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Sammanfattning

Syftet med studien är att undersöka hur F–3 lärare, som arbetar med metoden Att skriva sig till 
läsning, uppfattar och uttrycker sitt arbete kring digitala verktyg samt hur de anser att metoden gynnar 
elevers skrivinlärning. Frågeställningarna syftar till att få en allsidig bild av arbetet med metoden i 
praktiken genom att fråga hur lärarna uppfattar elevers digitala skrivande, enskilt och i samspel med 
andra, samt vilka komplement till digital skrivning lärarna använder. Som grund i denna undersökning
har litteracitetsmodellen the Four Resources Model (Freebody & Luke, 1990) använts, då även 
metoden Att skriva sig till läsning är en metod för läsinlärning. 
     För att svara på frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med tre 
lärare på en skola som arbetar med metoden Att skriva sig till läsning. Resultaten visar att lärarna är 
positivt inställda till flera aspekter av digitalt skrivna texter, framförallt för elever som har 
skrivsvårigheter. En koppling mellan digitalt skrivande och elevers ökade motivation till att skriva kan
inte göras i denna studie. Trots deltagarnas tro på metoden anser de att elever bör arbeta med flera 
skriv- och läsmetoder, däribland handskrift, för att allsidigt utveckla skriv- och läsförmågorna. 
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1. Inledning 

En tanke som följt mig genom studien är ett citat i Chaung, i en artikel om hur hennes elevers 
skrivmotivation ökat vid användning av digitala verktyg, vars universitetshandledare sagt: ”The most 
important course you take at the university is the writing course” (Chaung, 2014, s. 1975). Att skriva 
är en av de mest komplicerade litteracitetsaktiviteterna vi utför (Bulut, 2017, s. 281): svårigheter i att 
lära sig att skriva kan leda till negativa attityder mot skrivundervisningen för elever i de yngre åldrarna
(Agélii Genlott & Grönlund, 2013). Denna negativa attityd kan följa eleverna in i vuxenlivet (Graham 
& Perin, 2007), vilket i sin tur kan påverka deras möjlighet att delta i samhällsdebatter i den 
utsträckningen de har rätt till. 
     Användning av digitala verktyg har länge varit vanligt i den svenska skolan. Elever i de yngre 
åldrarna har ofta tillgång till lärplattor eller datorer i flera ämnen, något som följer Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets (Lgr 11, 2011/2019) centrala innehåll och mål med 
att utveckla elevernas digitala kompetens. Detta gäller för alla skolor i Sverige, även de som inte aktivt
arbetar med metoden Att skriva sig till läsning, som föreliggande studie fokuserar på. 
     Metoden är starkt debatterad: det finns ett flertal förespråkare men även ett flertal kritiker. Kritiken 
fokuserar främst på att metoden inte har tillräckliga belägg för dess påstående om att den stödjer 
elevers läsinlärning, men även att bokstavsinlärningen inte befästs lika väl när elever skriver digitalt.   
     Jag har alltid varit intresserad av elevers skrivutveckling och inspireras när elever skriver texter och
berättelser. Under lärarutbildningen har vi samtalat om de möjligheter digitala verktyg medför i 
skrivundervisningen, främst i form av att elever lätt kan redigera sina texter, innan de skrivs rent för 
hand. Det vi har fokuserat på är vad elever kan göra med digitala verktyg efter att de redan lärt sig att 
skriva. I denna fallstudie har jag undersökt metoden Att skriva sig till läsning, just för att denna har 
som utgångspunkt att elever lär sig läsa genom att själva producera texter med stöd av digitala 
verktyg.  

1.1. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare i F-3 använder digitala verktyg för att 
främja elevers tidiga skrivutveckling på en skola som utgår från en skrivpedagogik baserad på 
metoden Att skriva sig till läsning, utifrån frågeställningarna: 

1. Hur uttrycker lärarna att de uppfattar elevernas digitala skrivande?  
     2. Hur uttrycker lärarna att de uppfattar de sociala aspekterna av digitalt skrivande?   
     3. Vilka komplement till den digitala skrivundervisningen använder lärarna?     
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2. Bakgrund 

Bakgrundskapitlet inleds med ett förtydligande av den digitala skrivundervisningens roll i skolan för 
att sedan beskriva den litteracitetsmodell som utgör studiens grund. Detta följs av den tidigare 
forskningen, fokuserad på fördelar med användning av digitala verktyg i skrivundervisningen. 
Fördelarna med digitalt skrivande problematiseras genom en beskrivning av fördelarna med en 
traditionell skrivundervisning. Avsnittet avslutas med en grundläggande beskrivning av metoden Att 
skriva sig till läsning. 

2.1. Skolans styrdokument 
År 2018 uppdaterades Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011/2019) för 
att tydligt inkludera användning av digitala verktyg i F-3, bland annat genom införandet av att ”[a]la 
elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik” (s. 8). För elever i de 
yngre åldrarna gällde tillägget i svenskans centrala innehåll användande av digitala verktyg som ett 
komplement till att skriva för hand och att skapa multimodala texter (ibid., s. 258). 
     De digitala verktygens funktion och det ökade behovet reflekteras även i läroplanens avsnitt om 
skolans övergripande mål och riktlinjer, där det bland annat står att läraren ska ”organisera och 
genomföra arbetet så att eleven […] får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar 
kunskapsutveckling […]” (Lgr 11, 2011/2019, s. 13) och att rektorns ansvar är att möjliggöra 
elevernas användning av ”[…] andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning bland annat […] digitala 
verktyg […]” (ibid., s. 17). Att detta står i avsnittet om skolans övergripande mål och riktlinjer och 
inte endast i de centrala innehållen för svenska ger en antydan om att de digitala verktygen bör 
användas i fler ämnen än svenska/svenska som andraspråk.  
     I Lgr 11 (2011/2019) läggs genomgående stor vikt vid elevers läs- och skrivutveckling och detta 
inte endast i språkämnena. Alla ämnen tillför möjligheter för elever att dels arbeta språkutvecklande 
och dels använda digitala verktyg i arbetet. 
     I avsnitten för förskoleklass och fritidshemmet utgör digitala verktyg en viktig del av det centrala 
innehållet. Förskoleklass och fritidshemmet har samma mål vad gäller digitala verktyg, vilka är 
följande: 

• Digitala verktyg och medier för kommunikation.
     • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
     • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
     • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
          (Lgr 11, 2011/2019, s. 20, s. 24). 

Dessa mål i de centrala innehållen visar att i både förskoleklass och på fritidshemmet värderas och 
uppmuntras elevers användning av digitala verktyg, så länge användningen har ett syfte. Detta kan 
kopplas till den kunskapsöversikt som Taube, Fredriksson och Olofsson (2015) utfört på uppdrag av 
Vetenskapsrådet, (se även Skolverkets modul för Tidig läs- och skrivundervisning, Skolverket, 2018). 
Studien är en metastudie som bygger på 4 000 studier om läs- och skrivundervisning för yngre barn 
och visar positiva effekter av datoranvändning i läs- och skrivundervisningen, även om effekterna är 
små (Taube m.fl., 2015, s. 6). Studien visar även att ”[u]ndervisning där eleverna fick lära sig att planera,

revidera och redigera sina texter tycktes vara mest effektiv” samt att ”[s]krivande verkar allmänt ha en 
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positiv effekt på läsning och lärande i andra skolämnen”, men gynnar skrivutvecklingen mer än 

läsutvecklingen (ibid.). Taube m.fl. (2015) lyfter att det är lärarens kompetens som påverkar de digitala 

verktygens effekt på elevers läs- och skrivutveckling mer än de digitala verktygen i sig. 

     Ett viktigt uppdrag för läraren, skolledningen och hemmet är att ge elever möjlighet att utvecklas 
till ”[…] aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Lgr 11, 
2011/2019, s. 7). Möjligheten till egna uttryck är central i ett demokratiskt samhälle och är ett av de 
viktigaste målen i Lgr 11 (ibid.). Ett fokus på metoden Att skriva sig till läsning är elevers möjlighet 
till att tidigt uttrycka sina egna tankar och känslor i skrift samt dela dessa med andra. 

2.2. Litteracitetsmodell 
Studien grundas i litteracitetsmodellen the Four Resources Model (Freebody & Luke, 1990; Luke & 
Freebody, 1999). Modellen fångar in läsande och skrivande i ett skolsammanhang för yngre åldrar och
fokus läggs vid den tidiga läsutvecklingen utifrån fyra centrala resurser för effektiv läsning. De fyra 
resurserna stödjer varandra, då ”[…] no single one will, of itself, fully enable students to use texts 
effectively […]” (Freebody & Luke, 1990, s. 8; se även Luke & Freebody, 1999). 
     De fyra resurserna är: avkodare, textdeltagare, testanvändare och textanalytiker (min översättning). 

     En avkodare tränar på att knäcka läskoden genom bokstavskännedom. Enligt Freebody och Luke 
(1990) handlar avkodningen om att förstå två aspekter: kopplingen mellan ljudet av en bokstav 
(morfem) och den skrivna bokstavens form (grafem) samt innebörden av kopplingen (s. 8). En elev i 
avkodningsprocess bör få stöd av en testanvändare för att utvecklas som textdeltagare (ibid., s. 9). En 
textdeltagare har en medvetenhet om att all text har en mening, ett innehåll, även när det inte är 
uttalat: en aspekt i denna process är att förstå inferenser (ibid.). 
     Den sociala aspekten av läsande framhävs i den tredje resursen, där en testanvändares syn på 
läsande påverkas av andra, ofta läraren (Freebody & Luke, 1990, s. 10–11). Elever lär sig genom att 
observera varandra samt lärarens instruktioner och modellering hur de bör förhålla sig till texter och 
hur dessa bör användas (ibid., s. 11–12). En textanalytiker är medveten om att all text är konstruerad 
och påverkas av författarens åsikter och tankar, även när texten framställs som neutralt skriven samt 
att författaren antar en viss förståelse och ideologi hos läsaren (ibid., s. 13). Denna medvetenhet gör 
det möjligt för läsaren att ifrågasätta texters innehåll (ibid., s. 14).  

Luke och Freebody (1999) framhäver att:

Literacy education is […] about the institutional shaping of social practices and cultural resources, 
about inducting successive generations into particular cultural, normative ways of handling texts, and 
about access to technologies and artifacts (e.g., writing, the Internet) and to the social institutions 
where these tools and artifacts are used (e.g., workplaces, civic institutions.) (s. 2)

Detta kan kopplas till Tragetons syn på den sociokulturella aspekten av metoden Att skriva sig till 
läsning, där inlärning är situerad till inlärningskontexten, som skiljer sig åt från en klass till en annan 
(2014). Begreppet litteracitet innefattar i Freebody och Lukes (1990) modell förmågan att både läsa 
och skriva, vilket gör modellen lämplig för denna studie då metoden Att skriva sig till läsning är en 
läsinlärningsmetod. 
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2.3. Tidigare forskning
Avsnittet som behandlar den tidigare forskningen utgår från användning av digitala skrivverktyg i 
undervisningen, en dator eller surfplatta, i skolan ofta kallad lärplatta. Avsnittet kopplas till centrala 
delar i metoden Att skriva sig till läsning: elevers motivation till att skriva samt deras samarbete med 
andra i skrivandet. Avsnittet avslutas med de fördelar en traditionell skrivundervisning har för elevers 
tidiga skrivinlärning, där de kognitiva fördelarna av handskrift utgör en viktig del av det motstånd som
finns mot metoden Att skriva sig till läsning.

2.3.1. Digitala verktyg i skrivundervisningen 

Den digitalisering som sker i dagens skolor, betyder att elever producerar digital text i större 
utsträckning än tidigare: detta på bekostnad av handskriftsförmågan (Mangen & Velay, 2010). Att lära
sig att skriva med hjälp av en dator eller lärplatta har emellertid ett flertal fördelar över den 
traditionella metoden att skriva för hand. Denna sekvens behandlar dessa fördelar men lyfter även 
fram vissa svårigheter som finns i användande av digitala verktyg i skrivundervisningen. 
     Att skriva väl kräver både tid och eftertanke. Skrivandet är, enligt Bulut (2017) ”[…] a complex 
and demanding task that is posing motivational challenges for even talented writers” (s. 284). Bulut 
(2017) undersökte hur skrivattityder påverkar elever i årskurs fyra. Dessa elever testades genom att de 
gjorde en bedömning av sin upplevda skrivförmåga och attityd till skrivandet på en bedömningsskala 
och skrev sedan summeringar av två texter. Resultaten visade att skrivattityd och tro på den egna 
skrivförmågan påverkar elevernas skrivande, då elever med en högre tilltro på sin skrivförmåga skrev 
tydligare summeringar (ibid.) För elever i den tidiga skrivinlärningen innebär det ofta ett flertal 
upplevda motgångar: dessa motgångar förvärras med tiden för de elever som aldrig uppnår en god 
skrivfärdighet (Feder & Majnemer, 2007; Graham & Perin, 2007). Svårigheter i att skriva för hand kan
även påverka elevens andra förmågor negativt, om dessa inte förmedlas väl i skrift (Feder & 
Majnemer, 2007). En sådan motgång i den tidiga skrivundervisningen är formandet av bokstäver som 
klasskamrater har svårt att tyda. Vid användning av digitala verktyg undviks detta, då bokstäverna ser 
likartade ut, vilket gör dem lättare för andra elever att läsa (Agélii Genlott & Grönlund, 2013). 
Digitala verktyg möjliggör även användning av uppläsarprogram, vilket kan gynna elever som ännu 
inte knäckt läskoden (ibid.)  
     Ett flertal forskare påpekar att digitalt producerade texter är enkla för elever att redigera (Baker & 
Lastrapes, 2019; Mangen & Velay, 2010; Nurmilaakso, 2015; Yamaç & Ulusoy, 2016). Denna 
möjlighet stödjer både elevers engagemang i sitt eget lärande, dels då de ser på skrivandet som en 
process (Baker & Lastrapes, 2019; se även Chaung, 2014) och dels för att skrynkliga papper med spår 
av tidigare bokstäver elimineras. En elev som skriver på en dator har möjlighet att omorganisera sin 
text (Hitchcock, Rao, Chang & Yuen, 2016), vilket medför att strukturredigering underlättas markant 
(Graham & Perin, 2007). Yamaç och Ulusoys (2016) studie om effekten av digitalt berättande för att 
förbättra elevers skrivande i årskurs tre visade flera fördelar i användning av de redigeringsverktyg 
tillgängliga i det digitala verktyg studien använde, däribland utveckling av ordval, berättandestruktur 
och textdetaljer, vilket testades genom att elever skrev berättande texter i åtta veckor, både enskilt och 
tillsammans. Texterna bedömdes sedan utifrån en matris, och visade att med stöd av digitala verktyg 
började eleverna i studien att förstå den cykliska skrivprocessen: att redigering är en viktig del av 
textproduktion (ibid.; se även Cutler & Graham, 2008).  
     När en elev skriver digitalt kan eleven skriva fortare (Nurmilaakso, 2015, utifrån en studie om 
lärares uppfattning av yngre elevers digitala skrivande i Finland). Baker och Lastrapes (2019) 
förtydligar med att elever behöver utveckla en viss digital kompetens först, så att verktyget i sig inte 
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utgör ett hinder för skrivandet, vilket var fallet för de förskoleelever som deltog i deras studie om hur 
F-5 elevers skrivupplevelse påverkas av att skriva digitalt. Studien visade att digitala skrivverktyg 
ökade mängden samt kvaliteten på den skrivna texten av de 68 elever som deltog. Den digitala 
kompetensen utvecklas genom träning och gärna tidigt (Agélii Genlott & Grönlund, 2013), exempelvis
genom bokstavsräckor (Trageton, 2014). Ett stort problem med tangentbordsskrivning för elever är att 
hitta en bokstav bland tjugonio bokstäver och ett flertal markerade knappar. Bokstäverna står 
dessutom inte i alfabetisk ordning, vilket kunnat underlätta för nya användare (Cunningham & 
Stanovich, 1990. Även i Mangen & Velays (2010) studie visade att, då handskrift skiljer sig från 
datorskrift i och med att handskrift endast kräver användning av en hand och ögats fokus läggs på där 
bokstaven formas, visade att datorskrift kräver en viss kompetens i datorskrivande. Användning av 
digitala verktyg kräver därför träningstid innan fokus läggs på innehållet i den producerade texten.
     Elever kan använda uppläsningsprogram när de arbetar med digitala verktyg, även kallat talsyntes. 
Detta är en uppenbar fördel med att använda digitala verktyg i den tidiga skrivundervisningen, då 
elever ofta kan producera text innan de själva kan läsa den (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; 
Skolverket, 2018). Elever som kommit längre i sin läsutveckling kan använda talsyntes för att läsa upp
en text samtidigt som eleven fokuserar på innehåll och redigering (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; 
Hitchcock m.fl., 2016; Yamaç & Ulusoy, 2016). 
     När elever utgår från sina egna intressen ökar deras motivation till lärande (Graham, Berninger & 
Abbott, 2012; Nurmilaakso, 2015; se även Baker & Lastrapes, 2019). När elever är producenter av 
egen text har de kontroll över innehållet. I Agélii Genlott och Grönlunds (2013) studie testades 
metoden Att skriva sig till läsning under ett läsår med elever i årskurs ett, där två klasser deltog som 
testklasser och två som kontrollgrupp. Eleverna deltog i olika former av skrivande som utgick från 
deras intressen och producerades i en socialt interaktiv miljö, då ”[r]eading and writing are culturally 
defined social activities” (ibid., s. 99). Testeleverna producerade texter utan formell skrivundervisning 
då de ”[…] know what they want to tell […]” (ibid., s. 101) samt för att ge dem en förförståelse inför 
den kommande läsningen. Studien visade positiva resultat av elevernas utvecklade skrivförmåga och 
även goda resultat i läsförmågan, däremot inte i lika stor utsträckning. Agélii Genlott och Grönlund 
(2013) anser att resultaten förklaras av de digitala verktygen samt elevsamverkan. 
     För att förtydliga vikten av elevers motivation för skrivutvecklingen samt fördelar med 
elevsamarbete, beskrivs detta närmare nedan, kopplat till användning av digitala verktyg. 
     Att lära sig skriva är kognitivt krävande (Bulut, 2017). Bulut (2017) har i sin studie studerat 
effekten av skrivattityd och självkänsla för elever i årskurs fyra, vilka är ”[t]he most important 
affective factors affecting writing achivement […]” (s. 281). Även Pajares och Valiante (1997) har 
studerat effekten av elevers självkänsla och tro på den egna skrivförmågan och hur elever påverkas av 
denna tro även i när de blir äldre. Studien utfördes med elever i årskurs 5 och visar att när elever tror 
på sin skrivförmåga hjälper det dem att skriva en text, trots motgångar, exempelvis i form av ångest 
över uppgiften (ibid., s. 4). Elever i början av sin skriv- och läsutveckling har ännu inte skapat denna 
självkänsla som skribent och det är vuxnas uppgift att uppmuntra och vårda deras tro på den egna 
skrivförmågan (Bulut, 2017; Graham m.fl., 2012; Pajares & Valiante, 1997). Pajares och Valiante 
(1997) såg även skillnad i pojkar och flickors självkänsla kring skrivande: i de yngre åldrarna har 
flickor generellt en högre tro på sin skrivförmåga än pojkarna, medan detta planas ut något över tid. 
Graham m.fl. (2012) såg liknande resultat i sin studie om skillnader i skrivattityd och läsattityd: flickor
i de yngre åldrarna hade en generellt mer positiv attityd till litteracitetsaktiviteter än pojkarna i studien.

     En elevs motivation till att skriva ökar när den har en god attityd till skrivande (Herrera Ramírez, 
2013). Omvänt leder till att en elev som är negativt inställd till att skriva undviker aktiviteten 
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(Graham, Berninger & Fan, 2007; se även Feder & Majnemer, 2007; Graham & Perin, 2007). Ett 
exempel Graham m.fl. (2012) använder är mängden text: det är mer troligt att en elev ser sig själv som
en god skribent ju mer den skriver, vilket ökar deras positiva attityd till skrivande. Digitala verktyg 
kan öka elevers motivation till att skriva för att det ger dem fler tillfällen att känna sig som lyckade 
skribenter (Baker & Lastrapes, 2019), om verktygen används rätt (Herrera Ramírez, 2013; 
Nurmilaakso, 2015). 
     Användning av illustrationer i textskapande ligger till grund för Baker och Lastrapes (2019) studie, 
där bildprogrammet MyStoryTree användes av elever i F-5 för att undersöka huruvida ett digitalt 
verktyg kan stötta elevers skrivande. Elevernas motivation till att skriva ökade, även för elever som 
har speciella behov, bland annat då illustrationerna i programmet inspirerade och skapade en kreativ 
glädje. Baker och Lastrapes (2019) studie visar att elevers motivation till att skriva kan öka när det är 
roligt, vilket digitala verktyg kan göra (se även Hitchcock m.fl., 2016; Yamaç & Ulusoy, 2016). 
Genom bildprogrammet (MyStoryTree) kunde eleverna dela texter med varandra, vilket gav dem 
viktiga textmottagare: något som ökade deras intresse och motivation till att skriva (Baker & 
Lastrapes, 2019; se även Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Herrera Ramírez, 2013; Hitchcock m.fl., 
2016). 
     Även i Yamaç och Ulusoys (2016) studie med 26 elever i årskurs tre var det användning av ett 
digitalt skrivprogram som ökade elevernas vilja att delta i skrivandet. I arbete med digitala verktyg kan
elever bli lärkompisar och stödja varandra genom att observera och härma varandra. När elever lär 
tillsammans kan även tron på den egna skrivförmågan öka. Studien visade att texter som skrevs av 
skrivpar eller i grupp var mer avancerade än individuellt skrivna texter: lärarens kompetens i att bilda 
skrivpar utgör därmed en viktig roll i det kollaborativa skrivandet (ibid.). Även efterarbete i form av 
peer feedback är ett sätt för elever att samarbeta: i Agélii Genlott och Grönlunds (2013) tidigare 
nämnda studie var den skriftliga återkopplingen från en klasskompis viktig, speciellt för elever med 
läs- och skrivsvårigheter.
     Bulut (2017) visar i sin studie att effekten av självförtroende i och attityd mot skrivande är viktig 
för skrivprestationen. Elevers självförtroende kan öka när de skriver mycket och får uppleva 
framgångar samtidigt som digitala verktyg kan göra lärande roligt. Ett sätt att öka mängden text elever
producerar är att få dem att skriva hemma (Baker & Lastrapes, 2019) samt att skriva texter i flera 
ämnen, inte enbart i den explicita skrivundervisningen (Cutler & Graham, 2008).

2.3.2. Traditionell skrivundervisning 

Att en god skrivförmåga är viktigt är alla ense om. En god skrivförmåga är nödvändig för att utveckla 
”[…] critical thinking, learning and expression” (Bulut, 2017, s. 281). Som tidigare nämnts har elever 
med en god skrivförmåga en fördel över de elever som ännu inte uppnått samma skrivkompetens, även
senare i livet (Graham & Perin, 2007, i sin metastudie om unga vuxnas skrivande). Forskare är 
däremot oense om hur skrivinlärningen bäst går till väga. Ovan har de digitala verktygens fördelar 
beskrivits, nedan följer den traditionella synen på skrivinlärning, med ett fokus på de kognitiva 
fördelarna med att skriva för hand.  
     ”Failure to attain handwriting competency during the school-age years often has far-reaching 
negative effects on both academic success and self-esteem” (Feder & Majnemer, 2007, s. 312). Citatet 
är taget från en artikel om handstilsutveckling och kompetens. Forskarna problematiserar möjliga 
bakomliggande faktorer för elevers dåliga handskrift, där både inre faktorer, elevens faktiska 
handskriftsförmåga, och yttre faktorer, exempelvis miljö, kan påverka elevens handskrift (ibid.). 
Graham, Harris och Fink (2000) undersökte om särskild handskriftsinstruktion kunde motverka 
skrivsvårigheter och stödja unga elevers skrivinlärning, då handskriftssvårigheter endast kan lösas med
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rätt stöd (Feder & Majnemer, 2007). Studien visade goda resultat i elevers formande och namngivande
av bokstäver samt i skrivflyt, jämfört med kontrollgruppen (ibid.). De framsteg testeleverna uppvisade 
efter testet bibehölls efter 6 månader, utom i skrivflyt (ibid.). Eleverna visade däremot inte någon 
märkbar förbättring av skrivkvalitet (ibid.). Studien visar att specifika instruktioner för handskrift är en
viktig del i att förhindra tidiga skrivsvårigheter (ibid.). Elever som tappar sitt skrivflyt efter 6 månader 
utan specifik träning upprepas i Feder och Majnemer (2007). De poängterar att de flesta studier om 
handskriftsinstruktioner visar att även om läsbarheten av elevers texter förbättras, påverkas inte 
skrivhastigheten, vilket bör tas i beaktning i handskriftsinlärningen.  
     Longcamp, Zerbato-Poudou & Velay (2005) genomförde en studie där barn i åldern 3–5 år testades
i bokstavskännedom: barnen skrev bokstäver för hand eller på en dator, uppdelade både i 
åldersgrupper och i metodgrupper. Resultaten visade att de äldre barnen som skrev för hand visade en 
signifikant ökning i bokstavskännedom, vilket kan tyda på att handskriftsrörelsen kan bidra till att 
memorera bokstavsformen (ibid.). Barnen i åldrarna 3–4 år visade inga signifikanta ökningar i 
bokstavskännedom, oavsett skrivmetod (ibid.). Anledningen till de yngre barnens resultat kopplas av 
Longcamp m.fl. (2005) till att deras kognitiva utveckling är lägre i jämförelse med äldre barn, samt att 
avsaknad av finmotoriska färdigheter hos de yngre barnen påverkade deras möjlighet att skriva 
bokstäverna för hand på rätt sätt. 
     En tidigare studie av Longcamp, Anton, Roth och Velay (2003) hittade även bevis för en nära 
relation mellan bokstavsform och handrörelsen. Detta gjordes genom att studera hjärnaktiviteten vid 
skrivning och läsning av bokstäver och pseudobokstäver (ibid.). Resultaten stärks av Mangen och 
Velays (2010) artikel om the haptics i skrivandet: haptics kan definieras som taktil uppfattning, 
objektmanipulation och handrörelser. Artikeln problematiserar skiftet i skolan från handskrift till en 
digital skrivinlärning. Mangen och Velay (2010) pekar på studier som funnit att handskrivning 
påverkar och stödjer hur vi visuellt uppfattar bokstäver. Detta då vi upplever ett direkt och otvetydigt 
samband mellan att skriva och att föra en penna över ett papper (ibid.). Denna koppling får vi inte när 
vi skriver digitalt. Den tidigare nämnda studien av Longcamp m.fl. (2005) testade deltagarna två 
gånger: direkt i anslutning till träningen och efter en vecka. De äldre elever som visat en ökad 
bokstavskännedom efter handskrivning visade liknande resultat under det andra testet, vilket 
Longcamp m.fl. (2005) kopplar till att när bokstäver lärts in ordentligt kommer muskelminnet ihåg 
dem utan fortsatt träning.  
     Graham m.fl. (2000) undersökte ifall elevers attityd till skrivande förändrades när skrivfärdighet 
ökade, ”[…] as learning to write letters more fluently and accurately should make writing more 
enjoyable” (s. 622). Detta realiserades inte; tvärtom, när elever med identifierad funktionsvariation 
från testgruppen jämfördes med elever från kontrollgruppen, utan funktionsvariation, var eleverna i 
testgruppen mindre positivt inställda till att skriva.  
     I en studie utförd av Cunningham och Stanovich (1990) visade två experiment att elever i årskurs 1 
mindes och kunde stava ord de skrivit för hand bättre än ord de skrivit på en dator eller skapat med 
bokstavsbrickor. Experimentet utfördes i två omgångar, med liknande faktorer. De trettio ord eleverna 
lärde sig, i en kombination av att skriva dem för hand, på dator eller med bokstavsbrickor, testades i 
det första experimentet endast för hand. I det andra experimentet testades först elevernas läsning av 
orden, sedan skrev de hälften på en dator och hälften med bokstavsbrickor. Studien kunde inte påvisa 
att elevernas läsning påverkades mer av en skrivmetod än en annan, men även det andra experimentet 
visade att de ord eleverna lärt sig genom att skriva dem för hand var de ord de mindes bäst. 
Cunningham och Sanovichs (1990) studie genomfördes för över 30 år sedan och sedan dess har 
datorer blivit allt vanligare i elevers vardag. 
     En nackdel i den traditionella skrivundervisningen, där nästintill allt skrivande sker för hand, är att 
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det inte finns några standardiserade metoder för att undervisa i god handskrift (Feder & Majnemer, 
2007). Den undervisning som finns fokuserar ofta vid hur bokstäver formas, inte vid hur pennan bör 
hållas. Agélii Genlott och Grönlund (2013) använder detta som ett argument till varför det är bra att 
separera skrivinlärning från handskriftsinlärning: att handskrift är en egen förmåga och bör tränas som 
sådan, istället för att blanda ihop handskriftsförmågan med den kognitivt krävande processen att lära 
sig bokstäver och bokstavskombinationer. 
     Det är tydligt att skrivinlärningens olika metoder har flera fördelar. Även Cunningham och 
Stanovich (1990) uttrycker att datorskrivande kan användas som ett motivationsverktyg för elever 
samt att elever med motoriska svårigheter kan stödjas av att skriva på en dator. Ett talande citat från 
forskarna avslutar detta avsnitt; ”Any increase in the amount of practice could well outweigh the more 
lasting cognitive consequences of handwriting.” (Cunningham & Stanovich, 1990, s. 162). Citatet 
visar att, i elevers tidiga skrivinlärning, utgör den främsta fördelen inte metoden eller verktyget i sig, 
utan elevernas faktiska skrivande. 

2.4. Arbete med metoden Att skriva sig till 
läsning 

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som grundas i en sociokulturell syn på inlärning, där 
elever ”[…] lär sig språket genom muntliga och skriftliga handlingar i ett socialt samspel […]” 
(Trageton, 2014, s. 136). För elever i ett ASL-klassrum blir både pedagoger och skrivpartner viktiga, 
parskrivning bör därför fortsätta så länge som möjligt (ibid.). Idéen bygger på att barn har lättare att 
skriva än att läsa och ger unga elever möjlighet att uttrycka sig själva skriftligt, på deras individuella 
nivåer, utan tidigare bokstavsträning (ibid.). Genom att skapa texter de vill kunna läsa kan 
läsinlärningsmotivationen öka, med stöd av ämnesrelevanta biblioteksböcker (ibid.). Denna syn på 
kunskapsinlärning är anledningen till att ASL-metoden använder begreppet ’skriv- och läsinlärning’ 
istället för det traditionella ’läs- och skrivinlärning’ (ibid.). 
     En viktig aspekt av ASL-metoden är att elevers bokstavsträning fokuserar vid de bokstäver de ännu
inte kan, istället för att hela klassen tränar på en förbestämd bokstav i taget (Trageton, 2014). Detta är 
möjligt vid ett fungerande system för delning av digitala verktyg och pedagogiska resurser i 
klassrummet. Elevernas bokstavsinlärning börjar därför med ett bokstavstest (ibid.).  
     Arbetet med metoden inleds med att eleverna parskriver bokstavsräckor och ord de redan kan 
(Trageton, 2014). Dessa texter översätts av en pedagog genom att eleverna berättar vad de skrivit. 
Bokstavsräckorna skrivs ut så att eleverna kan bearbeta dem, exempelvis genom att ringa in bokstäver 
de kan, så kallad bokstavsjakt (ibid.). Även texten översatt av en pedagog skrivs ut och tillsammans 
med skrivparets text sätts de upp i klassrummet för att ge alla elever autentiska texter att läsa (ibid.). 
Textproduktionen innehåller ett flertal finmotoriska övningar i det kreativa i skapandet, bland annat 
rita, klippa och klistra. 
     Handskriftsträningen påbörjas i årkurs 2 (Trageton, 2014). Eleverna har då lärt sig bokstäverna 
samt kopplingen mellan grafem-morfem, vilket gör att undervisning i bokstavsformning kan gå fort. 
Eleverna lär sig att hålla pennan rätt i handen samt att forma bokstäverna så fint som möjligt, så att de 
blir lättlästa för andra (ibid.).
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3. Metod

Studien grundar sig i semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2016, s. 266) utförda på en 
grundskola. Då området inte är väl utforskat ännu, vad gäller yngre elever i Sverige är det lämpligt att 
börja forska ett sådant område via kvalitativa fallstudier som genomförs med en ”[…] mindre 
avgränsad grupp” (Patel & Davidson, 2019, s. 76). I kontexten av denna studie utgör skolan och de 
intervjuade lärarna fallstudien, varvid deltagarna är få men frågorna gör ett försök att nå djupet av de 
digitala verktygens användning på skolan. Skolan är särskilt utvald tack vare sin pedagogiska 
inriktning. 
     I enlighet med Dalen (2015) och Talmy (2011) ser jag på de semistrukturerade intervjuerna som 
sociala praktiker, där intervjuns kontext och utförande skapas gemensamt. Intervjuerna har skett med 
stöd av en tematiskt indelad intervjuguide, som anpassats efter intervjukontext med olika följdfrågor 
(Dalen, 2015). Intervjuerna har till viss del varit strukturerade (Patel & Davidson, 2019).  
     Syftet med studien är inte att utvärdera metoden Att skriva sig till läsning, eller jämföra olika 
lärares arbete med metoden. Studien ämnar visa på bredden av användning av digitala hjälpmedel i 
den tidiga skriv- och läsundervisningen. Detta görs genom så neutrala frågor som möjligt, som inte tar 
ställning för eller emot metoden utan som frågar efter fördelar och nackdelar med metoden, samt 
praktisk användning av digitala verktyg i klassrummet. De frågor som ställts har relaterat till studiens 
frågeställningar. Jag har försökt hålla egna åsikter utanför intervjusamtalen (Dalen, 2015; Patel & 
Davidson, 2019) samtidigt som intervjuerna skapats tillsammans mellan mig och deltagaren (Dalen, 
2015). 
     Denna studie har valt att följa de tumregler för validitet och reliabilitet gällande kvalitativa 
intervjuer beskrivet av Patel och Davidson (2019), där begreppet reliabilitet ersätts av en ”[…] vidare 
innebörd […]” av begreppet validitet (s. 134). I kontexten betyder detta att reliabiliteten stärks av att 
studien beskrivs ingående vilket höjer validiteten (Dalen, 2015, s. 116) samt avser en skolkontext med 
en viss pedagogisk inriktning, vilket medför att resultaten kan ses som överförbara till liknande 
skolkontexter. 

3.1. Urval
Studien genomfördes på en F-9 skola i en större stad som arbetar med Att skriva sig till läsning (ASL) 
i den tidiga skrivundervisningen. Jag fick veta att de arbetar med ASL-metoden under tidigare besök 
på skolan. Skolan har en digital satsning i form av 1:1, ett digitalt verktyg per elev. Skolan är i process
att införa 1:1 i de yngre åldrarna. Årskurs 2–3 fick lärplattor under höstterminen medan F-1 får dessa 
under vårterminen 2020. Skolan arbetar med digitala verktyg som en naturlig och given del av 
undervisningen, både i den tidiga skrivinlärningen och andra ämnen. 
     Urvalet är subjektivt (Denscombe, 2016) då deltagarna valdes utifrån förbestämda kriterier. Dessa 
kriterier var a) läraren har gått en ASL-utbildning och b) läraren har aktivt arbetat med metoden i sin 
nuvarande klass. Detta medvetna val utgör grunden till undersökningen samtidigt som det betyder att 
studien liknar en fallstudie (Patel & Davidson, 2019). Fastän studiens resultat inte kan generaliseras 
för alla skolor, bör skolor som arbetar med ASL-metoden se en viss överförbarhet av deltagarnas 

11



arbetssätt på deras skolkontext. 
     En tredjedel av lärarna i F-3 på skolan uppnår kriterierna och av dessa var det tre lärare som kunde 
delta inom tidsramen. Valet av deltagare kan liknas vid ett bekvämlighetsurval (Patel & Davidson, 
2019) och gjordes då flera verksamma lärare inom samma skola kan visa hur olika synsätt på 
användning av ASL-metoden kan samverka och få uttryck i undervisningen. Deltagarna befinner sig 
inom en snarlik social kontext i sitt arbete, som även skiljer sig åt då de arbetar i olika klassrum, vilket
ger deltagarna olika upplevelser (Dalen, 2015). Deltagarna har arbetat med ASL-metoden i varierande 
grad och olika länge. 
     De intervjufrågor som användes vid de semistrukturerade intervjuerna (Denscombe, 2016) har 
testats; däremot inte i en pilotstudie (Patel & Davidson, 2019, s. 112).  

3.1.1. Studiens deltagare 

Deltagarna valde själva sina fingerade namn, Berta, Maria och Jenny. De har alla arbetat som lärare i 
ca 10 år. Samtliga deltog i en fortbildning om skriv- och läsutveckling, vilket ger dem relevans för det 
undersökta ämnet (Denscombe, 2016). Utbildningen, i metoden Att skriva sig till läsning, pågick 
under ett läsår och inkluderade uppgifter att genomföra med sin klass: dessa utfördes främst i 
halvklass. Under utbildningen arbetade deltagarna i förskoleklass och årskurs 1. 
     Tillsammans med en kollega delade Maria och Jenny på lånade lärplattor, vilket medförde att de 
arbetade med metoden en dag i veckan. Berta hade möjlighet att arbeta med metoden oftare men hade 
bestämda tider. Berta hade även ASL-lektioner i helklass varje vecka. 
     Maria och Jennys arbete påverkades genomgående under fortbildningen av deras tillgång till en 
skrivare då en viktig aspekt av ASL-metoden är att eleverna bearbetar utskrivna texter. Berta hade en 
skrivare i anslutning till klassrummet där elever kunde hämta texter själva, medan både Maria och 
Jenny var tvungna att vänta tills lektionen var över. Resurserna påverkade därmed lärarnas möjlighet 
att använda metoden fullt ut och till viss del även deras syn på metoden.  
     Fler detaljer om deltagarna beskrivs inte av anonymitetsskäl (se 3.5 Etiska aspekter). 

3.2. Material
Studien bygger på tre semistrukturerade kvalitativa intervjuer (Denscombe, 2016). Intervjuerna varade
mellan 30–45 minuter, vilket inkluderade tid för upprepning av hur materialet används, introduktion 
samt avslut. Intervjuernas varierade längd beror dels på att deltagarnas svar skapade olika följdfrågor 
och dels på att frågor togs bort eller omformulerades efter första intervjun, då de inte längre ansågs 
relevanta (Dalen, 2015). Jag återvände hela tiden till intervjuguiden (bilaga 1) och resultatet bygger 
främst på denna. För att underlätta efterarbetet av de inspelade intervjuerna transkriberades stora delar,
vilket utgör det material som används i analysen. 

3.3. Genomförande
Studien genomfördes under hösten 2019. Inledningsvis formulerades ett övergripande syfte och 
frågeställningar inför första kontakt med rektor. Syftet användes för att beskriva studien i 
informationsbrevet till biträdande rektor på Skrivarskolan (fingerat namn), i samband med min 
begäran om tillstånd att kontakta lärare för intervjuer (bilaga 2). Under denna period arbetade jag på 
min semistrukturerade intervjuguide (Dalen, 2015). 
     När begäran godkänts och samtyckesblanketten skrivits på av biträdande rektor kontaktade jag 
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lärare i F–3 på Skrivarskolan via e-post. Endast en lärare av de initialt kontaktade hade möjlighet att 
delta i studien och en intervju bokades in. Jag fick snabbt återkoppling från övriga lärare om att de inte
mötte kriterierna för studien. I samband med den första intervjun fick jag kontakt med återstående F–3
lärare på Skrivarskolan. Jag beskrev min studie och fick tillstånd att skicka mitt informationsbrev 
(bilaga 3) samt en förfrågan om en intervju till dem: tre lärare uppnådde kriterierna och godkände min 
muntliga förfrågan (Dalen, 2015). Av dessa tre lärare hade två möjlighet att delta och intervjuer 
bokades in. 
     Alla intervjuer genomfördes enskilt i deltagarnas klassrum. En intervju genomfördes under lärarens
rast och planeringstid och två efter dagens undervisning. Ingen av de tre intervjuerna skedde under 
tidspress och utfördes därmed under lediga samtal där intervjufrågorna omformulerades eller 
utvecklades under pågående intervju utifrån deltagarens svar (Patel & Davidson, 2019). 
     Intervjuerna inleddes med att deltagaren tackades för deras deltagande samt en upprepning av 
materialets användning (Dalen, 2015). Alla deltagare fick bestämma ett fiktivt namn samt skriva på en
samtyckesblankett, som inkluderade ett godkännande för ljudinspelning. Detta godkändes av alla 
deltagare och intervjuerna spelades in med en diktafon (Dalen, 2015). Jag förde kompletterande 
stödordsanteckningar, främst i form av följdfrågor.  
     I informationsbrevet (bilaga 3) erbjöds intervjuguiden innan genomförandet av intervjuerna: 
deltagarna valde att inte ta del av den. 

3.4. Bearbetning av material och analysmetoder
Materialet utgörs av inspelade intervjuer som till stor del transkriberats för att underlätta analysen samt
den tematiska sorteringen av deltagarnas svar. En intervju transkriberades i taget. Eventuella ljud, 
såsom korta och upprepade bekräftelser eller uppmuntran från min sida, har inte transkriberats, 
däremot har pauser inkluderats i transkribering av deltagarnas yttranden i ett försök att inte påverka 
resultaten (Patel & Davidson, 2019). Hänsyn har tagits till svensk ortografi för att underlätta läsningen
samtidigt som citat utgörs av ordagranna yttranden (Dalen, 2015). 
     Valet gjordes att sortera det transkriberade materialet tematiskt istället för systematiskt efter 
intervjufrågorna, för att göra rättvisa åt materialet (Dalen, 2015). Detta gjordes med färgkodning 
utefter innehåll och relevans för studiens frågeställningar, som bearbetades och resulterade i 
nedanstående teman: 

     • Lärares uppfattning av digitalt skrivande 
     • Att skriva digitalt och med andra 
     • Kompletterande skrivundervisning 

3.5. Etiska aspekter
Utifrån Vetenskapsrådets (2017) etiska principer har jag anonymiserat deltagarna samt avidentifierat 
skolan de arbetar på. Då deltagarna utlovats anonymitet har detaljerade beskrivningar om dem samt 
skolan undvikits. I god etnografisk tradition har deltagarna även bestämt sina fiktiva namn. Jag döpte 
skolan till Skrivarskolan. De fiktiva namnen används när en deltagare behöver differentieras från en 
annan.  
     Då detta är en kvalitativ studie som, med stöd av intervjuer, analyserar vad lärare uttrycker om 
användning av digitala verktyg i skrivundervisningen, är full konfidentialitet inte aktuellt 
(Vetenskapsrådet, 2017). Däremot erbjöds tystnadsplikt (ibid.) under intervjuerna vid eventuella 
benämningar av elever eller annan personal på skolan: dessa namn inkluderas inte i transkriptioner. De
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delar av intervjuerna som inte har relevans för denna studie erhåller tystnadsplikt och, i de fallen, även
konfidentialitet (ibid.). Detta förtydligades för deltagarna i informations- och samtyckesbrevet samt 
vid intervjutillfället (bilaga 3). Informations- och samtyckesbrevet informerade även deltagarna om 
deras rätt att avbryta deltagandet i studien samt att materialet förstörs när studien godkänts.  
     I studiens kontext är behöriga personer jag, min handledare samt examinator. Dessa personer kan 
begära ut icke-transkriberat material samt påskrivna samtyckesblanketter medan studien är under 
arbete. Detta har tydliggjorts för skola och deltagare, både skriftligt och muntligt vid intervjutillfället 
(bilaga 2 och 3). 
     Enligt Vetenskapsrådets (2017) etiska principer kan ”[...] en forskare inte […] lova att ingen 
utanför forskargruppen någonsin ska få ta del av materialet eller de uppgifter som samlats in i 
undersökningen.” (s. 41), vilket gäller för forskningsprojekt och inte för studier som denna. När 
studien godkänts kommer därför rådata att förstöras, i enlighet med de regler Stockholms universitet 
har gällande materialhantering för studier, vilket tilldelats oss studenter1.

4. Resultat

I detta avsnitt redovisas resultaten av de semistrukturerade intervjuerna med lärare gällande 
användning av digitala verktyg i den tidiga skrivundervisningen. Resultaten presenteras utefter en 
tematisk bearbetning av det transkriberade materialet. Inledningsvis presenteras lärarnas syn på de 
digitala verktygens inverkan på skrivutvecklingen och går sedan in på djupet av hur dessa verktyg kan 
påverka elevers motivation till att skriva. Avslutningsvis presenteras de komplement till metoden Att 
skriva sig till läsning lärarna främst använder sig av samt deras syn på handskriftsundervisning. 

4.1. Lärares uppfattning av digitalt skrivande
De tre deltagarna var överens om att digitala verktyg i skrivundervisningen utgör ett viktigt 
hjälpmedel. Berta beskrev att hon använder lärplattor i det kreativa skrivandet då eleverna kan ”/…/ 
lägga mer fokus på innehållet”. Detta var något alla deltagare tog upp: att lärplattorna var ett bra 
hjälpmedel, framförallt för ”de som har lite svårt att skriva med penna /…/” (Jenny) och att eleverna 
skriver lättare digitalt. Maria gick djupare i frågan om handskrift och hur motoriska svårigheter kan 
påverka handskrivandet, då hon har två elever som starkt påverkas i deras möjlighet att producera 
handskrivna texter. När eleverna under vårterminen får egna lärplattor tror Maria att de kommer att 
välja att skriva på dem oftare, då det är ”/…/ enklare för dem”. 
     När elever i den tidiga skrivinlärningen fokuserar på att forma bokstäver de inte automatiserat eller 
när de ”/…/ fastnar i stavandet” (Berta) kan de lätt glömma bort vad de skriver. Detta lyftes som en 
viktig aspekt: Jenny uttryckte att vissa elever har svårt att läsa sin egna handstil, något även Maria 
uttryckte. Om dessa elever dessutom glömmer bort vad de skrev blir texten oläslig. Vid handskrivning 
används mycket av elevernas betänketid och arbetskraft till bokstavsformande istället för textinnehåll: 
detta ansågs kunna undvikas i större utsträckning vid användning av digitala skrivverktyg. Berta 
nämnde att de elever som redan kan skriva ”/…/skjuter iväg ännu mer” när de skriver digitalt. 
     Digitala verktyg underlättar redigering av texter, något som lyftes fram som en positiv aspekt vid 
frågan om huruvida eleverna redigerar eller rättar sina texter. Eleverna i årkurs 2 använder redan en 

1  Medgivande och tillstånd Information och blanketter SA 2019
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checklista för textstruktur och ska påbörja ett mer aktivt arbete med redigering och djupare 
berättelsebeskrivningar. De arbetar även med kamratrespons. Eleverna i årskurs 1 har inte börjat 
arbeta med redigering ännu. Jenny beskrev att de under vårterminen kommer att använda 
rättstavningsfunktionen på elevernas lärplattor som ett steg i utvecklingen. Hon nämnde att eleverna 
redan frågar hur ord stavas. Även Maria och Berta har elever som frågar efter stavning på ord. Berta 
berättade att hon påpekar stavfel när det är lämpligt, annars vill hon att eleverna ”/…/ själva ska 
komma på det /…/” under skrivandets gång. Hon kräver rättstavning när eleverna skriver av.  
     De tre deltagarna nämnde alla, på olika sätt, att skrivandet stödjer elevernas läsinlärning. Berta 
beskrev hur skriv- och läsinlärning hör ihop och att ”/…/ det finns ju många vägar in /…/”. Hon ”/…/ 
ser det bara som att det är fler möjligheter att lyckas /…/”. Maria pratade om att läsning och skrivning 
”/…/ går lite hand i hand /…/” och att eleverna i början av sin läsinlärning har svårigheter att läsa 
digitala texter om orden är felstavade. 
     Till frågan om läsinlärningen möjligen skedde snabbare i denna klass än tidigare klasser, som inte 
arbetat med ASL-metoden, ansåg Jenny att det inte gick mycket snabbare, däremot upplevde hon att ”/
…/ de som hade det lite jobbigare, för dem var det en liten fördel /…/”. Jenny beskrev en situation i 
klassen några veckor in i arbetet med ASL-metoden: tidigare hade eleverna suttit tysta eller ifrågasatt 
vad hon gjorde när hon skrev på tavlan, men plötsligt började eleverna ljuda ut bokstäverna, troligtvis 
för att de ”/…/ fått in mycket av det där [Jenny ljudar bokstaven B] /…/”, och menade användningen 
av talsyntes. Talsyntes användes flitigt av de deltagande lärarna: Berta betonade att när eleverna 
använder stödet ”/…/ så får de ljuden kontra bokstav tillsammans /…/”. Jenny upplevde däremot att 
hon inte har tillräckligt med erfarenhet av ASL-metoden ännu för att avgöra om elevernas tidigare 
ljudning av bokstäver har med metoden att göra eller inte. 

4.2.   Att skriva digitalt och med andra 
Mängden text eleverna producerar i de tre klassrummen varierar, likaså hur texten produceras enligt 
deltagarna. Deltagarna använder elevsamarbete i skrivundervisningen: Berta och Maria uttryckte att 
deras elever får välja om de vill skriva enskilt eller tillsammans med någon. Bertas elever arbetar 
enskilt i större utsträckning. Även Jenny varierar enskilt skrivande och parskrivning, däremot styr hon 
när detta sker samt skrivparen. Jenny skapar skrivpar ”/…/ där jag vet att de kan tänka sig att jobba bra
ihop ”…/”. Bertas resonemang kring skapande av skrivpar är att ”/…/ alla ska kunna jobba 
tillsammans /…/”, vilket lett till att hon tidigare bytt skrivpar vid varje skrivlektion. Nu styr Berta inte 
vilka som skriver ihop. Maria beskrev att hennes elever är ”/…/ ganska medvetna om hur de ligger 
till /…/”: de som har skrivsvårigheter tar stöd av varandra, medan de starka eleverna skriver enskilt. 
     Om huruvida de digitala verktygen stödjer elevernas motivation till att skriva framgår inte tydligt: 
varken Maria eller Jenny upplevde att de arbetat tillräckligt med metoden för att vara säkra på om 
nuvarande elevers textproduktioner är mer utvecklade än tidigare elevers texter, som inte arbetat med 
ASL-metoden. De två klasserna har under hösten inte haft tillgång till lärplattor och arbetet med 
metoden har därför stannat av, vilket påverkat eventuella resultat. Däremot uttryckte både Maria och 
Jenny att deras elever har en viss skrivglädje, som bland annat kan visas i Marias klassrum när elever 
som ännu inte nått självständighet i sitt skrivande vill skriva av all den text Maria skriver på tavlan. 
Maria har även en elev som fyller i bokstäver hon skrivit på ett separat papper: att eleven fyller i 
bokstäverna visar en vilja att lära sig skriva.  
     Jenny uttryckte att hennes elever visat ett visst motstånd i användning av lärplattor i 
skrivundervisningen. Eleverna tyckte att ”/…/ det var roligt de första gångerna /…/” men när de insåg 
att de var tvungna att utföra uppgifter, innan de fick spela förprogrammerade lärspel, började flera 
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elever ”/…/ tycka att det blev lite jobbigt /…/”. Jenny kopplade detta till elevernas vana att spela 
belöningsspel samt att lärplattorna aldrig blev ett vardagligt verktyg i undervisningen. Jenny lyfte även
att det är ”/…/ många killar som har jättesvårt att skriva, tycker det är jättejobbigt och försöker och 
försöker /…/” och hon ser digital textproduktion som ett verktyg som underlättar för dessa elever att 
skriva och ökar deras motivation till att skriva.
     Trots att Jennys elever tröttnade på de digitala verktygen lyfter hon en viktig fördel med dem i 
skrivundervisningen, nämligen att ”/…/ man får alla att skriva /…/ ingen behöver känna att jag kan 
inte, jag kan knappt hålla en penna /…/”. Detta gäller även för elever som ”/…/ inte läser jättebra, men
som tycker om att skriva /…/”. Berta lyfte den upplevda stoltheten elever känner när de, med hjälp av 
en lärplatta, producerar en snygg text som ”/…/ andra kan läsa /…/” utan att behöva fråga skribenten 
vad hen skrivit. Jenny uttryckte liknande tankar om den utskrivna texten.
     Elevtexter sättes upp i alla tre klassrum. Berta har även hallen utanför klassrummet till sitt 
förfogande. Alla tre har skapat böcker med elevernas texter, där progressionen syns tydligt. Berta, som
har möjlighet att dela elevernas texter med hela skolan i hallen, berättade att hon undvikit att dela 
elevernas handskrivna texter tills nu, när de börjat arbeta aktivt med bokstavsformning. I samband 
med detta uttryckte hon att eleverna ”/…/ framförallt vågar /…/ mer /…/”, då de är medvetna om att 
de digitalt skrivna texterna används och har mottagare. Berta uttryckte att läsare gör det ”/…/ extra 
spännande att skriva /…/” och motverkar att eleverna ”/…/ tappa[r] lusten /…/”. 
     Deltagarna pratade varmt om den kreativitet som metoden tillåter och uppmuntrar; framförallt 
Berta ansåg att ”/…/ ASL [inte] bara [är] att skriva utan det är det här klippa, klistra, runt omkring, att 
göra böcker och det här skapandet som gör skrivandet till någonting roligt /…/”. Jenny berättade att 
hon ibland säger till eleverna att ”/…/ idag vill jag verkligen att du bara skriver, jag bryr mig inte om 
stavningen /…/” för att de ska ha möjlighet att få ut ”/…/ fantasin och kreativiteten /…/”. 

4.3. Kompletterande skrivundervisning 
Under ASL-utbildningen användes lärplattorna till mer än textproduktion för att främja skriv- och 
läsinlärningen. De lärplattor skolan lånade inkluderade förprogrammerade appar: två av dessa, 
Bornholmslek och Bornholmsstugan, bygger båda på Bornholms modellen. Dessa utgjorde ett viktigt 
komplement till ASL-metoden, något som underlättades av att skolan sedan tidigare arbetat med 
Bornholms modellen. 

Jenny beskrev att: 

/…/ man inte riktigt har en sån där ‘träna bokstäver’ på samma sätt som man gjorde lite förr när det är
ASL så måste man ändå få in det där med ljud och- [kort paus] och då rekommenderar dem att man 
skulle gå in en stund på de här apparna och jobba i dem och varva det med skrivandet /…/ (Jenny).

Maria och Jenny nämnde båda att även korsordsappar var populära bland eleverna. Dessa sågs av 
Jenny som ”/…/ bra ordträning /…/ lära sig stava och se /…/ i rutor, hur många bokstäver det är /…/”. 
De båda nämnde även skrivappar, med färdiga layouts där eleverna endast behövde skriva text och 
lägga till bilder. Eleverna använder även programmet Skolstil2, ett av de vanligaste skrivprogrammen 
för lärplattor. Programmet inkluderar talsyntes2.
      Talsyntes användes flitigt av deltagarnas klasser. Berta betonade att när eleverna skriver med 
talsyntes ”/…/ så får de ljuden kontra bokstav tillsammans /…/” vilket ökar självständigheten. I början
arbetade Berta med arbetsuppgifter i helklass: hon skrev ord på tavlan tillsammans med eleverna, som 

2  Då talsyntes inte är en del av arbetet med metoden Att skriva sig till läsning, ses det i denna studie som

ett komplement inom deltagarnas digitala skrivundervisning. 
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ljudade bokstäverna i ordet. Detta ansåg Berta bland annat stöttade elevernas enskilda arbete med 
talsyntes. Av Bertas elever var det många som använde talsyntes. Ibland skapade talsyntesen samtal 
om uttal av ord med eller utan dubbelteckning samt ord med olika innebörd. Berta lyfte ordet planet: 
ordet lästes upp med innebörden ’flygplan’ när eleverna menade ’himlakropp’. Idag är det få av Bertas
elever som använder talsyntes och främst är det elever med skrivsvårigheter. Jenny uttryckte en positiv
syn på elevers användande av talsyntes, då denna ger eleverna chansen att höra skillnad på uttal av 
bokstäver samt att, när ordet är klart, ”/…/ kan dem lyssna genom det /…/ då både ser man och hör 
den på en gång /…/”. 
     En del av ASL-metoden är att eleverna inte ska, som Jenny uttryckte det, ”/…/ röra vid en penna 
typ i tre år /…/”, vilket hon själv var osäker till i början av fortbildningen, då hon tänkte på elevernas 
behov av att träna finmotoriken. Eleverna hade inte tillgång till de digitala verktygen i den mån de 
behövt för att genomföra arbetet på det sätt som förespråkas: eleverna i de tre klassrummen har därför 
även kompletterat sin undervisning i digitalt skrivande med att skriva för hand. Berta berättade att hon 
inte väntade till årskurs 2 med bokstavsformning, så som förespråkas i metoden, däremot har de ”/…/ 
varit försiktig med formandet /…/”: vid handskriftsträning har eleverna använt stödlinjer. 
     Alla tre uttryckte på ett eller annat sätt att de tror på metoden men inte på att endast arbeta med en 
metod, utan ”/…/ lite både och /…/” (Jenny), där handskrift enligt deltagarna utgör en viktig del i 
skrivutvecklingen. Berta ansåg att handskrivningen är ett komplement till det digitala skrivandet och 
att ”/…/ det ena behöver inte ta bort det andra /…/” samt att ”/…/ ju fler sätt att träna på, desto bättre /
…/”. Maria och Jenny höll med om detta, uttryckt med andra ord. Maria ansåg att det är viktigt att 
eleverna lär sig att skriva med en läslig handstil och att denna träning inte ska väntas med. Jenny lyfte 
även den forskning som säger att ”/…/ det man gör med handen sätter sig lite mer i ryggraden och att 
det /…/ befäster sig på ett annat sätt, kunskapen /…/” samt att när elever ”/…/ läser texter på skärmar 
så lär man sig inte på samma sätt som om man läser en riktig bok med papperssidor /…/” vilket har ”/
…/ något med ögats rörelse /…/” att göra.

5. Diskussion

Detta kapitel diskuterar resultaten med stöd av den tidigare forskningen i ämnet, kopplat till metoden 
Att skriva sig till läsning samt den underliggande litteracitetsmodellen. Inledningsvis diskuteras 
deltagarnas syn på elevers skrivutveckling med stöd av digitala verktyg, därefter deras syn på elevers 
motivation till att skriva. Resultatdiskussionen avslutas med deltagarnas syn på komplement till den 
digitala skrivundervisningen kopplat till tidigare forskning gällande handskrift. Kapitlet avslutas med 
en metoddiskussion samt förslag till vidare forskning.  

5.1. Skrivutveckling 
De motoriska utmaningar elever kan uppleva i den tidiga skrivinlärningen kan påverka deras kognitiva
möjligheter att delta i undervisningen, något som kan skapa svårigheter senare i livet (Feder & 
Majnemer, 2007; Graham & Perin, 2007). Deltagarna har erfarenhet av elever med motoriska 
svårigheter: Maria nämnde två elever i sin nuvarande klass, vars motoriska utmaningar påverkar deras 
möjlighet att skriva för hand. Detta kan möjligtvis motverkas med särskilda handskriftsinstruktioner 
för ett flertal elever, däremot långt från alla (Graham m.fl., 2000). Deltagarna ansåg att digitala 
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verktyg kan utgöra ett bra hjälpmedel för elever med olika skrivsvårigheter, vare sig dessa är 
motoriska (Cunningham & Stanovich, 1990) eller att eleven ännu inte kan avkoda alla bokstäver 
(Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Freebody & Luke, 1990). 
     Med digitala verktyg kan elever fokusera sig på innehållet i den text de producerar, istället för att 
forma bokstäver eller ”/…/ fastna i stavandet” (Berta) och glömma bort vad de skriver. Berta uttryckte
att hon gärna använder digitala verktyg i elevernas fria skrivande. Jenny uttryckte liknande tankar, 
med ett fokus på att eleverna ska skriva utan att tänka på rättstavning (Trageton, 2014). Den redigering
som görs, bland annat i form av rättstavning, underlättas i användning av digitala verktyg (Baker & 
Lastrapes, 2019; Mangen & Velay, 2010; Nurmilaakso, 2015; Yamaç & Ulusoy, 2016). Bertas elever 
ska påbörja ett djupare arbete av textredigering. När elever redigerar digitala texter har de möjlighet att
omarbeta textinnehållet (Hitchcock, 2016) vilket troligtvis leder till djupare beskrivningar och vidare 
utveckling, likt resultaten i Yamaç och Ulusoys (2016) studie. Fokus på textinnehållet stärker 
elevernas förståelse för att texter har en mening (Freebody & Luke, 1990) och inte bara innehåller 
osammanhängande ord, ett viktigt steg i det kreativa skrivandet. 
     Likt tidigare studier (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Cunningham & Stanovich, 1990) hade 
deltagarna svårt att se några markanta skillnader i elevernas läsinlärning, jämfört med tidigare klasser 
som inte arbetat med ASL-metoden. Detta kan ha flera orsaker, däribland att deltagarna ansåg att de 
inte har tillräckligt med erfarenhet av metoden samt att Maria och Jennys arbete med metoden 
avstannat. Då deltagarna tidigt behövt involvera handskrift i skriv- och läsinlärningen, har det varit 
svårt för dem att sära på förmågorna så som ASL-metoden (Trageton, 2014) och Agélii Genlott och 
Grönlund (2013) förespråkar. Detta gör det även svårt att avgöra om elevernas läsinlärning påverkats 
markant av metoden, då mycket av undervisningen fortsatt varit traditionell. Däremot upptäckte Jenny 
att hennes elever började ljuda ut bokstäver självmant tidigare än andra klasser, vilket kan kopplas till 
både användning av talsyntes och arbete med Bornholms modellen. 

5.2. Att skriva tillsammans 
Den sociala aspekten av elevers tidiga skrivande är viktig (se Yamaç & Ulusoy, 2016). Hos deltagarna
syns den sociala aspekten dels i arbete med skrivpar och kamratrespons, och dels i att texterna har 
mottagare (Trageton, 2014). Deltagarna har alla arbetat aktivt med bestämda skrivpar: idag får 
eleverna välja fritt om de vill skriva tillsammans eller enskilt i Maria och Bertas klassrum. I de tre 
klassrummen är eleverna lärkamrater för varandra: skrivparen kan medföra att eleverna tillsammans 
skriver mer avancerade texter (Yamaç & Ulusoy, 2016) även om detta inte går att fastställa i denna 
studie. Både Jenny och Berta uttryckte att skrivparen skapades medvetet (ibid.). Berta bytte ofta 
skrivpar och ansåg att det gynnade eleverna då de fick lära sig att jobba med alla, fastän ASL-metoden
förespråkar det motsatta (Trageton, 2014). I Marias klassrum väljer elever med olika skrivsvårigheter 
att arbeta tillsammans: för dessa elever är det troligt att en gemensam text är mer språkligt avancerad 
eller innehållsrik än de individuellt skrivna texterna (Yamaç & Ulusoy, 2016). Bertas elever arbetar 
med kamratrespons vilket stöttar alla elever i deras utveckling (Agélii Genlott & Grönlund, 2013). 
     Elevernas texter får även mottagare i form av varandra, hemmet och, i Bertas fall, andra elever på 
skolan. Berta lyfte att eleverna tycker att det är mer spännande att skriva texter när de vet att någon 
kommer att läsa dem: det gör även att eleverna vill skriva en välutvecklad och rättstavad text som 
andra kan läsa och som de kan känna sig stolta över (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Freebody & 
Luke, 1990). Deltagarna uttryckte alla att de har elever som frågar efter stavning av ord: dessa elever 
har nått en förståelse för att ord har en viss stavning i avkodningsprocessen (ibid.). Att eleverna skriver
egna berättelser och till stor del själva väljer textinnehållet kan öka motivationen till att skriva 
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(Graham m.fl., 2012; Nurmilaakso, 2015), däremot är det inte ett resultat som framkommit i denna 
studie. 
     Jennys elever har visat ett visst motstånd till att skriva digitalt, vilket hon kopplar till att eleverna är
vana vid att använda lärplattor till spel. Om eleverna istället använt datorer till sitt skrivande hade 
denna kopplingen troligtvis inte varit lika stark, vilket möjligtvis gett Jennys elever andra resultat. 
Elever som skriver mycket ökar med tiden sin tilltro till sig själv som en god skribent (Graham m.fl., 
2012): Jennys elever gick i förskoleklass under ASL-arbetet, vilket indikerar att eleverna var i början 
av sin avkodningsprocess (Freebody & Luke, 1990) och ännu inte utvecklat ett självförtroende som 
skribenter (Graham m.fl., 2012). Intressant är att flera studier, däribland Yamaç och Ulusoy (2016) 
och Baker och Lastrapes (2019), gjort en positiv koppling mellan användande av digitala verktyg och 
elevers motivation till att skriva, det vill säga, motsatsen till Jennys upplevelser där eleverna gärna 
undvek skrivandet (Graham m.fl., 2007). Elevernas syn på lärplattorna har säkerligen mycket att göra 
med att verktygen aldrig hann bli ett vardagligt verktyg i skolarbetet, en tanke Jenny själv uttryckte. 
När lärplattorna kan användas dagligen kan elevernas synsätt ändras (se Herrera Ramírez, 2013). 
     Mycket av den tidiga forskningen relaterat till unga elevers skrivande fokuserar vid vikten av att 
eleven har en god självkänsla och tro på sin skriftliga förmåga (Bulut, 2017; Pajares & Valiante, 
1997), både enskilt och tillsammans (Yamaç & Ulusoy, 2016). Denna studie ämnar inte undersöka 
deltagarnas elever, men det är en viktig aspekt att ha i åtanke. Jenny nämnde att hon har flera killar i 
klassrummet som ”/…/ försöker och försöker /…/” skriva, men att det är jobbigt. Detta ligger i linje 
med Pajares och Valiante (1997) som såg att flickors tro på sin skrivförmåga var högre i de yngre 
åldrarna, vilket hade en positiv inverkan på deras skrivande. I studien planades skillnaderna ut med 
tiden (ibid.) och det är rimligt att detta även sker i Jennys klass.  

5.3. Skrivundervisning 
Ju mer en elev skriver digitalt, desto lättare blir det för den att använda digitala verktyg (Baker & 
Lastrapes, 2019). En viss digital kompetens bör utvecklas för att undvika att de digitala verktygen 
utgör en svårighet i skrivundervisningen (ibid.; se även Cunningham & Stanovich, 1990; Mangen & 
Velay, 2010). Detta syntes tydligast i skillnaden mellan Bertas elever och Maria och Jennys, då Maria 
och Jennys elever inte var lika vana att använda digitala verktyg i skrivundervisningen. För dem blev 
arbetet snabbt tråkigt, medan Bertas elever använder sina lärplattor som ett självklart arbetsverktyg, 
vilket även lett till att Bertas elever kommit längre i sin digitala kompetensutveckling (Lgr 11, 
2011/2019).
     Deltagarna arbetade med en blandning av ASL-metoden och traditionell skrivinlärning och 
eleverna i alla tre klasser skrev för hand. Detta dels på grund av bristande resurser och dels på grund 
av en tro på handskriftens positiva aspekter (Feder & Majnemer, 2007; Graham & Perin, 2007; 
Longcamp m.fl., 2003). Jenny påpekade själv forskning som visar att handskrift befästs bättre, något 
både Longcamp m.fl. (2005) och Cunningham och Stanovich (1990) hittat i deras studier om 
bokstavskännedom. Maria uttryckte sig mycket positivt till handskriftsinlärning, och ansåg att det är 
viktigt att elever lär sig att skriva med en läslig handstil för att undvika att elever hamnar efter i 
skrivutvecklingen, i linje med Feder och Majnemer (2007). Då elever ännu inte kan använda digitala 
skrivverktyg under de nationella proven, är det viktigt att de kan skriva för hand, så att deras verkliga 
kunskaper inte bedöms felaktigt på grund av bristande handskriftsförmåga (ibid.). 
     Användande av talsyntes sågs av deltagarna som ett användbart verktyg i skrivundervisningen och 
stödjer elevers ökade medvetenhet i avkodningsprocessen (Freebody & Luke, 1990). För elever som 
kommit längre i sin läsutveckling kan talsyntes stötta i den vidare utvecklingen, med användning av 
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dubbeltecken och homonymer, vilka i Bertas klassrum skapat samtal om ords innebörd. Användning 
av talsyntes går mot ASL-metodens idé om det sociala samspelet mellan elev och lärare (Trageton, 
2014) men stöds av ett flertal studier (Hitchcock m.fl., 2016; Skolverket, 2018; Yamaç & Ulusoy, 
2016) samtidigt som användandet ger eleverna en självständighet i sitt skrivande. Bertas elever har till 
stor del slutat använda talsyntes, vilket visar den utveckling som skett.   

5.4. Sammanfattning och slutsats
Deltagarna arbetar med olika förutsättningar, både vad gäller resurser, eget intresse och elevgrupp. De 
uttryckte en positiv inställning till flera aspekter av digitalt skrivande, framförallt för elever som har 
skrivsvårigheter. Däremot ansåg de alla att en blandning av digitalt skrivande och handskrift gynnar 
elever mer än enbart en metod, oavsett metod. Denna tanke återspeglas i Cunningham och Stanovich 
(1990) när de uttrycker att det viktigaste i skrivundervisningen är att elever skriver mycket, inte valet 
av metod (se även Taube, 2015).  
     Slutsatsen utifrån studiens resultat blir att även lärare som tror på ASL-metoden kan anse att 
metoden behöver kompletteras med handskrift. ASL-metoden ses som en del av digitalt skrivande som
stödjer elevernas skriv- och läsutveckling, inte som det enda sättet att undervisa i skrivinlärning. 
Lärarna använder positiva aspekter av digitalt skrivande samt positiva aspekter av traditionellt 
skrivande för att ge sina elever en allsidig skrivundervisning. Detta följer läroplanens centrala mål i 
svenskundervisningen, där handskrift och digitalt skrivande står under samma mål och därmed utgör 
komplement till varandra (Lgr 11, 2011/2019, s. 258).

5.5. Metoddiskussion
Semistrukturerade intervjuer var rätt val för denna studie (Denscombe, 2016) då dessa möjliggjorde att
lärarna fick uttrycka verkliga tankar om sitt arbete med metoden Att skriva sig till läsning. En 
triangulering (Patel & Davidson, 2019) med tillhörande klassrumsobservationer hade medfört ett djup 
som gynnat studien, däremot var dessa observationer inte genomförbara inom tidsramen. Då endast en 
av tre klasser aktivt arbetar med digitala verktyg i skrivundervisningen denna termin hade 
observationer endast varit relevanta i det klassrummet, vilket skulle kunna påverkat studiens skevhet 
(Dalen, 2015). 
     En liknande studie med samma deltagare, som genomförs nästa termin när alla deltagare aktivt 
arbetar med metoden, skulle möjligtvis få andra resultat, då deras syn på metoden kan ha förändrats 
(Dalen, 2015). Andra resultat hade även kunnat framträda ifall deltagarna tagit del av intervjuguiden 
innan genomförd intervju eller om en pilotstudie genomförts (Patel & Davidson, 2019). 

5.6. Vidare forskning
Studien lyfter den variation som kan finnas i användande av digitala verktyg i den tidiga 
skrivinlärningen, kopplat till metoden Att skriva sig till läsning. Då metoden är debatterad och även 
lärare som arbetar med metoden inte alltid är överens om hur arbetet bör se ut för att gynna elevers 
skriv- och läsinlärning på bästa sätt, är det viktigt att området undersökas vidare. Framförallt då den 
digitala utvecklingen i skolor visar att fler och fler elever arbetar mer digitalt, även i yngre åldrar. 
     De studier som finns i ämnet föråldras snabbt, då även den digitala utvecklingen utanför skolan 
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sker snabbt. Detta kan synas i studier med datorer istället för lärplattor med touchscreen, vilka är 
vanliga i dagens skolor. En studie om elevers upplevda skillnader i användning av lärplattor med och 
utan externt tangentbord kan därför vara av intresse. 
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Bilaga 1

Intervjuguide 
Klassrumsarbete: 
1. Hur ser arbetet med digitala verktyg för skrivutveckling ut i praktiken för din klass? 
2. Vilka är de vanligaste apparna som eleverna får använda i undervisningen? Vilka av dessa stödjer 

deras skrivande och hur? 
3. Vilka anpassningar och/eller kompletteringar gör du? 
4. Hur fungerar samarbetet mellan eleverna? 
5. Hur hanteras materialet? Vad gör ni med det som eleverna skriver? 

Skrivande:
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6. Hur uppmuntrar du elevernas skrivglädje med hjälp av digitala verktyg? 
7. Hur mycket jobbar eleverna med rättstavning och redigering? 

Handskrift och motorik:
8. Hur tränar eleverna på sin finmotorik innan introduktionen av handskrift?
9. Uppsatta hur mycket tid du tror att eleverna skriver för hand kontra digitalt i de olika årskurserna 

på din skola.

Läsning:
10. Hur anser du att en elevs läsutveckling påverkas av dens skrivutveckling? 
11. Finns det enligt dig en koppling mellan att vara en god läsare och en god skrivare? (Vad kan 

denna koppling bero på?)
12. Hur jobbar ni med läsningen? 

Skolan:
13. Vad tror du är den främsta anledningen till att skolan valt att satsa på ASL? 
14. Vad är målet med användning av digitala verktyg i skrivundervisningen, enligt dig? 
15. Använder skolan något komplement till ASL? Hur fungerar dessa ihop i praktiken? 
16. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med användning av digitala verktyg för att gynna 

skrivutvecklingen? 

Bilaga 2

Informationsbrev till rektor och begäran om tillstånd 

Jag heter Marica Schneider och studerar till lärare vid Stockholms universitet. Som en del av min 
utbildning ska jag genomföra ett självständigt arbete. Jag har valt att göra en studie om användning 
av digitala verktyg i den tidiga skrivundervisningen. Syftet med min studie är att undersöka hur 
digitala verktyg används i praktiken på en skola som aktivt arbetar med lärplattor som en del av 
undervisningen. 

Jag är intresserad av hur digitala verktyg kan gynna elevernas skrivutveckling samt hur användning av
digitala verktyg även kan gynna elevers läsutveckling. För att undersöka detta vill jag intervjua 
verksamma lärare i F–3, på en och samma skola. 
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Jag kommer att informera berörda lärare om studiens syfte och även inhämta skriftligt medgivande 
från dem innan intervjuer genomförs. Deltagande i studien är helt frivilligt och de kan när som helst 
avbryta. Det material som samlas in under intervjuerna kommer att analyseras och redovisas i mitt 
självständiga arbete. 

Uppsatsen kommer inte att innehålla namn på lärare, skola eller eventuella elever som nämns, för att 
minska risken att skolan och berörda personer kan identifieras. Vid behov kommer fiktiva namn att 
användas. Endast jag och min handledare på Stockholms universitet kommer att ha tillgång till 
ljudinspelningarna och datamaterialet kommer enbart att användas för mitt självständiga arbete. Om 
examinator efterfrågar rådata, dvs intervjuer och/eller samtyckesblanketter, kommer hen att få ta del 
av detta under opponeringen. När uppsatsen är godkänd kommer allt material att raderas eller 
förstöras, vilket inkluderar intervjuer, samtyckesblanketter och eventuella anteckningar. Även 
denna samtyckesblankett kommer att förstöras. 

Om du har några frågor eller funderingar angående studien, är du välkommen att höra av dig till mig 
(e-post: -) eller min handledare, Christina Hedman vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms 
universitet (e-post: -). 

Jag ber härmed om tillstånd att få genomföra denna studie på Skrivarskolan. 

Stockholm 2019-11-13

Med vänlig hälsning, 
Marica Schneider
Lärarstudent Grundlärarutbildningen årskurs F–3 
Stockholms universitet

Rektors tillstånd att genomföra en studie om digitala verktyg i skrivundervisningen på 
Skrivarskolan, hösten 2019  

Jag ger härmed Marica Schneider tillstånd att genomföra en studie om digitala verktyg i 
skrivundervisningen på Skrivarskolan under höstterminen 2019

Namn: ______________________________________ 
Tjänstetitel: __________________________________
Datum och underskrift: ___________________________________________________

Bilaga 3

Information- och samtyckesbrev om deltagande i en intervju 

Jag heter Marica Schneider och studerar till lärare vid Stockholms universitet. Som en del av min 
utbildning ska jag genomföra ett självständigt arbete. Jag har valt att göra en studie om användning av 
digitala verktyg i den tidiga skrivundervisningen. Syftet med min studie är att undersöka hur digitala 
verktyg används i praktiken på en skola som aktivt arbetar med lärplattor som en del av 
undervisningen. 
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Jag är intresserad av hur digitala verktyg kan gynna elevernas skrivutveckling samt hur användning av
digitala verktyg även kan gynna elevers läsutveckling. För att undersöka detta vill jag intervjua 
verksamma lärare i F–3, på en och samma skola. 

Intervjun kommer att ske utifrån en semistrukturerad intervjumall, som tillåter följdfrågor. Om så 
önskas kan frågorna delas innan intervjutillfället. Tidsomfånget bör vara 30–40 minuter, beroende på
eventuella följdfrågor och avstickningar, men kan även kortas ned vid behov. Intervjuerna kommer att,
om du samtycker, spelas in på en diktafon för transkribering. Transkriberingen kommer inte att 
innehålla namn på vare sig dig, skolan eller eventuella elever som nämns. Vid behov används fiktiva 
namn, vilket även kommer att tydliggöras i uppsatsen. 

Jag och min handledare kommer att ha tillgång till ljudinspelningarna. Om examinator efterfrågar 
rådata, dvs inspelade intervjuer eller påskrivna samtyckesbrev, får även hen ta del av informationen. 
När uppsatsen är godkänd kommer allt material raderas eller förstöras, vilket inkluderar såväl 
samtyckesblanketter, inspelade intervjuer och eventuella anteckningar.

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan
när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Om du har några frågor eller funderingar angående studien, är du välkommen att höra av dig till mig 
(e-post: -) eller min handledare, Christina Hedman vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms 
universitet (e-post: -). 

Stockholm 2019-11-13

Med vänlig hälsning, 
Marica Schneider
Lärarstudent Grundlärarutbildningen årskurs F–3 
Stockholms universitet

Samtycke för deltagande i studie om användning av digitala verktyg i den tidiga 
skrivundervisningen – Lärare på Skrivarskolan, hösten 2019 

Namn: _________________________________ Lärare i: ____________________________

Jag har läst informationsbrevet och jag vill delta i studien: 
Jag godkänner att intervjun spelas in: 
Jag har läst informationsbrevet och jag vill inte delta i studien:
Datum och underskrift: ______________________________________
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