fick eleverna även välja i vilken ordning de 

ville göra de olika uppgifterna. Vid några tillfällen sa eleverna “Jag är färdig” när de hade 

skrivit klart sitt ord och markerade att nu var ordet färdigskrivet. Läraren var tillmötesgående 

och lät eleverna påverka och styra arbetet till viss del, för att eleverna hela tiden skulle behålla 

arbetsglädjen och motivationen och få känna sig delaktiga i de beslut som fattades. 

4.5.5 Samarbete och gemenskap 

När eleverna skrev bokstavsräckor eller berättelser på datorn samarbetade de bra tillsammans.  

Eleverna visade att de behärskade turtagning och samspel på ett utmärkt sätt. Två av eleverna 

började prata allt mer med varandra och alla eleverna hjälptes åt med att föra berättelsen 

framåt. De uppmuntrade varandra och gav beröm. Ibland kunde eleverna utropa “Duktig!” 

eller “Bra!” till varandra, eller göra tummen upp när den andra eleven satt och skrev eller 

försökte ljuda fram ett ord. När kompisen skrev “fel” bokstav så påtalade den andra eleven 
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detta, vilket gjorde att eleven som satt och skrev raderade och började om. Det var hela tiden 

en god stämning som präglades av glädje och lustfylldhet och det hände aldrig att någon av 

eleverna tog illa upp när kompisen tillrättavisade dem, utan de kunde hantera denna 

kamratbedömning på ett utmärkt sätt. De skrattade mycket tillsammans och en av eleverna sa 

“Nej, du!” och höjde samtidigt pekfingret och gjorde “ajabaja” när kompisen tryckte på fel 

bokstav. Två av eleverna hjälpte även varandra när en av dem exempelvis inte hittade den 

bokstav som han/hon sökte på tangentbordet. Då visade den andra eleven var den bokstaven 

fanns och sedan kunde eleven som skrev fortsätta att skriva. Genom att arbeta i par och skriva 

berättelser tillsammans på datorn fick eleverna möjligheten att ingå i en gemenskap. Eleverna 

började rikta uppmärksamheten mer och mer mot varandra istället för mot läraren. Genom att 

läraren påtalade vikten av att eleverna skulle skriva en berättelse tillsammans, att de måste 

hjälpas åt och att de behövde varandra, så insåg eleverna vikten av att skriva en text 

gemensamt. Eleverna fick möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang tillsammans med en 

kamrat och få känna tillhörighet, genom att arbeta i par. 

4.5.6 Initiativ 

Istället för att läraren presenterade färdiga lösningar för eleverna var det eleverna som styrde 

arbetet och processen framåt. Eleverna tog allt mer egna initiativ och läraren kunde ta ett steg 

tillbaka och låta eleverna visa vägen. Eleverna tog i slutet av studien egna initiativ när det 

gällde att fotografera bilder som de sedan skulle skriva till, de valde själva bilder vid 

arbetstillfällena och de tog initiativ till att bestämma innehållet i sina berättelser. När datorn 

ställdes på bordet i slutet av studien, började eleverna på eget initiativ att skriva utan att 

läraren uppmanade dem. Det var eleverna själva som tog initiativ till att bjuda in kompisen, 

genom att rikta datorn åt kompisens håll när det var dennes tur att skriva. Vid något tillfälle 

hände det till och med att en elev uppmanade sin kompis att denne skulle börja skriva först. 

Eleverna hade i allra högsta grad blivit delaktiga i sin egen utveckling och sitt lärande. 

4.5.7 Utvärdering 

Ibland fick eleverna utvärdera arbetspassen för att läraren skulle få en uppfattning om vad 

eleverna tyckte om det som de hade arbetat med. Ibland pratade läraren med eleven och 

ställde frågor kring vad som varit roligt och svårt osv. Vid vissa tillfällen fick eleverna 

utvärdera uppgifterna genom att använda bilder som symboliserade känslor som glad, ledsen, 

arg osv. På detta sätt kunde eleverna peka på bilderna och uttrycka sin åsikt och läraren fick 

vetskap om hur eleven upplevde arbetet. Eleverna fick känna att deras tankar var viktiga för 

läraren och att de blev lyssnade på. Under hela studiens gång var eleverna enbart positiva till 

arbetet och lämnade alltid arbetstillfället glada och nöjda med sin insats.  
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Nedan visas de bilder som användes, då eleverna utvärderade arbetspassen. 
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4.6 Teoretisk analys  

4.6.1 Interaktion/samspel 

Det sociokulturella perspektivet har valts som teoretisk ramverk i denna studie, utifrån synen 

på att lärande sker i interaktion med andra och lärande sker hela livet (Säljö, 2015). Barnet 

ges möjligheter att få växa genom den sociala samvaron med andra och i mötet med dem som 

kan mer. I det sociokulturella perspektivet är samspel mellan individ och kollektiv i fokus. 

Den kunnige vägleder den mindre kunniga och när barn arbetar tillsammans framkommer fler 

perspektiv och idéer, än då barnet arbetar ensam (Williams, 2001). Vi har sett att eleverna har 

lärt sig av varandra och av oss lärare. Eleverna har fungerat som draghjälp till varandra då de 

arbetat i par. De har uppmuntrat varandra, men också rättat varandra då kompisen har “skrivit 

fel”. När vi förhöll oss passiva utvecklades elevernas kommunikation sinsemellan och deras 

initiativförmågan ökade. Eleverna pratade kring bilderna när de skulle skriva och på så sätt 

ökade deras delaktighet i arbetet. När eleverna interagerade visade de ett stort intresse av att 

lösa uppgifterna tillsammans och de visade goda kunskaper i att behärska turtagning. De 

diskuterade och hjälptes åt med idéer för att föra arbetet framåt och de var väldigt nyfikna på 

varandras skrivande. Genom samspelet med kompisen blev eleverna mer engagerade och 

aktiva i sitt eget lärande. 

4.6.2 Redskap/artefakter och mediering  

Enligt det sociokulturella perspektivet är redskap/artefakter instrument som vi använder och 

är beroende av. Genom att använda fysiska redskap som medierande resurser kan människan 

göra sådant som hon annars inte skulle kunna, med sina naturliga förmågor. Genom att 

använda intellektuella, mentala och språkliga redskap kan människan tänka och 

kommunicera. Olika begrepp som t.ex. procent och kilometer fungerar som redskap då vi 

tänker, talar och skriver. Begreppen fungerar som medierande redskap och gör att människan 

kan beskriva, analysera och kommunicera om världen. Vygotskij menar att lärande och 

utveckling står i relation till varandra och att språket utgör det viktigaste redskapet för 

utveckling. Olika begrepp är tänkandets verktyg (Säljö, 2015). Mediering sker alltså via både 

fysiska och intellektuella redskap. Vi tolkar det som att mediering handlar om samspelet 

mellan redskap och människa. Redskapen medierar våra handlingar, de utgör instrument som 

vi använder och är beroende av (Säljö, 2015).  

Vi har medvetet använt intellektuella redskap i form av olika begrepp, då vi arbetat med 

eleverna. Detta har vi gjort genom att benämna saker vid deras rätta namn så som; bokstav, 

bokstavnamn, bokstavsljud, stavelser, ord, skriva och läsa. Under studiens gång har vi sett att 

eleverna har fått en ökad kunskap om dessa begrepp. De lärde sig att det finns ett samband 

mellan bokstav och ljud och de visade en förståelse för att dela upp ord i stavelser. Genom att 

sätta ord på det eleverna har gjort, har vi velat skapa en förståelse och en medvetenhet hos 

eleverna kring skrivning och läsning. Genom att lära eleverna olika begrepp har vi gett dem 

redskap/artefaktorer för att mediering och appropriering ska kunna ske. Eleverna har tillägnat 
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sig och använt olika fysiska redskap, vilket påverkat dem på så sätt att de blivit mer positiva 

till arbetet, samt att de getts möjlighet att skriva på ett sätt som de inte tidigare kunnat. Genom 

att använda iPad/dator har eleverna visat en större vilja till att skriva, ändra och skriva om det 

de har skrivit, vilket påverkat lärandet framåt. Vi upplevde att eleverna blev mer aktiva då 

deras förståelse och kunskap kring nya redskap ökade. Då eleverna skrev bokstavsräckor 

kunde vi se en utveckling i form av att eleverna använde mellanslag mellan orden och att de 

bytte rad genom att trycka på Entertangenten. De tillägnade sig även kunskaper om både 

skrivriktning och läsriktning och visade detta i sina arbeten. Vi behövde inte förklara lika 

mycket för eleverna efter några veckor som vi gjorde i början av studien, eftersom de då 

visste vad som förväntades av dem. I takt med att eleverna behärskade uppgifterna och 

utvecklade sin kunskap om skrivning, kunde vi höja svårighetsgraden på de olika uppgifterna 

och utmana dem vidare. Vi har sett att eleverna har tillägnat sig nya redskap, både 

intellektuella och fysiska redskap. En så kallad mediering, ett samspel, mellan eleverna och 

redskapen har uppstått. Vi har genom att lära eleverna nya begrepp gett dem möjlighet att 

tänka, tala och kommunicera om skrivning och läsning. Eleverna har genom att få lära sig 

använda fysiska redskap getts möjlighet att skriva mer obehindrat än tidigare. De har även 

upptäckt glädjen i att kunna uttrycka sig i skrift och ökat sin förståelse för att det de skriver 

kan läsas och förstås av andra. 

4.6.3 Appropriering 

Appropriering är enligt det sociokulturella perspektivet den grundläggande metaforen för 

lärande. Först lär sig barnet känna igen olika uttryck och vad de betyder. Så småningom lär 

sig barnet att själv använda dem. Människan approprierar språk, begrepp, och fysiska redskap 

(Säljö, 2015). Vår tolkning av appropriering är att det innebär att ett lärande sker, där vi tar till 

oss och förändrar vårt sätt att tänka.  

I studiens inledningsskede visade vi eleverna hur de skulle använda WriteReader. Ganska 

snart började eleverna att visa intresse för appen och en vilja att själva göra de olika 

momenten. Under denna fas behövde eleverna fortfarande vårt stöd. I slutet av studien kunde 

eleverna själva fotografera/lägga in bilder i appen, skriva, samt göra inspelningar där de 

berättade vad de skrivit. Här ser vi ett tydligt exempel på där eleverna gjort kunskapen “till sin 

egen” och kan använda appen på egen hand. Vi lärare har fungerat som förebilder för eleverna 

och de har fått se oss skriva i olika sammanhang. Då eleverna har skrivit på smartboarden, 

datorn eller i WriteReader har de först “barnskrivit” och sedan har vi “vuxenskrivit”. Vi har 

genom våra meningar visat hur en mening kan formuleras, att en mening består av flera ord 

och att orden skiljs åt av ett mellanslag etc. Då det eleverna skrivit och det vi skrivit har skiljt 

sig åt, har vi gjort dem uppmärksamma på det. Genom att vara förebilder för eleverna och 

gjort dem uppmärksamma på olika saker, har vi väckt ett intresse hos eleverna för att skriva. 

Vi har sett att eleverna har lärt sig nya saker genom att observera oss och sina kamrater. De 

har i olika sammanhang fått lära av en mer kunnig person.  
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Vi lärare har fungerat som förebilder och vi har hela tiden läst av och tolkat elevernas 

reaktioner, i det samspel som har ägt rum. Det innebär till exempel att vi medvetet har använt 

olika begrepp som har med skrivning och läsning att göra. Från början förstod inte eleverna 

vad vi menade, då de skulle räkna antalet bokstäver eller ord. Genom att visa eleverna vad vi 

menade och tillsammans med dem räkna bokstäverna och orden, lärde de sig så småningom 

att göra det själva. Eleverna såg att vi raderade det vi hade skrivit, när vi råkade skriva fel. De 

noterade vilken tangent vi tryckte på då vi raderade och de lärde sig snabbt att radera på egen 

hand. Eleverna raderade t.ex. de bokstavsräckor de skrivit och de ord de skrev i WriteReader, 

när de noterade att de och vi inte hade skrivit likadant. Då eleverna raderat det de hade skrivit, 

tittade de på vår text och försökte skriva likadant. Eleverna utvecklade en vilja att skriva 

orden rätt och började rätta sig själva och så småningom började de även ge sina kamrater 

respons. De uppmuntrade och gav beröm, samt påpekade när kompisen skrev “fel”. Eleverna 

har fått en förståelse för att det de skriver kan läsas av andra människor och de har börjat få en 

förståelse och en medvetenhet kring varför det kan vara bra att kunna uttrycka sig i skrift. 

4.6.4 Proximal utvecklingszon 

Enligt Williams (2001) menar Vygotskij att utveckling sker i den närmaste utvecklingszonen, 

den proximala utvecklingszonen. Där finns de kompetenser som finns inom räckhåll, men 

som barnet fortfarande behöver stöd kring. Det finns två nivåer i barnets utveckling. Den 

första är där barnet just nu befinner sig och det barnet kan göra självständigt. Den andra nivån 

är där barnet löser uppgifter med vägledning och hjälp av en kunnigare person. Skillnaden 

mellan den första och den andra nivån är den proximala utvecklingszonen. Vår tolkning är att 

när barnet behärskar den nya nivån har en fullständig appropiering skett. 

Eleverna hade visat ett intresse för bokstäver och av att arbeta med iPad/dator, före studiens 

genomförande. Genom det diagnostiska bokstavstestet tog vi reda på elevernas 

bokstavskunskap. Därefter började vi arbeta med utgångspunkt i ASL, där vi utgick ifrån 

elevernas förkunskaper. Vi började t.ex. med att använda de bokstäver eleverna redan kunde 

och med att eleverna skrev sitt namn och andra ord som låg dem nära och intresserade dem. 

Vi började på den nivå som vi trodde att respektive elev befann sig på och utmanade dem i 

deras proximala utvecklingszon. Vår tanke var hela tiden att ge eleverna lagom svåra 

uppgifter, för att de skulle få känna att de lyckades och på så sätt vara motiverade att arbeta 

vidare. När vi märkte att eleverna förstått och behärskade uppgiften, då utmanade vi dem 

vidare. Då vi märkte att eleverna kunde de flesta bokstavljuden, försökte vi först att med vårt 

stöd få eleverna att ljuda med oss och därefter försökte vi få dem att ljuda helt på egen hand. 

Vi strävade efter att en fullständig appropiering skulle ske och vårt mål var att eleverna skulle 

kunna använda sin kunskap på egen hand. När eleverna fick stöd av oss med att ljuda 

bokstäverna innebar det att eleverna utvecklade sitt skrivande, till att skriva allt fler ord som 

var stavade ljudenligt och som var begripliga att läsa för en annan människa. Genom att 

utmana eleverna i deras proximala utvecklingszon såg vi att eleverna hela tiden var 

fokuserade och motiverade av uppgifterna. Genom att låta eleverna känna att de med vårt stöd 

kunde klara av olika uppgifter ökade elevernas självförtroende och tillit till sin egen förmåga. 



 

63 

 

Genom elevernas ökade självförtroende och tillit till sin förmåga såg vi att eleverna blev mer 

självständiga, mer aktiva och fick en ökad medvetenhet kring skrivning och läsning. Eleverna 

upplevde lärandet som lustfyllt i och med att vi gav dem lagom svåra uppgifter. De visade sin 

glädje genom verbalt språk, kroppsspråk och gester, samt att de vid utvärderingarna av arbete 

alltid pekade på “glad”, “roligt” och “tummen upp”, vilket tyder på att eleverna tyckte arbetet 

var roligt. Eleverna visade stort intresse för att skriva och vi upplevde att deras förmåga att 

koncentrera sig ökade. 
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5 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att undersöka hur skriv- och läsförmågan hos fyra elever i 

träningsskolan utvecklades genom att arbeta med utgångspunkt i metoden “Att skriva sig till 

läsning” (ASL). Frågorna vi ställde oss var: 

 Hur ser elevernas kunskap kring skrivning och läsning ut, före respektive efter 

studiens genomförande? 

 Vilka framsteg i elevernas skriv- och läsförmåga kan ses efter att ha arbetat aktivt med 

ASL? 

 Vilka effekter på elevernas lust att lära kan ses, efter att ha arbetat med ASL? 

Resultatet visade att eleverna utvecklades på en rad olika sätt under studiens gång och ett 

lärande skedde hos alla eleverna. Eleverna utvecklade bland annat sin bokstavskännedom, sin 

förmåga att höra stavelser i orden och att kunna ljuda ord och skriva på egen hand eller skriva 

med hjälp av att läraren ljudade. Eleverna visade stort intresse och engagemang över att arbeta 

med bokstäver och att skriva. Deras glädje och stolthet över de arbeten som de gjorde var stor 

och de ville gärna visa upp sina texter för klasskamraterna och resurspersonerna i klassen. 

Elevernas tilltro till sin egen förmåga växte enormt och i slutet av studien var eleverna mycket 

mer säkra på sina förmågor och tog mer initiativ när de arbetade. De hade fått en förståelse för 

varför det kan vara bra att kunna skriva och förmedla sig. De hade även fått en insikt i att när 

bokstäver skrivs samman och bildar ord, så kan dessa ord läsas i efterhand. Eleverna 

utvecklade en medvetenhet om bokstäver, ord, skrivning och sitt eget lärande på ett sätt som 

de tidigare inte haft. 

Resultatet visade också hur ett fantastiskt samspel ägde rum mellan eleverna då de arbetade i 

par. De hjälptes åt, uppmuntrade, gav beröm och rättade varandra. Eleverna interagerade mer 

med varandra, än vad vi hade sett tidigare. De visade prov på turtagning och samarbete och 

vid arbetstillfällena då eleverna satt och arbetade tillsammans, skapades delaktighet på olika 

sätt. Eleverna var med och påverkade innehållet i sina texter, de hade inflytande över arbetet 

och var delaktiga i en gemenskap med en annan elev. Elevernas koncentration och fokus 

ökade under studiens genomförande och eleverna orkade sitta och arbeta betydligt längre 

stunder, än vad de gjort tidigare. 

5.1 Diskussion av resultatet 

5.1.1 Utveckling och framsteg hos eleverna 

När vi började vår studie hade vi stora förhoppningar att metoden ASL kunde vara en lämplig 

metod att arbeta efter i träningsskolan. Vi hade höga förväntningar på att alla elever på ett 

eller annat sätt skulle utvecklas, trots den begränsade tidsperioden för studiens genomförande. 
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Vi kunde dock aldrig drömma om det genomslag som metoden ASL i kombination med 

bokstavsträning, stavelser m.m. hade för elevernas utveckling och lärande.  

Barn börjar spontant med skrivning innan de börjar med läsning och ofta tycker de att det är 

roligare att uttrycka något med egen skrift, än att ta del av det som någon annan har skrivit 

(Dahlgren m.fl., 2006). Mycket av det allra första skrivandet består av små korta texter till 

bilder som barnen ritat (Liberg, 2007). Eleverna visade ett omedelbart intresse för att skriva 

och var engagerade från första stund. Under hela studiens genomförande var eleverna oerhört 

motiverade till att arbeta, vilket vi tror starkt bidrog till att deras kunskaper utvecklades så 

markant på den korta tidsperiod som vi hade till vårt förfogande. Om en elev har tilltro till 

sina egna problemlösningsresurser ökar elevens motivation att klara av nästa uppgift som han 

eller hon ställs inför (Swärd & Florin, 2011). Vårt mål med studien var att eleverna skulle 

kunna uttrycka sig i skrift och inse vinsten med att kunna skriva. Efter studiens genomförande 

såg vi hur elevernas självförtroende kring att kunna skriva hade ökat och eleverna visade en 

enorm glädje och stolthet då de klarade att skriva olika ord.  Rygvold (2001) menar att det är 

viktigt att stimulera barnens skrivarglädje, oberoende av deras tekniska stavningsfärdigheter. 

Rygvold (2001) menar vidare att vi bör acceptera att stavningen är ofullständig, utan att 

uppmärksamma det. Eleverna utvecklade även sin kunskap om bokstavsnamn och 

bokstavsljud. Kunskapen om bokstäverna är central för att kunna ljuda bokstavsljuden vid 

skrivning, samt kunna ljuda samman bokstäverna till ord vid läsning (Skolverket, 2014). Detta 

har vi tagit fasta på och därför arbetade vi medvetet med bokstavskunskap, först med 

bokstäverna i elevernas namn och sedan presenterade vi de övriga bokstäverna slumpmässigt. 

Eleverna lärde sig bokstävernas form och de visade i slutet av studien att de förstod 

sambandet mellan bokstav och ljud.  

Deras skrift blev mer läslig för andra, eftersom de började stava orden som det låter och två 

av eleverna började ljuda på egen hand. Ytterligare en elev började två veckor efter avslutad 

studie att kunna ljuda första och sista bokstaven i ljudenligt stavade ord. Vi har stöttat och 

hjälpt eleverna att ljuda eftersom vi tror att eleverna behöver få lära sig denna kunskap, då den 

är en viktig del i att lära sig skriva och läsa. Skolverket (2014) påtalar vikten av att 

undervisningen möjliggör för eleverna att både utveckla sin analys- och synteskompetens, 

dvs. avkoda i läsning och inkoda i skrivning och att ta hjälp av ljudningsstrategier. En person 

som behärskar en viss praktik eller färdighet vägleder och stöttar den som är nybörjare. Den 

lärande lånar kompetens från den mer erfarna personen och utvecklar successivt en större grad 

av autonomi. Från att från början ha varit helt beroende av yttre stöd klarar individen fler 

moment och klarar till sist hela förloppet. Kunskaper och färdigheter som finns på det 

kommunikativa planet behärskas - approprieras - så småningom av individen (Säljö, 2000). 

Studiens resultat visar på betydelsen av att eleverna lärde sig att ljuda. Elevernas glädje och 

självförtroende ökade markant då de upptäckte att de själva kunde höra vilka ljud som orden 

bestod av och orden blev stavade mer korrekt eller ljudenligt. 

ASL utgår ifrån lekskrivandet vilket vi menar är positivt, eftersom eleverna tillåts att finna 

glädjen i att skriva och de får förståelse för dess funktion. Med väldigt enkla medel så som att 
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räkna antalet bokstäver i sina texter och klappa stavelser, ökade elevernas kunskaper i 

skrivning. Alla eleverna befann sig i lekskrivandets fas i början av studien. Två av eleverna 

skrev fantasitecken då de skrev för hand och i alla elevernas bokstavsräckor syntes detta 

lekskrivande i inledningsskedet. Logografisk skrivning innebär att barnet kan skriva sitt namn 

och andra bekanta ord, eftersom de lärt sig i vilken ordningsföljd bokstäverna kommer 

(Rygvold, 2001).  Eleverna i studien försökte efter några veckors tid att skriva bokstäverna i 

rätt ordningsföljd och de fick en allt bättre kännedom om bokstäverna under studiens gång, 

vilket gjorde dem nyfikna på att skriva andra ord och inte enbart sitt eget namn. I slutet av 

studien kunde vi t.o.m. se det alfabetiska skrivandet utvecklas genom att eleverna började 

skriva ord som andra människor kunde läsa. Alfabetisk skrivning innebär att stavningen inte 

är helt färdig och barnet kan inte alla bokstäver än. Efterhand blir stavningen mer logisk och 

de lär sig fler bokstäver och förbättrar förståelsen av sambandet mellan ljud och bokstäver 

(Rygvold, 2001). Eleverna skrev orden som de låter och det var svårt för dem att skilja på 

t.ex. O och Å samt på P och B, vilket Rygvold (2001) menar är typiskt för det alfabetiska 

skrivandet. Alfabetiskt skrivande innebär att varje språkljud (fonem) omvandlas till 

skrivtecken (grafem) och vi kallar det att barnen ljudar när de använder denna teknik 

(Wengelin & Nilholm, 2013). Här såg vi tydligt hur en appropriering ägde rum, då våra elever 

tillägnade sig kunskapen att ljuda bokstäver efter att vi först hade visat dem hur de skulle göra 

och gett dem redskapen för detta. Lekläsande sker ofta hos barn som har socialiserats in i den 

skriftspråkliga världen i hemmet tidigt och detta läsande innebär att barnet återberättar en 

berättelse eller hittar på en egen berättelse (Wengelin & Nilholm, 2013). Våra elever 

återberättade de texter som de skrev på datorn (bokstavsräckor) och “läste” på så sätt upp vad 

de hade skrivit. När det gäller läsningen befann sig alla elever i denna fas i slutet av studien. 

Eleverna utvecklade sin förmåga att återberätta vad de hade skrivit i sina egna texter och de 

blev mer aktiva när det gällde att bestämma innehållet i de berättelser de skrev. En av 

eleverna började t.o.m. visa prov på att han/hon kunde ljuda ihop enstaka bokstäver som lades 

på bordet i en viss ordningsföljd (t.ex. S, O, L) och ljuda samman dem till ett ord, i studiens 

slutskede. Andra förmågor som eleverna utvecklade var att klappa och höra stavelser i ord, 

skriva bokstavsräckor och återberätta vad de hade skrivit, samt räkna bokstäver eller ord i de 

texter som de själva hade skapat.  

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar, samt 

utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (Trageton, 

2014). Denna syn på lärande delar vi och det har varit vårt riktmärke under studiens 

genomförande. Eleverna blev allt mer aktiva och kreativa under studiens genomförande och 

de kom med egna idéer och tog fler initiativ, i slutet av studien. Genom att bejaka elevernas 

egna initiativ och egen motivation skapas kreativa skolmiljöer (Marner, 2005). Utvecklingen 

blev oerhört tydlig i och med att eleverna lärde sig sambandet mellan bokstav och ljud, för 

detta innebar nämligen att eleverna började rätta sig själva. iPaden och datorn möjliggjorde ett 

skrivande där det var väldigt enkelt att radera och skriva om ifall något blev fel. Det speciella 

med att skriva på dator är att eleverna får en tydlig respons från sin tryckta text på skärmen 
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och det är mycket enklare att ändra och tillfoga nya idéer. De motoriska problemen med 

utformning av bokstäverna försvinner, då datorn kommer till användning (Trageton, 2014). 

Även Frykholm (2007) förespråkar användandet av datorer, eftersom det kan vara 

stimulerande att se sin egen skrift rätt stavad och snyggt utskriven på skrivare. Det var en 

utmärkt träning att sitta och trycka på bokstäverna på tangentbordet och ha ljudningsknappen 

på, eftersom eleverna då fick en omedelbar och tydlig respons på om de tryckt på rätt bokstav 

eller inte. Ganska snabbt började eleverna lära sig vilket ljud som hörde ihop med vilken 

bokstav på ett sätt som vi upplevde var lustfyllt för eleverna. Rätt använda är datorer utmärkta 

redskap, både i den grundläggande läs- och skrivinlärningen och i den fortsatta 

språkutvecklingen, enligt Frykholm (2007). Liberg (2007) förespråkar också datorn som 

redskap i skolan, eftersom IKT-mediet ger andra möjligheter än det traditionella bok- och 

papper/pennamediet.  

Vi ser det som en stor vinst att arbeta tematiskt och ge eleverna möjlighet att arbeta mer 

intensivt och fokuserat inom ett område, under en viss period. Vi upplevde det som att 

eleverna blev betydligt mer intresserade och engagerade under studiens genomförande, än de 

vanligtvis brukat vara. Detta tror vi dels beror på deras starka vilja att lära sig skriva, men 

även på arbetssättet, som gjorde att eleverna fick arbetsro och lärde sig hur arbetet gick till. 

När eleverna visste vad som förväntades av dem och hur uppgifterna var utformade, upplevde 

vi att de blev mer arbetsvilliga. En studie av Tjernberg (2013) visar att ett tematiskt arbetssätt 

och användandet av olika metoder, möjliggjorde för fler elever att lyckas i sitt läs- och 

skrivlärande. Eftersom det inte är meningsfullt att skriva något om det inte finns någon som 

kan läsa det man har skrivit, så förutsätter dessa båda aktiviteter varandra (Dahlgren m.fl., 

2006). I slutet av studien visade eleverna en medvetenhet kring att det som de skriver, kan 

läsas och förstås av någon annan. Eleverna hade utvecklat en tilltro till sin förmåga att kunna 

skriva och de hade börjat inse vinsten med att kunna förmedla och uttrycka sig. Vi har sett 

skrivandet och “läsandet” både som ett lärtillfälle för eleverna och som en möjlighet för oss 

att skapa stunder av ökad interaktion mellan eleverna.  

När den vuxne förhöll sig mer passiv än vanligt, blev eleverna mer aktiva och började 

kommunicera på ett helt nytt sätt. I det sociokulturella perspektivet är samspel mellan individ 

och kollektiv i fokus. Den kunnige vägleder den mindre kunniga och när barn arbetar 

tillsammans framkommer fler perspektiv och idéer än då barnet arbetar ensam (Williams, 

2001). I vår studie har vi fått tydliga bevis för vilken enorm betydelse samspelet med andra 

människor har för att ett lärande ska ske. Att eleverna har haft en kunnigare person som 

förebild, antingen vi lärare eller den andra eleven som de arbetade tillsammans med, har 

hjälpt dem framåt i arbetet. Elever som arbetar tillsammans får möjlighet till att interagera och 

lösa problem gemensamt (Göransson, 1999). När våra elever har suttit och skrivit tillsammans 

vid datorn har de både rättat och uppmuntrat varandra och varit väldigt engagerade, både sitt 

eget och kompisens skrivande. Black (2003) menar att eleverna kommunicerar med sitt 

gemensamma språk och de kan därför ta emot kritik på sitt arbete från andra elever på större 

allvar, än om kritiken hade kommit från deras lärare. Detta håller vi med om och vi såg många 
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exempel på där den ena eleven tillrättavisade den andra eleven under positiva former och vi 

upplevde att det var en vinst för båda eleverna att delta i denna form av kamraträttning. 

Eleverna har fått en medvetenhet och en förståelse för att de kan arbeta tillsammans med 

någon annan och skapa något med en kamrat. De har också fått en medvetenhet om att de kan 

vara med och påverka innehållet i undervisningen och de har diskuterat olika saker och drivit 

arbetet framåt med gemensamma krafter. Alexandersson (2011) hänvisar till Williams som 

beskriver i sin avhandling att barn lär av varandra i olika sammanhang, oavsett ålder och kön, 

vilket vi har sett tydliga bevis för i vår studie. Liberg (2007) understryker att för att nå ett 

funktionellt läsande och skrivande är det sociokulturella sammanhang som läsaren och 

skrivaren befinner sig i, en väsentlig aspekt. Barnet ska få lära sig att läsa och skriva 

tillsammans med andra, både barn och vuxna. Enligt Lgr sä 11 ska eleverna kunna arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. Det är lärarens 

uppgift att organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011). Vi menar att det är en mänsklig rättighet att få 

möjlighet att arbeta och kommunicera med andra människor och detta gäller naturligtvis även 

elever i träningsskolan. Enligt Östlund (2012b) ges elever inom träningsskolan färre tillfällen 

till att ta egna initiativ och att interagera med klasskamrater, jämfört med elever i 

grundskolan.  En studie av Östlund (2012a) visar dessutom att mötesplatser där eleverna kan 

ingå i horisontella relationer med sina kamrater lyser med sin frånvaro i träningsskolan. Detta 

försökte vi råda bot på genom en ytterst medveten strävan efter att öka tillfällena för eleverna, 

att interagera med sina klasskamrater. Vi förordar fler tillfällen till socialt samspel och mer 

samarbete mellan elever i träningsskolan, eftersom vi menar att det utvecklar eleverna 

kunskapsmässigt och ger dem en ökad livskvalitet, genom att de får större möjligheter till att 

bli delaktiga i samhället. Vi anser precis som Kylén (2012) att en funktionsnedsättning inte är 

konstant och/eller statisk, utan det handlar istället om hur föränderlig miljön runt omkring är 

och hur mycket som anpassas till individens behov och förutsättningar. Vi har ett relationellt 

perspektiv på elevernas svårigheter, vilket innebär att vi anser att problemet kring eleven finns 

i omgivningen. Vi menar att det går att påverka de svårigheter som eleven befinner sig i, 

genom att göra anpassningar och förändringar i miljön runt om eleven. I det kategoriska 

perspektivet får eleven hjälp med sina uppvisade svårigheter och synsättet blir då istället, att 

problemet anses ligga hos eleven själv (Persson, 2011). 

5.1.2. Effekter på elevernas lust att lära  

Förutom att det skedde en oerhörd utveckling hos eleverna kunskapsmässigt, såg vi även en 

rad andra bidragande effekter av att arbeta med ASL. Vi såg att elevernas delaktighet och 

motivation ökade markant. Eleverna ska få möjlighet till inflytande på arbetssätt, arbetsformer 

och undervisningens innehåll (Skolverket, 2011). Med detta arbetssätt tilläts eleverna påverka, 

ha inflytande och blev mer delaktiga än de var tidigare. Att kunna arbeta utifrån sina egna 

förutsättningar och att få känna delaktighet är avgörande för lärandet enligt Östling, Gisterå & 

Lavsund (2011). En starkt bidragande orsak till elevernas motivation tror vi är att de fick 

känna att de faktiskt kunde skriva och att de hela tiden fick behålla känslan av att ha lyckats. 
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Dahlgren m.fl. (2006) betonar hur viktigt det är att läraren väljer ut uppgifter som barnet 

behärskar och vi delar denna uppfattning till fullo. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra (Trageton, 2014). Denna syn på lärande delar vi och 

det har varit vårt riktmärke under studiens genomförande. Eleverna blev allt mer aktiva och 

kreativa under studiens genomförande och de kom med egna idéer i slutet av studien. 

Eleverna är förtjusta i iPad och dator och dessa hjälpmedel i sig bidrog också till elevernas 

ökade motivation, i jämförelse med då vi bad dem skriva för hand. Genom att eleverna fick 

möjlighet att samarbeta och interagera med varandra, skapades goda möjligheter för eleverna 

att känna både delaktighet och motivation och vi märkte hur dessa förmågor hängde samman. 

När eleverna blev mer delaktiga i arbetet, upplevde vi att deras motivation till att arbeta 

ökade. Likaså upplevde vi att genom att eleverna på olika sätt blev mer motiverade att arbeta, 

så ökade deras delaktighet genom att de tog för sig på ett helt annat sätt. När eleverna kände 

sig motiverade att skriva ville de plötsligt vara med och påverka sin undervisning. De var 

aktiva och valde bilder att skriva till på iPad/dator och de bestämde innehållet i sina egna 

texter som de skrev och sedan återberättade. Samarbetet mellan eleverna ökade drastiskt och 

eleverna började interagera på ett helt annat sätt, än de tidigare hade gjort. Kommunikation 

via ögonkontakt, beröring, skratt och tal leder till att barnet blir en del av en social 

gemenskap, enligt Säljö (2015). Våra elever fick verkligen helt andra förutsättningar än 

tidigare att ingå i en sådan social gemenskap, genom att arbeta tillsammans med en kompis. 

Vi insåg vikten av att låta eleverna komma till tals och få vara delaktiga och hur viktigt det är 

att läraren vågar släppa kontrollen. Under studiens genomförande har vi tillsammans med 

eleverna skrivit olika ord, meningar och berättelser. Eleverna har barnskrivit och vi har 

vuxenskrivit. Vi tror att vi genom detta tillvägagångssätt har fått en bättre relation med våra 

elever. Eleverna har uppskattat att vi skrivit tillsammans. Frelin (2008) menar att de goda 

relationer som lärare bygger med sina elever är viktiga för elevernas motivation och lärande. 

Enligt det sociokulturella perspektivet lär sig barn språkliga uttryck i interaktion med vuxna 

(Williams, 2001).  

5.1.3. ASL som metod  

Vi förordar metoden ASL eftersom vi utifrån studiens resultat anser att det är en lämplig 

metod att arbeta med i träningsskolan. I kombination med andra metoder och arbetssätt menar 

vi att det blir ett framgångsrikt sätt att arbeta på, med skriv- och läsinlärning i träningsskolan. 

En av fördelarna med ASL var att eleverna fick vara producenter och inte konsumenter, av 

olika sorters texter. Här har vi funnit stöd hos Björk & Liberg (1996) som menar att den 

absoluta styrkan med texter som utgörs av barnens egna ord och erfarenheter, är att barnen får 

vara med i hela tillblivelseprocessen, då det talade ordet översätts till skrift. När läraren 

skriver ned barnens ord och samtidigt ljudar, kan barnen höra och se hur bokstäver och ljud 

hör samman. Så småningom utvecklas en insikt om att skriftens bokstäver och ord, är 

symboler för talets ljud och ord.  



 

70 

 

Målet för de elever som har inlärningssvårigheter är att minska deras upplevelse av 

misslyckande och nederlag och att bidra till utveckling och ett ökat självförtroende. För att 

lyckas med detta bör man ge eleven uppgifter som denne klarar av. Efter hand kan eleven lära 

sig att berömma sig själv och känna sig stolt över en god insats (Birkemo, 2001). Metoden 

ASL gör det möjligt för eleverna att lyckas genom att arbetet hela tiden utgår ifrån elevernas 

intresse och utvecklingsnivå. De arbetar helt enkelt efter sina individuella förutsättningar. 

Eleverna var delaktiga i processen hela vägen från att de fotograferade, skrev sin text och 

sedan läste den skrivna texten för någon annan. De fick även se och höra att andra människor 

kunde läsa det de hade skrivit, vilket i sig är motiverande för eleverna. För att eleverna ska se 

skrivandet som meningsfullt är det viktigt att det finns en mottagare (Dahlgren m.fl., 2006). 

Att eleverna fick vara producenter, tror vi, var en starkt bidragande del i att eleverna kände sig 

motiverade och fann glädjen i att skriva och “läsa”. Detta ökade arbetsglädjen och ledde till 

en utveckling och ett lärande hos eleverna. Eleverna utvecklade en förståelse för att de med 

skriven text kan förmedla ett budskap. I psykologisk bemärkelse är det lättare och mer 

motiverande för barn att först formulera sina egna tankar och känslor, innan de ska läsa texter 

producerade av vuxna, där vuxna förmedlar sina tankar (Trageton, 2014). Genom att på egen 

hand formulera tankar och idéer och samtidigt få ta del av andras sker en ömsesidig process, 

vilket av Vygotskij betecknas som ett kollektivt meningsskapande. Upplevelsen av 

delaktighet är grunden till motivation (Bjar & Frylmark, 2009).  

En annan fördel med metoden, tycker vi, är att den med enkla och billiga medel ger eleverna 

möjlighet att via en dator med ordbehandlingsprogram eller en iPad med WriteReaderappen, 

skriva mer obehindrat, än då de tidigare försökt skriva för hand. Detta kallar Vygotskij för 

medierande resurser, vilket innebär att människan kan göra sådant hon annars inte skulle 

kunna med sina naturliga förmågor, genom att använda fysiska redskap (Säljö, 2015). I vår 

studie fungerade iPad och dator som medierande resurser. Eleverna såg att de kunde skriva 

fina bokstäver, de kunde lättare sudda/ändra det de skrivit och de kunde på kort tid och utan 

så mycket fysisk ansträngning skriva fler ord och längre texter, än vad de kunnat tidigare. Det 

speciella med att skriva på datorn är att det är enklare att ändra och lägga till nya idéer 

(Trageton, 2014). Elevernas självförtroende växte under studiens gång, de kände att de 

“kunde” skriva när de skrev på iPaden eller datorn och de fann en stor glädje i detta. Vi tror 

att elevernas självförtroende ökade då de såg att bokstäverna blev fina och på så sätt blev de 

mer motiverade att skriva. Glädjen eleverna fann i att skriva på iPad eller dator kan ha varit en 

bidragande orsak till att de även började känna sig mer motiverade att skriva för hand och att 

vilja försöka forma bokstäverna rätt. Lärverktyg så som iPad och dator och elevernas förmåga 

att i slutet av studien kunna hantera WriteReader på egen hand, tror vi bidrog till elevernas 

ökade motivation. Vi har funnit stöd i Östling, Gisterå och Lavsund (2011), som menar att IT 

som ett lärverktyg har många fördelar, så som ökad motivation, större självständighet och 

större delaktighet. Hasselbring och Williams Glaser (2000) menar att tekniska hjälpmedel kan 

stötta många elever att nå sin fulla potential, vilket även Wengelin och Nilholm (2013) anser. 

Stavningsfokus får inte stå i vägen för elevernas skrivutveckling och kompenserande 

stavningshjälpmedel är något som underlättar för eleverna (Wengelin & Nilholm, 2013). 
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Trageton (2014) förordar att eleverna sitter två och två framför datorn och skriver 

tillsammans. Även vi såg en vinst i detta i vår studie och vi menar att det är en av de största 

fördelarna med metoden. Eleverna utvecklade sin förmåga att samarbeta och dialogen mellan 

eleverna ökade under studiens gång. Eleverna både lärde av varandra och uppmuntrade 

varandra, vilket stämmer väl in på det sociokulturella perspektivet som menar att lärande sker 

i samspel med andra. Det är i den sociala samvaron med andra och i mötet med dem som kan 

mer, som barnet ska ges möjlighet att på både egna och andras villkor få växa, menar Säljö 

(2015). Även Williams (2001) förespråkar ett samarbete med vuxna eller mer kunniga 

kamrater. Barnet konstruerar kunskap när de samspelar med andra och lärande sker genom att 

en mer kunnig person vägleder och stöttar den som är mindre kunnig (Williams, 2001). 

Skolverket (2014) lyfter fram vikten av det gemensamma skrivandet. De menar att läraren kan 

fungera som förebild för elevernas eget skrivande. Eleverna ges möjlighet att känna igen ord, 

bokstäver och olika strukturer. Läraren kan ljuda de han/hon skriver, samtala om texten med 

eleverna, skuggläsa tillsammans med eleverna, samt träna den språkliga medvetenheten 

genom att räkna antal bokstäver, ord och meningar.  

ASL metoden har ytterligare fördelar i form av att det på ett lätt sätt gick att kombinera 

metoden med stavelseträning och bokstavsträning, vilket vi förordar. En och samma metod 

passar inte alla elever och vi tror därför att det är viktigt att använda sig av flera olika 

metoder. En studie gjord av Browder m.fl. (2010) visade att en mångsidig undervisning gav 

bättre resultat än enbart ordbildsträning. Även Liberg (2007) menar att barn som får ingå i en 

mängd olika läs- och skrivsammanhang med olika personer har en bättre läs- och 

skrivprognos än barn som inte får dessa rika erfarenheter. Vi tror att det är viktigt att 

kombinera ASL med andra metoder på grund av att ASL endast fokuserar på skrivning. Vi 

tycker att ASL är en bra metod då eleverna ska lära sig att skriva och läsa, men att den 

behöver kompletteras med ytterligare träning i t.ex. läsförståelse och denna del har ingen 

framträdande roll i ASL. Vi menar att det är viktigt att eleverna inte bara får höra sina egna 

texter eller sina kamraters texter, utan att de även får höra andra texter så som sagor och 

berättelser och på så sätt får de höra och lära sig nya ord. Elever med läs- och skrivsvårigheter 

behöver många fler möten med skriften, än de som inte har svårigheter. Barn är olika och de 

har rätt att få vara olika, men utgångspunkten bör vara att alla kan lära sig läsa och skriva, 

skillnaden är att det kommer att ta mer tid för några barn. Eleverna behöver täta upplevelser 

av framgång och av att få känna att lärarna och föräldrarna tror på deras förmåga att lära sig. 

Vår uppgift är att stödja dem som behöver mer tid, så att de orkar hela vägen fram (Bjar & 

Frylmark, 2009).  

Trageton (2014) menar att bokstavskunskapen är viktig och eleverna ska lära sig bokstäverna 

i slumpmässig ordning. Att läsa stavelser ligger enligt Trageton långt ifrån muntligt och 

naturligt skrivande. Weiner Ahlström (2001) däremot, menar att det är naturligt att utgå från 

stavelser och genom att arbeta med stavelsen som grund, minskar antalet fonetiska byggstenar 

och arbetsminnets belastning minskar. Vidare förespråkar Weiner Ahlström att eleverna får 

lära sig alfabetet i grupper om fyra, då hon anser att det är lättare att lära sig sju grupper än 

tjugonio bokstäver. Dessa båda författare har olika åsikter kring stavelser och 
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bokstavsinlärning och vi menar att det av största vikt att använda olika metoder, eftersom 

elever lär sig på olika sätt. Det gäller för läraren att hitta den metod och det arbetssätt som 

passar eleven bäst och vårt resultat har övertygat oss om att en kombination av olika metoder 

är framgångsrikt. Vi har funnit stöd i Alexandersson (2011) som menar att lärare som har 

tillgång till en variation av undervisningsmetoder och kan anpassa sin undervisning till 

elevernas olika behov, erfarenheter och förutsättningar, utvecklar verksamheter med god 

måluppfyllelse. Frykholm (2007) argumenterar för att inlärning av språkljud, skrivtecken och 

avkodning kan ses som enskilda färdigheter som kan tränas separat. Trots det visar relativt 

enstämmig forskning att inlärningen blir mer verkningsfull om de färdigheter som ska läras in 

är integrerade i meningsfulla helheter. Att inlärningen sker i ett meningsfullt och funktionellt 

sammanhang utesluter dock inte att läraren ibland måste lyfta fram och bearbeta enskilda 

färdigheter i strukturerade undervisningssituationer. Vid arbete med ASL krävs det kreativitet 

och engagemang från lärarens sida. Vi tror att det är viktigt att läraren vågar utgå från 

elevernas tankar och idéer då eleverna ska skriva och att läraren inte är rädd för att prova nya 

metoder/arbetssätt! 

5.1.4. Speciallärarrollen 

Genom att vi utmanade eleverna i deras proximala utvecklingszon gav vi dem förutsättningar 

för att ett lärande och en utveckling skulle kunna ske. Vygotskij menar att utveckling sker i 

den närmsta utvecklingszonen, det han kallar för den proximala utvecklingszonen. I 

utvecklingszonen finns de kompetenser som ligger inom räckhåll, men som barnet fortfarande 

behöver stöd kring. Inom ramen för den närmaste utvecklingszonen är barn känsliga för 

undervisning (Säljö, 2015). Så länge vi klarade att utmana eleverna på en nivå som var lagom 

svår för dem, kunde eleverna behålla känslan av att lyckas och deras motivation var hela tiden 

stor. Vi tog lärdom av hur viktigt det är att läraren vågar ta ett kliv tillbaka och låta eleverna 

få en chans att ta egna initiativ, kommunicera med varandra, samarbeta osv. Ofta är vi nog för 

snabba med att “lägga oss i”/hjälpa till/svara på frågor och tolka elevernas signaler. Vi tror att 

det är viktigt att läraren vågar vänta ut eleverna och inte har för bråttom. Att vänta och se vad 

som hände, innebar i vår studie att eleverna många gånger själva tog initiativ som annars 

aldrig hade hänt om vi hade haft för bråttom och visat eller talat om hur eleverna skulle göra. 

Många elever i träningsskolan har dessutom en längre “startsträcka” och behöver tid på sig 

innan de agerar och de kan verka passiva trots att en febril aktivitet troligen pågår hos dem.  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har alla elever rätt att få utvecklas i skolan. De ska få göra 

framsteg och uppleva känslan av att övervinna svårigheter. Läraren ska ge eleverna ledning 

och stimulans i deras lärande för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt, enligt 

utbildningens mål. Vi har haft höga förväntningar på eleverna och en stark tro till deras 

förmåga att utvecklas under denna korta tidsperiod. När vi arbetade med ASL fick våra elever 

många fler tillfällen till att skriva än vad vi hade erbjudit dem tidigare. Vi funderar på om det 

kan vara så överlag i träningsskolan, att elever får för få utmaningar i att skriva och läsa? 

Läggs fokus vanligen på att utveckla andra förmågor än just skrivning och läsning hos dessa 

elever? Beror det på som i vårt fall, en osäkerhet kring HUR vi bäst ska erbjuda denna skriv- 
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och läsundervisning, eller handlar det om att kraven helt enkelt är för lågt ställda på elever i 

träningsskola, när det gäller att skriva och läsa? Alla barn har samma rättigheter att tillägna 

sig skriftspråket oavsett biologiska, sociala och språkliga förutsättningar och de ska inte 

behöva tappa självförtroende och motivation (Wengelin & Nilholm, 2013). Våra 

förväntningar på eleverna har från studiens början varit väldigt höga och vi tror det har 

påverkat elevernas resultat i positiv riktning. Vi har varit måna om att visa för eleverna att vi 

hela tiden har trott på dem. Vi har synliggjort deras framsteg och gett dem mycket beröm och 

uppmuntran. Enligt Kylén (2012) har elever med utvecklingsstörning samma behov av 

bekräftelse, beröm etc. som andra elever och det anser även vi. Eftersom eleverna i 

träningsskolan ofta får kämpa extremt mycket för sina framgångar och sin utveckling, är det 

viktigt att de också får mycket beröm för sina prestationer. 

Vid positiva upplevelser sänds dopamin till pannloben och skapar välbefinnande och en 

positiv attityd till uppgifter och lektioner (Olivestam & Ott, 2010). Barn under 15 år lär sig 

enligt Hejlskov Elvén (2009) genom att få veta vad de gjort rätt och även Olivestam & Ott 

(2010) poängterar hur viktig elevens känsla av att bli sedd och bekräftad av läraren är, för 

utfallet av lärandet. Vi har strävat efter att eleverna ska utveckla en medvetenhet om att de 

kan skriva och en medvetenhet om att de kan förmedla något via skrift till någon annan och 

det känner vi verkligen att vi har lyckats med! Elevernas glädje och stolthet var vårt viktigaste 

fokus och de fick behålla den lustfyllda känslan med att kunna skriva, tack vare att vi inte 

rättade dem och påpekade när de hade gjort fel. Ett alltför flitigt korrigerande av barnens 

texter kan dämpa deras lust att skriva (Bjar & Frylmark, 2009). Vi såg till att eleverna fick 

lagom svåra uppgifter där de hela tiden kunde känna att de lyckades och på så sätt förblev 

arbetspassen fyllda av glädje och positivism. Elevernas diagnoser eller funktionsnedsättningar 

har inte tillåtits begränsa oss i vårt arbete. Vi har valt att se individen som finns bakom 

begränsningarna och vår strävan och vårt tänk har varit att utveckling sker hela livet, vilket 

det sociokulturella perspektivet står för. Vi har inte trott på att elever inom träningsskolan inte 

kan lära sig att läsa, utan haft en övertygelse om att det är möjligt, vilket vi funnit stöd för hos 

Åberg (2012) och Browder m.fl. (2010).  Skolverket (2014) menar att under en lång tid 

ansågs det varken möjligt eller nödvändigt att personer med utvecklingsstörning skulle lära 

sig läsa. Vi har velat påverka denna åsikt och visa att elever inom träningsskolan visst kan 

göra framsteg inom skriv- och läsinlärning och att det är en mänsklig rättighet att få chans till 

det. Frågan är om lärare över lag är tillräckligt lyhörda för att eleverna i träningskolan har ett 

intresse och en drivkraft att lära sig skriva? Det är vår viktigaste uppgift som speciallärare 

menar vi, att finna utvecklingsmöjligheter hos alla elever och utmana dem på den nivå där de 

befinner sig. Vi ser det som mycket positivt att det kommer bli ändrade behörighetskrav i 

grundsärskolan, eftersom vi har ett oerhört viktigt uppdrag som speciallärare, där lärarens 

förhållningssätt är av stor betydelse. Om relationen mellan elev och lärare är nära och om 

läraren har goda insikter i varje elevs kunskapsutveckling, skapas det förutsättningar för ett 

lärande (Alexandersson, 2011). Läraren kan göra skillnad för eleven och framstår som den 

viktigaste enskilda faktorn för att elever ska lyckas i skolan, enligt Aspelin och Persson 

(2011). 
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5.1.5 Påverkan på resultatet  

Det finns en rad olika faktorer som kan ha påverkat vårt resultat. Vår egen ambition, vår tro 

och positiva inställning till ASL kan ha bidragit till att vi har varit relativt partiska i denna 

studie. Vi har försökt att behålla vår objektivitet, men det är inte enkelt då vi har varit så 

engagerade och delaktiga i arbetet själva. Vi har därför försökt att vara extremt noggranna i 

vår analys av resultatet för att verkligen ha belägg för våra påståenden. Att vi har varit två 

personer som genomförde studien var en tillgång, eftersom vi har kunnat ifrågasätta varandra, 

ställa frågor om sådant som kan tyckas självklart för en själv och hjälpa varandra framåt i 

tankarna. Vi har strävat efter att finna likheter mellan eleverna och att finna mönster i deras 

framsteg i arbetet med ASL. Vår positiva attityd har också varit en fördel, eftersom vi tror att 

en positiv attityd och en tro på elevernas förmågor kan öka elevernas motivation och därmed 

deras utveckling och lärande. Föräldrarna kan ha haft en viss påverkan på resultatet på så sätt 

att de också blev engagerade och positiva till att deras barn skulle få träna på att skriva och 

även började uppmuntra barnet att skriva, prata om bokstäver osv. där hemma. Elevernas 

dagsform har varit väldigt god för det mesta, men ett par gånger har trötthet eller att de varit 

lite krassliga, gjort att deras ork och koncentration inte har varit på topp, vilket i sin tur 

påverkat resultatet under det arbetstillfället. Eleverna har därför fått arbeta med ASL under 

olika veckodagar och under olika tidpunkter på dagen, för att skapa optimala möjligheter för 

lärande. 

5.2 Diskussion av metod  

Vi har använt oss av flera olika metoder vilket vi menar stärker studiens validitet. De metoder 

vi har använt oss av anser vi varit lämpliga metoder att använda tillsammans, för att få svar på 

vårt syfte med studien. Den information vi har fått genom deltagande observationer, 

videofilmning, foton av elevernas arbeten, dagboksanteckningar och diagnostiskt 

bokstavstest, tycker vi har gett oss en heltäckande beskrivning av den utveckling som har 

skett hos eleverna. Vi har varit ytterst noggranna och analyserat vårt material tillsammans. Vi 

har efter bästa förmåga tolkat och ifrågasatt resultatet med hjälp av vår teori. Under studiens 

genomförande har det enbart varit en och samma person som har arbetat med eleverna, vilket 

vi ser både fördelar och nackdelar med. Fördelarna med att det var en och samma person som 

arbetade med eleverna är att sättet att ge eleverna information, genomföra arbetspassen och ge 

eleverna beröm o.s.v. har varit lika för de båda elever som respektive lärare har arbetat med. 

Det kan ha varit en trygghet för eleverna att de arbetade med en och samma person, eftersom 

de lärde sig snabbt vad som förväntades av dem och vilken arbetsgången var. Att en och 

samma person har arbetat med eleverna gör även att det är enklare att få ett sammanhang och 

kunna se framsteg och utveckling hos eleverna. Vi har många gånger fått tolka elevernas 

känslor vilket förutsätter att vi känner eleven väl. Vår nära relation till eleverna har gjort att 

arbetet har anpassats efter varje elevs förutsättningar och eleverna har blivit bemötta på ett 

sätt som har utmanat deras förmågor lagom mycket. Nackdelen är att det endast är vi själva 

som har fått se, tolka och uppleva alla dessa framsteg som eleverna har gjort. Vi har försökt 
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involvera våra kollegor genom att eleverna har fått visa upp sina arbeten, men alla små 

detaljer och elevernas reaktioner, går omöjligt att vidarebefordra.  

Vi gjorde en fallstudie i våra egna klasser där vi arbetar. Det var en stor fördel att vi kände 

eleverna eftersom vi visste på vilken nivå eleverna befann sig och kunde ge dem rätt uppgifter 

och eleverna var redan från start trygga med oss lärare. Vi hade redan byggt upp en nära och 

förtroendefull relation till eleverna, vilket gjorde att vi kunde lägga fokus på metoden ASL 

direkt då studien inleddes. Att vi gjorde deltagande observationer innebar att vi var väldigt 

involverade i elevernas arbete. Svårigheten med att observera var att vi både skulle ha fokus 

på det som hände just i stunden, samtidigt som vi skulle vara öppna för att se och lägga märke 

till oväntade saker. Under tiden som vi observerade och höll i undervisningen, skulle vi 

dessutom anteckna. Det var en stor fördel att vi kände eleverna så pass väl och har en så nära 

relation till dem. Det gjorde att vi kunde tolka kroppsspråk och känsloyttringar, som vore 

omöjligt för en utomstående att göra. Våra goda kunskaper om eleverna gjorde att vi kunde 

utmana eleverna på rätt nivå. Vårt engagemang gjorde att vi hela tiden var positiva, 

bekräftade elevernas prestationer och berömde dem mycket. Fördelen med att filma eleverna 

var att vi kunde se materialet om och om igen och vi kunde låta varandra ta del av filmerna. 

Nackdelen var att det var svårt att filma då vi samtidigt själva höll i undervisningen. Det vore 

enklare om en kollega hade filmat oss, vilket tyvärr inte har varit möjligt på grund av att det 

saknats personal till att genomföra det. Filmerna hjälpte oss att komma ihåg saker som vi 

annars kunde riskerat att glömma och vi blev medvetna om nya saker, som vi inte tidigare var 

medvetna om. Att fotografera elevernas arbete gjorde att deras utveckling blev väldigt tydlig 

för oss. Vi kunde följa deras arbeten och gå tillbaka och titta hur det såg ut i början av studien. 

Det var dessutom ett bra sätt för oss att visa den andre, hur eleverna i den egna klassen hade 

arbetat. En nackdel var dock att eleverna gärna ville fotografera kompisarna och skriva till 

dessa bilder i WriteReader, vilket gjorde det svårt när vi skulle presentera bilder i vårt resultat 

och då inte kunde ha med dessa bilder. En lärdom att tänka på till en annan gång! Att skriva 

dagboksanteckningar var väldigt tidskrävande, men fullkomligt ovärderligt. Utan 

anteckningarna skulle vi aldrig kunna minnas och hålla ordning på våra tankar och händelser. 

Med anteckningarnas hjälp skrev vi ner meningar som låg till grund för de kategorier och 

teman som sedan utgjorde vårt resultat. Under själva arbetspassen skrev vi endast ner kortare 

stödord eller meningar som vi sedan renskrev i anslutning till observationstillfället. Mycket 

information har dessutom lagrats i vårt minne och med hjälp av dagboksanteckningarna kunde 

vi visualisera dessa händelser. 

5.3 Tillämpning  

Vi har tagit lärdom av att alltid fortsätta tro på elevernas förmågor, att utmana dem på rätt 

nivå och att våga prova nya metoder. Vi har en övertygelse om att det är en fördel att arbeta 

intensivt och tematiskt i träningsskolan och många av eleverna där, kan visst lära sig att skriva 

och läsa! Vi ser vikten av att eleverna får arbeta tillsammans och vi menar att läraren måste 

skapa dessa möjligheter till samspel. När den vuxne tog ett steg tillbaka började eleverna 

kommunicera och diskutera kring uppgiften. Vi har sett en enorm ökning av elevernas 



 

76 

 

samspel och kommunikation med varandra, under studiens genomförande. De har tagit egna 

initiativ till att interagera, de har visat god förmåga att förstå turtagning och de har lärt sig att 

ge kompisen både “rättning” och uppmuntran. Vi anser att det är viktigt att läraren är modell 

och en god förebild för eleverna. Vi har förstått hur betydelsefullt det är att utmana eleverna i 

deras proximala utvecklingszon och ge dem lagom svåra uppgifter. Om vi lyckas med det 

kommer eleverna att utvecklas och samtidigt få uppleva känslan av att lyckas. Vi kommer 

definitivt att fortsätta att arbeta med ASL framöver och fler elever i klassen ska få arbeta med 

metoden. Vi tror starkt på idén att eleverna får skriva innan de läser och på att det är enklare 

att skapa egna texter, än att tillägna sig redan skrivna texter. Att eleverna lär sig ljuda då de 

skriver ord på iPaden eller datorn, tror vi de kommer ha stor nytta av när de sedan ska lära sig 

att läsa, då de redan behärskar sambandet mellan bokstav och ljud. 

Vi har under studiens gång läst en mängd litteratur och forskning vilket innebär att studien har 

utvecklat våra tankar och vårt synsätt och detta bär vi med oss i vår kommande yrkesroll. 

Efter att ha provat metoden ASL i kombination med bokstavsträning, stavelseträning m.m. så 

känner vi att vi äntligen har hittat en metod och ett arbetssätt där vi känner oss hemma och 

bekväma att arbeta med. En stor anledning till det är elevernas utveckling och lärande som vi 

kunde se i vårt resultat, men den allra främsta anledningen till att vi förespråkar ASL i 

kombination med andra arbetssätt, är den glädje och den stolthet som vi har fått uppleva hos 

alla fyra eleverna, är mödan värt tusen gånger om.   

Speciallärarutbildningens olika inriktningar innebär en kategorisk indelning, menar vi. Det 

vore bra om de speciallärare som utbildar sig mot inriktningen utvecklingsstörning också fick 

kunskap i utbildningen, kring hur de kan arbeta och utmana eleverna på olika sätt inom de 

olika ämnesområdena i grundsärskolan. Även inom skriv- och läsutveckling. Synsättet på 

elever i träningsskola kan annars riskera att bli att det inte är möjligt för dessa elever att lära 

sig skriva och läsa. 

5.4 Fortsatt forskning  

Efter studiens genomförande känner vi oss väldigt upplyfta av det resultat som vi kom fram 

till. Vi brinner för att arbeta vidare med ASL och med skrivning och läsning i träningsskolan. 

Vi har fått inspiration och tankar om att utveckla och tillverka ett nytt eget material för att 

arbeta med elever i träningsskola, inom skriv- och läsutveckling. Förslag på fortsatt forskning 

är att undersöka hur skriv- och läsförmågan påverkas, då elever i träningsskolan får arbeta 

med ASL under en hel termin eller ännu längre. Det vore även intressant att fortsätta följa 

eleverna i denna studie och undersöka hur deras skriv- och läsförmåga har utvecklats efter en 

längre tids arbete, med utgångspunkt i metoden ASL. I slutet av studien började en av 

eleverna att avkoda ord och några veckor efter studiens genomförande började ännu en elev 

att göra detta. Kommer dessa elever att lära sig läsa genom att de får fortsätta arbeta med 

ASL? Kan vi se någon skillnad i läsförmåga och utvecklingen av läsförståelse hos de elever 

som har arbetat med utgångspunkt i ASL och de elever som har arbetat efter andra metoder?   
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  Bilaga I 

 

 

INFORMATIONSBREV 

 

Vi heter Malin Carström och Cathrine Johansson och arbetar som lärare i grundsärskolan 

inriktning träningsskola. Samtidigt som vi arbetar läser vi till speciallärare inriktning 

utvecklingsstörning. Våren 2015 kommer vi att skriva vårt examensarbete, vilket är det 

avslutande momentet i vår utbildning vid Högskolan Kristianstad.  

Syftet med studien är att undersöka hur läs- och skrivförmågan hos fyra elever inom 

träningsskolan eventuellt påverkas och utvecklas genom användandet av metoden ”Att skriva 

sig till läsning” under en period på 8 veckor. 

Studien kommer att genomföras som aktionsforskning. Eleverna som valts ut går på 

grundsärskolan inriktning träningsskola och undervisas av oss som kommer att genomföra 

studien. Deltagandet är frivilligt och vårdnadshavarna kan när som helst välja att avbryta 

elevernas medverkan utan att behöva tala om varför och utan konsekvenser. Elevernas 

anonymitet kommer att skyddas. När resultatet av studien ska redovisas kommer figurerade 

namn att användas.  

För att underlätta vårt arbete kommer vi att med iPad filma en del av arbetet tillsammans med 

eleverna samt att fotografera en del av det arbete eleverna gör. Det inspelade materialet och 

bilderna kommer att förstöras då examensarbetet är godkänt. 

Vi hoppas att ni ska finna studien intressant och vill låta era barn delta. 

Vid frågor som rör studien, kontakta Malin Carström, XXX-XXXXXXX, eller Cathrine 

Johansson, XXX-XXXXXXX. 

 

Jag/vi godkänner att vårt barn deltar i studien gällande läs- och skrivförmåga utifrån metoden 

”Att skriva sig till läsning”. 

 

Namnteckning:   Namnteckning: 

---------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Ort och datum:   Ort och datum: 

---------------------------------------------  --------------------------------------------- 

  



  Bilaga II 

 

 

DIAGNOS – BOKSTAVSNAMN, BOKSTSTAVSLJUD OCH 

BOKSTAVSTECKEN 

Lärarnas anteckningar 

 

Elev: 

Datum: 

 

 Bokstavsnamn. Säg bokstavens namn högt och be eleven peka på rätt bokstav. 

Markera med en ring vilka bokstavsnamn eleven kan. 

 

A X M U Y F 

Z T Å Ö J Ä 

B V I S E Q 

N C K D O R 

L G H W P  
 

 Bokstavsnamn. Peka på en bokstav. Fråga eleven vad bokstaven heter. Markera med 

en ring vilka bokstäver eleven kan. 

 

A X M U Y F 

Z T Å Ö J Ä 

B V I S E Q 

N C K D O R 

L G H W P  
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 Bokstavsljud. Ljuda bokstavens ljud och be eleven peka på rätt bokstav. Markera med 

en ring vilka bokstavsljud eleven kan. 

 

A X M U Y F 

Z T Å Ö J Ä 

B V I S E Q 

N C K D O R 

L G H W P  

 

 Bokstavsljud. Peka på en bokstav. Fråga eleven hur bokstaven låter. Markera med en 

ring vilka bokstavsljud eleven kan. 

 

A X M U Y F 

Z T Å Ö J Ä 

B V I S E Q 

N C K D O R 

L G H W P  
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DIAGNOS – BOKSTAVSNAMN, BOKSTAVSLJUD OCH 

BOKSTAVSTECKEN 

Elevernas bokstavsruta 

 

A X M U Y F 

Z T Å Ö J Ä 

B V I S E Q 

N C K P O R 

L G H W P  
 

 


