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Abstrakt 
 
Denna studie behandlar hur flickor och pojkar uttryckte sig när de skrev i datorn i skrivpar, 

enligt metoden Att skriva sig till läsning, ASL. Vi var nyfikna på om det fanns olikheter i 

deras skrivprocesser.  Syftet var att observera och presentera eventuella likheter och skillnader 

mellan flickor och pojkar i årskurs 1. Vi bröt ner syftet i fyra frågeställningar som sökte svar 

på om flickorna respektive pojkarna, i de olika skrivparen, visade på skillnader/likheter 

gällande uttryckssätt i kommunikation och motorik, i texternas innehåll samt i deras 

koncentrationsförmåga under pågående arbete. Eftersom vi ville få med så mycket 

information och kunskap som möjligt valde vi att göra observationer, textanalyser samt 

ljudinspelningar. Eleverna, 8 flickor och 8 pojkar, vi valde att observera var bekanta med 

ASL-metoden sen tidigare. Resultaten av denna studie visar att kommunikation, motorik, 

koncentrationsförmåga och texternas innehåll, varierade mellan flickorna och pojkarna. De 

olika skrivparen visade ansatser till att på olika sätt berika varandra på flera nivåer och 

därigenom skapades ett nyanserat lärande för samtliga eleverna. Studien visar även hur 

undervisningens upplägg och möblernas utformning, i de olika skolorna, tenderade att 

påverka textinnehåll och elevernas koncentrationsförmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
  

Då arbetet varit omfångsrikt och tidsbegränsat har vi valt att dela upp vissa områden mellan 

oss. Veronica har i bakgrundsdelen läst och skrivit om läs- och skrivutveckling, metoden Att 

Skriva sig till Läsning (ASL), motorisk utveckling och om genus. I metoddelen har Veronica 

beskrivit observationerna och bearbetat genomförandet av studien. Katarina har i 

bakgrundsdelen tagit sig an skriftens väg genom historien, teoretiska perspektiv samt 

möblering och den fysiska miljön. Hon har även ansvarat för texten om tillförlitlighet och 

trovärdighet, databearbetning och urval i metoddelen. Resterande delar kring metod, 

bearbetning och analys av resultatet samt diskussionskapitlet har författarna diskuterat och 

arbetat fram tillsammans. Vårt samarbete har fungerat bra och det har varit roligt och 

intressant att göra denna studie tillsammans.  

 

Vi vill också tacka samtliga som varit till hjälp under arbetets gång. 

 

 

 

Nyckelord: ASL (att skriva sig till läsning), motorik, läs- och skrivutveckling, dialog 
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Inledning 
Enligt målen i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet förskoleklassen och 

fritidshemmen, Lpo94 (Skolverket 2006), är användningen av de multimodala verktygen så 

som internet, fotokamera och filmkamera, i skolan idag till för att eleverna skall kunna 

använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande. För att klara 

sig i dagens och morgondagens samhälle krävs, förutom goda läs- och skrivfärdigheter, 

kunskap inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Läsa, skriva och digital 

kompetens är tre av de åtta färdigheter som av EU-kommissionen (2007) beskrivs som 

nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Det är alltså en lika rätt för alla (demokratisk 

rättighet) att inneha dessa förmågor och därmed ett av skolans viktigaste uppdrag. Datorns 

och Internets utbredning i samhället idag ger oss helt nya sätt att till exempel söka kunskap 

och information på samt är ett sätt att umgås och kommunicera. Med andra ord är datorn ett 

verktyg som finns omkring och med oss under alla tänkbara former i vårt vardagliga liv och i 

skolan som ett hjälpmedel för barnens läs- och skrivinlärning, ett sådant exempel är metoden 

Att Skriva sig till Läsning (ASL).  

 

Den norske författaren och forskaren Arne Trageton (2005) har utvecklat metoden ASL. 

Metoden bygger på att använda datorn som ett verktyg i läs- och skriv inlärning och går ut på 

att eleverna lär sig genom att skriva i dator och då företrädesvis i par om två och två. Syftet är 

att eleverna ska lära sig av varandra och att ett socialt samspel ska växa fram. Med datorn, 

som är ett enklare skrivredskap än pennan, kan vi omvandla den traditionella läs- och 

skrivinlärningen till skriv- och läslärande, menar Trageton. ASL- metoden är en ung metod 

och inte speciellt utbredd bland skolorna ännu, vilket medför att det inte finns så mycket 

forskning om den (ibid.). Dock visar ASL-metoden på goda resultat bland de klasser som 

arbetat efter metoden, samtidigt som det visar att barnen tidigt kommer igång med sin digitala 

kompetens enligt Trageton.  

 

Under vår utbildning på Luleå Tekniska Universitet, har vi blivit bekant med denna metod 

dels genom våra kursinriktningar och dels genom att vi båda gjort vår verksamhetsförlagda 

utbildning, VFU, på skolor där metoden varit en del av barnens läs- och skrivinlärning. Den 

har av oss båda upplevts som något positivt, både genom barnens utveckling av läs- och 

skrivlärande och metodens varierande arbetssätt. Litteratur och forskning vi har kommit i 

kontakt med och studerat, har inte i någon större utsträckning beaktat barnens arbete med 

ASL-metoden utifrån ett genusperspektiv, vilket vi fann intressant och ville studera närmare. 

Det blev uppslaget till denna studie. Följande frågeställningar blev för oss början till att 

utveckla studien: Vad händer när flickor respektive pojkar använder datorn för att skriva en 

berättelse; hur resonerar de med varandra för att berättelsen ska ta form på skärmen och hur 

använder de kroppen när de skriver? Blir svaren på dessa frågor olika beroende på kön? 

 

 

När man som pedagog sätter på sig genusglasögonen och studerar barnen i klassen är det 

väldigt många olika aspekter av en individs liv och handlingar att ta hänsyn till om man inte 

vill begränsa sig till valda delar. Det kan till exempel handla om att beskriva en människas 

mönster och val i sociala eller kulturella sammanhang, vilket kan bli väldigt brett och stort. Vi 

valde därför att välja de delar vi fann mest relevanta för våra genusglasögon och barnens 

arbete med ASL – metoden. Dessa delar handlar om hur flickorna respektive pojkarna, i de 

utvalda klasserna, uttryckte sig språkligt, motoriskt och skriftligt under deras arbete med att 

skriva i datorn. Vidare valde vi även att studera barnens koncentration under pågående arbete.  
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Skolans ansvar är att barnen tidigt ska få möjlighet att lära sig läsa och skriva och metoderna 

till denna kunskap är många. Oavsett vilken metod vi som pedagoger använder oss av kan det 

vara bra att ha en medvetenhet om hur flickor respektive pojkar tar emot och förvaltar den 

metod som används. Finns det några särskilda aspekter att ta hänsyn till? Kan vår 

medvetenhet om olikheter eller likheter mellan könen vara till hjälp i användandet av ASL 

metoden? Vi tycker att detta är viktiga och intressanta frågor för att, som pedagog, på bästa 

sätt lyckas förmedla en läs– och skrivkunskap till barnen.  
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Syfte 
 

Syftet med vår studie är att beskriva och jämföra flickor respektive pojkar, i årskurs 1, när de 

samarbetar vid datorskrivning enligt ASL – metoden.  

 

 

 

Avgränsning och precisering  
 

För att nå vårt syfte och de delar vi valt att studera, formulerade vi vår frågeställning utifrån 

det vi specifikt ville ta reda på.  Vi avgränsade oss till två delar, barnens kommunikation och 

motoriska uttryck. Vad gäller barnens kommunikation begränsade vi oss till hur de 

kommunicerade med varandra under arbetets gång samt till deras texters innehåll. Angående 

deras motoriska uttryck ville vi ta reda på vilka eventuella likheter och/eller skillnader barnen 

visade i koncentrationsförmåga och rörelsemönster vid datorskrivandet.  

 

 

 

Forskningsfrågor 
 

 Hur kommunicerar barnen med varandra vid datorn? 

 Vilka motoriska likheter/skillnader uppvisar barnen?  

 Vilken koncentrationsförmåga har barnen under arbetets gång? 

 Vilket språkligt innehåll har barnens texter?   

 

 

Bakgrund 

Om läs- och skrivkunskap i skolan 
 

Skolans läs- och skrivundervisning utvecklas och omformas ständigt i takt med miljön och 

oss människor. Principer, perspektiv och metoder för barns läs- och skrivinlärning likaså. Ny 

forskning möter gammal och en utveckling sker. Därför kommer vi till en början presentera 

vad styrdokumenten ur ett historiskt perspektiv framförde om läs- och skrivlärandet till hur 

det formuleras idag, för att sedan översiktligt belysa olika perspektiv inom läs- och 

skrivinlärningen. Vidare belyser vi barns språk, läs- och skrivutveckling för att sedan gå in på 

metoder och om flickors och pojkars läsning och skrivning i skolan.  

  

Läroplanen 
 

Enligt Sandström Kjellin (2004) fick Sverige år 1842 sin obligatoriska skola i och med en ny 

folkskolestadga. Den innebar att skolgången skulle påbörjas senast det år barnet fyllde nio år, 
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dock talade stadgan inte om hur länge skolgången skulle vara. Under nästa sekel, år 1919, fick 

Sverige en ny utbildningsplan och skolplikt för alla infördes. Dessutom förflyttades ansvaret 

för barnens utbildning från kyrkan och hemmet till skolan. 1962 vann den nioåriga 

grundskolan lagstadgad kraft och den första läroplanen för grundskolan, Lgr62, kom till 

(Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962). Fram till 1950 fanns det enligt Trageton (2005) en skarp 

skiljelinje mellan läsning och skrivning där läsning hade den dominerande platsen. Skrivning 

som var ett eget ämne var sekundärt och innebar endast välskrivning.  Fri skrivning förekom 

först på mellanstadienivå. Idag finns det ett nära samband och en jämnare växelverkan mellan 

dessa områden. Textskapandet har fått större utrymme och det gemensamma begreppet 

”literacy” lyfter fram detta samband.   

  

Ända fram till dagens läroplan har man kunnat se att läsning har kommit före skrivning. I till 

exempel läroplanen som utkom 1980, Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) tog man upp vikten av 

skrivning och läsning, men var för sig. I den nuvarande läroplanen, Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 (Skolverket, 2006), tas 

läsning och skrivning upp under samma målpunkt:  

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det 

svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer i tal och skrift 

(Lpo94, 2006, s.10). 

 

I dagens läroplan för grundskolan, Lpo94, och i kursplanerna kan man dessutom se att vikten 

av att kunna hantera och förstå IKT betonas och datorerna beskrivs som hjälpmedel för 

undervisningen. Där framgår också att skolan ansvarar för varje elev efter genomgången 

grundskola ”kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 

lärande” (Lpo94, s.10). 
 

Perspektiv inom läs – och skrivinlärningen 
 

När det gäller barns läs- och skrivutveckling i skolan har det hänt mycket genom åren. Idag 

vet man att barn har förmågan att lära sig läsa och skriva i tidig ålder. Det skriftspråk och 

talspråk vi har idag har, enligt Säljö (2000), vuxit fram under en lång process påverkad av 

sociala och kulturella förhållanden, vilket utvecklade våra ord, stavelser och ljud till vad de är 

idag. För att man ska lära sig läsa och skriva måste man inse hur ord och meningar ser ut och 

fungerar samt ha insikt och förståelse för hur tal och skrift hör ihop(ibid.).  

 

Liberg (2006) menar att de första stegen till att lära sig läsa och skriva studerats ur en mängd 

olika perspektiv och inom olika vetenskapliga discipliner så som pedagogik, psykologi, 

antropologi och lingvistik. Framför allt har man varit intresserad av och studerat hur den 

enskilde individen lär sig att läsa och sedan faktiskt läser, vilket kallas för ett 

individualpsykologiskt perspektiv. Liberg pekar på att det inom det individualpsykologiska 

perspektivet förekom två huvudgrupper av forskare med skilda uppfattningar. Den ena 

gruppen stod för uppfattningen att man lärde sig läsa genom ljudmetoden medan den andra 

förespråkande helordsmetoden. Idag har man i de flesta fall förenat dessa i en kompromiss, 

det vill säga att det är viktigt att kombinera ljudmetod och helordsmetod. Anledningen är att 

en läsare anses växla mellan att gå från de små delarna (bokstavsljuden) till helheten genom 

att ljuda sig fram. De olika sätten att läsa, ljudmetoden och helordsmetoden visar, enligt 

Liberg, att det är viktigt att olika principer för stavning används. Vanligast är att man stavar 

”ljudenligt” (fonologisk princip) och att ord som är besläktade behåller stammen oförändrad i 
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olika former, exempelvis stygg – styggt (morfologisk princip). När man tittar på läsandet ur 

ett individualpsykologiskt perspektiv ser man läsandet som en perceptionprocess. 

Skrivtecknen bearbetas i hjärnas syncentrum och sänds sedan vidare in i talcentrum. När man 

studerat skrivprocessen har man sett den som en omvänd läsprocess. Läs- och skrivutveckling 

ser man därför som en automatisering av den mentala informationsbehandlingen, vilken går 

snabbare allt eftersom och blir så småningom alltmer automatisk (ibid.).  

 

Vidare gör Liberg (2006) gällande att i slutet av 1960-talet tog forskningen lite av en ny väg 

genom att man började uppmärksamma förskolebarns tidiga läs- och skrivlärande. Det vill 

säga att barn har förmågan att väldigt tidigt kunna lära sig läsa och skriva. Detta var i motsats 

till den tidigare forskningen med individualpsykologiska perspektivet i fokus. Nu använde 

man sig istället av naturalistisk data och studerade hur barn beter sig i faktiska läs- och 

skrivsituationer, man belyste således både läsande och skrivande. Man kom fram till att 

talspråket (lyssnande och talande) och skriftspråket (läsandet och skrivandet) är ömsesidigt 

beroende av varandra som språkaktiviteter. Nu övergav man alltså det individualpsykologiska 

perspektivet för ett socialinteraktionistiskt perspektiv (ibid.). Bergöö, Jönsson och Nilsson 

(1997) förespråkar även detta, att talspråket och skriftspråket är sinsemellan beroende av 

varandra, och menar att läs- och skrivförmågorna idag bör ses som en helhet som hör intimt 

samman och är en del i människans språkförmåga. Det är svårt att dra en gräns mellan läs- 

och skrivutveckling. Det ena förutsätter det andra. I dag har man således, menar Liberg 

(2006), vidgat perspektiven och ser även på de sociala och kulturella sammanhang som barnet 

lever i och där dess läs- och skrivutvecklingen ingår. Alltså ur ett sociokognitivt och 

sociokulturellt perspektiv, ett forskningsperspektiv som har vuxit sig allt starkare under 1900-

talet. Forskningen inom dessa perspektiv har pekat på att det är vissa språkliga förmågor i 

förskoleåldern som samverkar med ett barns kommande läs- och skrivutveckling. Bland annat 

har man kunnat visa att barn, som innan de börjar skolan, har god kunskap om språkljuden 

och bokstäverna och barn som är fonologiskt medvetna har en mycket god prognos när det 

gäller att knäcka läskoden (ibid.). Liberg anser också att dessa förmågors uppbyggnad 

påbörjas i familjen och för många barn i förskolan och förskoleklass. Bergöö är inne på 

samma linje. Han menar att språkutvecklingen hos barn i tidig ålder utvecklas genom att de 

pratar med vuxna. Att i en miljö där barnet möter vuxna som talar med dem och där barnet 

känner sig tryggt där vill också barnet kommunicera. Då blir det viktigt för barnet att få säga 

vad de tycker, kan och känner. I sådana avancerade språkmiljöer blir barn goda talare. Mycket 

talar för att även det skrivna språket utvecklas på samma sätt, menar Bergöö. Liberg påpekar 

även att det vardagliga samtalet har fått konkurrens av nätbaserade kommunikationsformer. 

Redan i förskoleålder ägnar barn stor del av sin tid, hemma och i förskolan, med att 

exempelvis spela olika dataspel, vilket bland annat innebär att det lilla barnet möter och 

använder visuella symboler, däribland skriftspråket, i en helt annan omfattning och på andra 

sätt än tidigare. 

 

Sandström Madsén (2007) hävdar att språkutveckling sker via språkanvändning. Hon är emot 

formell skrivfärdighetsträning och menar att man ska ”skriva för att lära”. Att skriva för att 

lära innebär att man ökar engagemanget och aktiviteten. Eleven ges möjlighet att föra fram 

sina egna personliga åsikter och erfarenheter och kan även få hjälp av andra elevers 

formuleringar, vilket gynnar utvecklingen. Hon menar vidare att eleverna ska skriva för att 

skapa förståelse, för att de skall få tillgång till sina egna tankar och för att de skall kunna göra 

förnyade reflektioner.  
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Skriv- och läsutveckling hos barn 
 

Det är inte bara vårt sätt att lära oss skriva och läsa som studerats och utvecklats i skolan, 

påpekar Säljö (2000), utan även inom den fysiska teknologin för läs- och skrivkonsten har det 

skett stora framsteg genom tiderna, till exempel nya material som penna och papper liksom 

nya tekniker för omfattande produktioner av texter. Idag är det informationstekniken som ökar 

sitt intåg i skolan. Att lära sig behärska den nya tekniken i alla dess olika beskaffenheter är 

vad lärandet kommer att handla om i framtiden. Förutsättningen för användningen av dessa 

möjligheter kräver dock kunskap i att uttrycka sig i tal och skrift på en ganska avancerad nivå, 

menar Säljö.  

 

Att vi lever i en ny mediaålder med andra läs- och skrivarter i tillägg till tidigare innebär, 

enligt Liberg (2006), att den skrivna och även talade texten idag får stå tillbaka för andra 

visuella uttrycksformer. Med utgångspunkt i detta är de väsentliga aspekterna av att kunna 

lära sig läsa och skriva bland annat att kunna gå in i och på olika sätt röra sig i olika texter, 

hantera och använda sig av visuella symboler och kunna delta inom ramen för olika medier, 

till exempel papper/penna och dator (ibid.). Vidare att det är viktigt att barn får variation i 

texter, dialoger, symboler och olika medier för att få så goda förutsättningar som möjligt för 

att lära sig läsa och skriva. Liberg menar att man även upptäckte att de tidiga läsarna relativt 

sent började med ihopljudning av bokstäverna (grammatisk läsning) samt att de skrev innan 

de läste. Vidare att barn satsade på olika aktiviteter, till exempel, vissa satsade på läsning och 

andra på skrivning medan några enbart satsade på talandet. 

 

Det man kan se idag, hävdar Liberg, är att barn tar rollen som läsare och skrivare i ett första 

försök att läsa och skriva på egen hand. Det innebär att barn utvecklat preläsande och 

preskrivande och använder sig av bland annat böcker, papper och penna samt dator för detta.  

Deras preskrivande består av krumelurer, bokstavsliknande tecken och riktiga bokstäver, men 

hur bokstäverna sätts samman är slumpmässigt. Barn gör heller inte någon skillnad mellan 

bokstäver och siffror, utan de får fylla samma funktion. Vidare att preläsande och 

preskrivande så småningom blandas med situationsläsande och situationsskrivande, vilket 

omfattar enstaka ord. Barn kan till exempel läsa och kopiera olika skyltar eller etiketter som 

oftast förekommer i sammanhang där det tydligt och klart framgår vad texten står för, samt att 

barnet är kapabel att skilja en skriven text från krumelurer eller bilder. Detta är ett 

grammatiskt acceptabelt läsande och skrivande. Att situationsskrivandet blir i princip 

grammatiskt korrekt beror på att barn kopierar eller skriver av. Fortsättningsvis kan barn på 

ett tidigt stadium övergå till att lära sig helordsläsning och skrivning, vilket innebär att de 

läser och skriver ord som helheter utan att bryta ner orden i bokstäver (Liberg, 2006). 

 

Nästa steg i barns utveckling av läsande, innebär enligt Liberg (2006) att det kommer fram till 

ett utvecklat effektivt läsande. Barn kan då läsa ett längre textstycke utan att behöva stanna 

upp mer än vid enstaka tillfällen för att ljuda sig igenom ordet. Hon framhåller också att det 

utvecklade effektiva skrivandet oftast låter vänta på sig. Ett effektivt skrivande innebär att 

skrivaren kan skriva ett längre textstycke utan att göra uppehåll för att fundera över stavning 

och andra grammatiska aspekter. Vidare att det är en viktig del i barns skriv- och 

läsutveckling att dess arbete har en mottagare. Att det finns någon som läser det de skrivit 

eller lyssnar till en uppläsning av deras text, detta sporrar dem att vilja skriva och skriva rätt 

och att barnen även lär sig förändra texten beroende på vad de skriver i för genrer. I skolan lär 

man ut det utvecklande skrivandet senare än det utvecklande läsandet eftersom man anser att 

skrivandet är mer krävande (ibid.). Hon menar också att man i skolan ställer högre krav på det 

utvecklade skrivandet än på läsandet och att det grammatiska perspektivet genomsyrar de läs- 
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och skrivaktiviteter som förekommer inom den traditionella läs- och skrivundervisningen. 

Vidare hävdar hon att de barn som innan skolstarten är förberedda på dessa läs- och 

skrivövningar klarar läs- och skrivinlärningen bäst. Liberg har funnit att det är viktigt att man 

i skolan anpassar de språkliga verksamheterna för barnen till det enskilda barnets 

förutsättningar. Barnen ska också erbjudas förutsättningar att själv få uttrycka sig samt få 

uppleva andras sätt att uttrycka sig. 

 

Metoder för läs – och skrivinlärning 
 

Lundberg (2008) hävdar att det finns många olika arbetssätt och metoder i fråga om läs- och 

skrivinlärning. Man brukar skilja på syntetiska och analytiska läsinlärningsmetoder. I det 

syntetiska synsättet utgår man från elementen (bokstäverna) och att barn lär sig läsa genom att 

sammanföra dessa till ord, fraser, satser och text, vilket också är det sätt som dominerat i 

Sverige med influenser av det analytiska under senaste åren. Det analytiska synsättet utgår 

från helheten, från text, satser, fraser och ord. Man lägger huvudvikten vid meningen och 

innehållet i det man läser, skriver och lär. Genom analys kommer man så småningom till 

elementen i orden. Exempel på olika syntetiska läsinlärningsmetoder är 

bokstaveringsmetoden, ljud- skrivläsemetoden, ljudmetoden och stavelsemetoden. De 

analytiska läsinlärningsmetoderna kan vara bland annat Intressemetoden, LTG-metoden, 

ordbildmetoden och helhetsläsningsmetoden. Gemensamt för dessa olika metoder är att 

barnen lär sig läsa först för att sedan lära sig att skriva med hjälp av penna och papper 

(Lundberg, 2008). 

 

Enligt Frykholm (2007) har dessa sätt att se på läsinlärning (syntetisk/analytisk) närmat sig 

varandra och Frykholm menar att en säker och snabb helordsläsning av kända ord inte 

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

avkodning och förståelse.  

 

Kullberg och Nielsen (2008) betonar vikten av att lägga upp undervisningen utifrån elevernas 

förförståelse. Det medför bland annat att lärarna har kunskaper om att hantera 

lärandeprocessen och behärskar olika sätt att synliggöra förförståelserna hos eleverna, såväl 

för eleverna som för sig själva. Lärarna behöver inhämta kunskap om elevernas förförståelser 

för att sedan använda dessa i sin undervisning. Detta för att barn ska känna lust och intresse 

för att vilja lära sig. Vidare menar Kullberg att elever som lär sig om sitt och andras lärande 

utvecklas kognitivt och metakognitivt och även använder sig av pedagogernas kunskap för att 

tänja sitt tänkande så långt det är möjligt. Kullbergs definition för lusten att lära är: 

 

Den som känner lust för att lära har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga 

att på egen hand och tillsammans med andra söka ny kunskap, som är betydelsefull både för 

individens utveckling och för samhällets behov (Kullberg, 2004, s.31). 

 

Enligt Längsjö & Nilsson (2005) är undervisningens uppgifter idag formade utifrån att barn 

ska känna lust och intresse för att vilja lära sig läsa och skriva. Frykholm (2007) framhåller 

vikten av att eleverna ska lära sig med alla sinnen. Kunskaperna fördjupas och befästs vid 

integrering av olika slags upplevelser i skapande, muciserande, rytmik, dans och drama i både 

text och form. Detta menar Frykholm skapar en rik lärmiljö där vi lär oss med alla sinnen.  
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Flickor och pojkar läser och skriver 
 

Molloy (2007) framhåller att det finns en skillnad i bokval mellan flickor och pojkar och att 

flickor läser ibland samma böcker som pojkar, men att pojkar sällan eller aldrig väljer samma 

böcker som flickorna när det gäller skönlitteratur. Likaså att flickorna gärna läser 

skönlitteratur både på fritiden och i skolan i motsats till pojkarna som föredrar exempelvis 

faktaböcker om olika intressen eller actionskrifter.  Molloy menar att det bland annat handlar 

om faktorer som klass och kön, som konstrueras utanför skolan beroende vilka normer de 

möter hemma och i sin omgivning vilket bidrar till en motståndskultur som avfärdar läsning 

av skönlitteratur. Vidare att pojkar känner sig underlägsna flickor i fråga om att prestera i 

skolan, att flickor räknas som duktiga och pojkar förväntas vara lite mer ”besvärliga”. Att 

vara ”duktig” innebär till exempel att läsa skönlitteratur i skolan. Pojkarna solidariserar med 

varandra i den dominerande uppfattningen att läsning av skönlitteratur är tråkigt. Även om 

vissa pojkar tycker tvärtom så döljer de det för att inte bli uteslutna ur ”pojkgänget”. 

Flickorna anses dessutom ofta ha ett försprång i och med att de många gånger mött litterär 

läsning innan skolan börjar, att till exempel deras mamma eller pappa läst mycket själva och 

för dem. Därför rör sig flickorna ofta friare inom skolans muntliga och skriftliga diskurser 

(ibid.). När Molloy talar om kön menar hon att det handlar om hur vi uppfattar oss som 

könsvarelser, utifrån det biologiska kön vi föds med och det sociala kön vi konstruerar genom 

livet. Hon använder begreppet ”konstruktion av kön” eftersom det handlar om en ständig 

pågående och därmed föränderlig process. Likaså att det inte är ovanligt att könen uppfattas 

som varandras motsatser. På samma sätt som det finns flera olika teorier om hur barn lär sig 

läsa och skriva så finns det olika teorier om könens inbördes relationer, menar Molloy. En 

vanlig uppfattning i skolan, enligt Molloy, är att pojkar gärna inte läser högt inför klassen utan 

istället protesterar och hävdar att det är tråkigt samt att pojkarna ofta kommer undan 

högläsningen under en ganska lång tid. De får alltså inte möjlighet till det lärande 

högläsningen kan ge. Hon menar att pedagoger i skolan måste bli bättre på att ta protesterna 

från pojkarna och finna andra ingångar till att de skall intressera sig och känna att det är roligt 

att läsa högt.  Hon tar till exempel upp att barnen intar olika roller när de läser eller skriver 

och då gärna som hjälte eller hjältinna. Om man tar tillvara på det och låter barnen läsa böcker 

i vilka de har chansen att identifiera sig med någon person, är det lättare att sporra barnen till 

att vilja läsa, både högt och tyst.  

 

När det gäller att skriva i skolan påpekar Molloy att vanan från olika textvärldar i samspel 

med den skrivuppgift som pedagogen ger kan bli bestämmande inför hur barnen tar sig an 

uppgiften att skriva. Barnen kan känna sig främmande inför både ämnet och skrivgenren, 

vilket också belyser klass och könsperspektiv menar hon. Vidare att barnen ofta gör medvetna 

val rörande vilka texter de vill läsa och vilka texter de vill skriva samt vems röster de vill göra 

till sina egna. Om skrivuppgiften är om vardagliga ting, till exempel ”mitt fritidsintresse”, 

skriver pojkarna mer än om uppgiften skulle vara om exempelvis ”hur jag känner mig”. 

Molloy menar att pojkarna bättre skriver om hur man gör något istället för hur man känner 

något, medan flickorna gör tvärtom. Pojkar skriver om handlingar och flickor om känslor, 

vilket kan vara tecken på hur de konstruerar sin könsidentitet, anser Molloy. Vidare påpekar 

hon att skolans skrivande domineras i allt för hög grad av minnen och känslor vilket också 

kan vara en förklaring till pojkarnas läs och skrivmotstånd samt att pojkarna är bättre på att 

diskutera och argumentera muntligt än att skriva om böcker, vilket hon menar kan vara en väg 

för att uppmuntra pojkarnas litterära läsning samt att skriva. Att låta dem prata om olika 

böcker för att på så sätt locka till läsning och skrivning. Molloy säger att;  
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Olika elever kommer till skolan med olika förutsättningar, olika bakgrunder 

och olika attityder inte bara till vad man läser och skriver, utan även till hur 

man gör det. Det finns sällan en gemensam plattform att utgå ifrån (Molloy, 

2007, sid. 145). 

 

Vidare att dessa olikheter kan användas kreativt och som resurser för barnens läs- och 

skrivutveckling på olika nivåer.  

 

Metoden ASL- Att Skriva sig till Läsning 
 

Då studiens syfte är beskriva och jämföra hur flickor respektive pojkar tar sig an arbetet med 

att skriva i dator enligt ASL- metoden, ger vi här en utförligare beskrivning av vad metoden 

innebär och hur den praktiskt genomförs. Vidare tar vi även upp kroppshållning samt 

möblering och fysisk miljö i skolan. Detta eftersom kroppshållningen är viktig för elevernas 

motorik och deras fysiska hälsa som i sin tur har inverkan på elevernas arbete i skolan. Den 

fysiska miljöns utformning har betydelse för eleverna sociokulturellt och inverkar även på 

elevernas möjlighet till lärande. 

 

Metoden att skriva sig till läsning med hjälp av datorer är ett arbetssätt som vinner mark i de 

nordiska länderna och den norske författaren Arne Trageton (2005) var först ut med att 

presentera en modell för denna metod, menar Lövgren (2009). ASL- metoden går enligt 

Trageton ut på att eleverna lär sig läsa genom att skriva i dator och då företrädesvis i par om 

två och två. Detta för att eleverna ska lära av varandra och för att ett socialt samspel ska växa 

fram, som enligt Tragetons sätt att se, är ur ett sociokulturellt perspektiv. Med dator som är ett 

enklare skrivredskap än penna kan vi omvandla den traditionella läs- och skrivinlärningen till 

skriv- och läslärande, menar Trageton. Han hävdar även att skriva är lättare än att läsa. Likväl 

väljer skolan ofta att arbeta med läsning först eftersom själva formandet av bokstäver är svårt 

för eleverna i första klass, enligt Lövgren (2009). Hon hävdar att när eleverna får formulera 

egna tankar och meningar blir de kunskapsproducenter i stället för konsumenter, de 

producerar själva texter istället för att arbeta med och ta emot färdiga skriftalster. Trageton 

påpekar också att arbetet med denna metod helst bör börja redan i förskoleklass, som en lek 

med bokstäver, och allt eftersom eleven erövrar språket kommer arbetet vid datorn att 

utvecklas från slumpmässiga rader med bokstäver, så kallade bokstavsräckor, till färdiga 

texter. Eleverna skapar alltså texter och berättelser långt innan de kan alla bokstäverna och 

innan de själva kan ljuda ut ord. 

 

Parskrivning 
 

Lövgren (2009) poängterar vikten av att eleverna tar sig an uppgiften två och två eftersom de 

då får någon att föra ett resonemang med och på så sätt kan komma fram till svar på frågor om 

formulering, stavning och händelseutveckling. Hon menar att det är väl synligt att det händer 

mer med språket och berättandet när barnen samarbetar än när de skriver enskilt. I ett 

samarbete har barnet en annan person att diskutera och utbyta erfarenheter med, vilket blir det 

motsatta vid enskilt arbete. Samtidigt gör hon gällande att samarbete är en svår konst, särskilt 

om man är liten. Det är svårt att hålla sig koncentrerad och det är svårt att ge och ta emot hjälp 

av någon annan. Därför förespråkar Lövgren att det är bra att behålla samma skrivpar en 

längre tid så att eleverna hinner etablera en trygg relation och en rollfördelning som fungerar. 

Även Trageton (2005) förespråkar skrivpar av elever, gärna bestående av en pojke och en 
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flicka, eftersom då möts erfarenheter och språk från olika världar och det mötet är berikande. 

Han hävdar också att parskrivningen sporrar till dialog och muntlig kompetens. Barnen lär sig 

läsa genom sin egen skrivning och pedagogens roll går från att handla om ren undervisning 

till att stimulera bearbetning och lärande. Det speciella med att skriva i dator är att eleverna 

får en tydlig respons på sin tryckta text från skärmen, samt att både parskrivaren och 

pedagogen har lättare att kommentera muntligt under processens gång (Trageton, 2005). 

 

Lövgren (2009) anser att vilken arbetsuppgift pedagogen ger till eleverna spelar stor roll för 

hur väl samarbetet fungerar. Om arbetsuppgiften, till exempel, är att ena barnet berättar och 

det andra barnet står bredvid för att bara lyssna, så är risken stor att det barnet blir 

ointresserad av uppgiften och kanske sysselsätter sig med något annat, exempelvis springer 

iväg och pratar med andra kompisar. Hon menar att det är få sjuåringar som är angelägna att 

stå bredvid och titta på när skrivarkompisen skriver. Uppgiften behöver därför vara 

stimulerande och väcka nyfikenhet, menar hon. Ett bra sätt, påstår Lövgren, är att utforma 

uppgiften så att det ena barnet skriver det som det andra barnet berättar, om till exempel sin 

mamma och tvärtom, ”Jag skriver dina tankar och du skriver mina tankar” (Lövgren, 2009, 

s. 27). 

Processen 
 

Lövgren (2009) beskriver att eleverna i skrivarparet turas om att skriva bokstavsräckor på 

tangentbordet samtidigt som de berättar vad de ”låtsas” att de skriver. När berättelsen sedan är 

färdig hjälper pedagogen till med att ljuda igenom bokstavsräckorna och därefter talar 

eleverna sedan om vad de menar med sin skrift och vad som ska skrivas ned. Pedagogen 

skriver ned berättelsen på datorn samtidigt som eleverna berättar, vilket Lövgren kallar att 

uttolka texten, samt att pedagogen med jämna mellanrum läser upp det som skrivits. Denna 

uttolkning skrivs i datorn på samma sida som bokstavsräckorna. Begrepp som rad, mening, 

och ord nöts på så sätt in i ett naturligt sammanhang och pedagogen och eleverna får tillfälle 

att resonera om ordval och meningsbyggnad (ibid.). Vidare, hävdar Lövgren, att de färdiga 

texterna sedan kan användas för att stimulera elevernas läs- och skrivinlärning på olika sätt, 

till exempel genom att eleverna får illustrera och ringa in ord, räkna ord och räkna bokstäver. 

Viktigt är också att texterna får en mottagare vilket kan ske exempelvis genom att eleverna e-

postar sina texter, läser eller läsberättar texten för klasskompisarna, föräldrar eller att de 

ställer ut dem i biblioteket (ibid.). 

Kroppshållning 
 

Trageton (2005) menar att beskrivningar av dåliga ryggar och överviktiga barn redan i 

sexårsåldern bör vara ett riktmärke för skolan till en aktiv motkultur till stillasittandet och att 

den pedagogik som bedrivs bör innehålla så mycket rörelse som möjligt för sex- till 

tioåringar. Han menar vidare att ett litet bidrag till mer rörelse i undervisningen är att barn ska 

stå när de skriver vid datorn. Detta innebär enligt Trageton flera fördelar: 

 

 Barnen rör sig ledigare medan de skriver 

 Samarbetet när barnen ska byta plats vid datorn blir enklare. 

 Samspelet i respektive skrivpar stimulerar både den verbala kommunikationen och den 

ickeverbala kroppskontakten, samt att de kroppsliga budskapen uppfattas lättare av 

skrivkamraten. 

 

Barn lär sig bäst i rörelse med hela kroppen och hela själen, menar Trageton. 
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Möblering och fysisk miljö i skolan 
 

Den fysiska miljön kan både förhindra och stimulera lärandet hävdar Trageton (2005). Under 

de första skolåren ska klassrummet inredas som en verkstad med många arbetsvrår där läraren 

organiserar arbetet och handleder eleverna. Trageton påpekar även att klassrummet ska 

stimulera eleverna till skriftspråkande med uppsatta texter. Klassrummet ska betona läsning 

och skrivning genom att pennor och papper samt bokstäver bör vara lättillgängliga. Lövgren 

(2009) betonar betydelsen av att klassrummet ska ge möjlighet till samtal med andra, att föra 

ett inre samtal och att samtala med läraren. Vidare påpekar hon vikten av att det ska finnas 

verktyg som inspirerar och möjliggör arbete, t.ex. material för skapande, tillgång till böcker 

och tillgång till datorer samt, i likhet med Trageton (2005), möjlighet till ytor för att sätta upp 

elevernas egna arbeten på väggarna. 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1. Förslag på klassrumsmöblering i de tidiga skolåren enligt Trageton (2005 s. 49.) 

 

Trageton motiverar sitt förslag på möblering i klassrummet med att datorer på bästa möjliga 

vis bör skärmas av mot övriga gruppen, vilket ska hjälpa eleverna till bättre koncentration. På 

ett och samma bord föreslår han att det ges plats för fyra elever, två par, att arbeta vid varsin 

dator. En vanlig invändning bland lärare, enligt Trageton, är att klassrummen tyvärr är för 

små för att skapa arbetsvrår. 
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Flickor och pojkars datoranvändning 
 

Kunskap i datoranvändning är idag nyckeln till de flesta arbeten och utbildningar för att 

kunna lösa och utföra uppgifter samt till människors kommunikation med omvärlden. En 

viktig orsak till att barnen ska få börja utveckla sin kunskap om datorns funktioner redan 

tidigt i skolan. 

 

Enligt Sundin (2006) har tekniken historiskt sett ansetts vara ett område för män. Traditionellt 

har kvinnors teknikområde inte definierats som teknik i egentlig mening trots att vävstolar, 

matberedare och dammsugare är tekniska i sina funktioner. Teknik idag kräver kunskap om 

datoranvändning, hur de fungerar, vilka funktioner de har samt om vilket arbete och hur du 

kan utföra det med en dator.  

 

Appelberg och Eriksson (1999) menar att det även inom skolans område ofta har påpekats att 

innehållet i skolans undervisning, inom området teknik, företrädesvis hämtats från männens 

erfarenhetsvärld, vilket gynnar pojkar. När det gäller datoranvändning i skolan framgår det av 

forskningsrapporter, både nationellt och internationellt, att det finns skillnader i hur flickor 

och pojkar förhåller sig till datorer. När det gäller äldre barn finns uppfattningen, bland 

barnen själva, att pojkar är bättre än flickor på att använda datorn och att flickor till en början 

har ett mer försiktigt tillvägagångssätt när det gäller datoranvändning. Dock har Appelgren 

och Eriksson funnit att denna försiktighet försvunnit efter en tid då flickorna känt att de kan 

hantera datorn och de olika programmen. Andra skillnader som visat sig är att flickor ställer 

större krav på nytta och sammanhang i arbetet med teknik medan pojkarna mer intresserar sig 

för själva tekniken. När det gäller yngre barn, 3-4 år, förekom inte några könsrelaterade 

skillnader. Snarare fanns skillnader mellan individer än mellan kön när det gäller 

datoranvändandet (ibid.). Dock fann Appelgren och Eriksson i sin studie att flickor i 

förskoleåldern gärna väljer ritprogram medan pojkarna föredrar olika spelprogram med 

action. Eftersom förmågan att använda datorn idag räknas som en baskunskap, likställd med 

att kunna räkna, skriva och läsa, är det särskilt viktigt att aktiviteter och undervisning inom 

området utformas på ett sådant sätt som passar såväl flickor som pojkar.  

 

När det gäller själva skrivandet i dator har Brüggemann (2009) funnit att flickor tycker det är 

kul att skriva i skolan och att det är lättast att skriva om känslor, samt att flickorna reflekterar 

över hur de skriver och skriver längre texter, medan pojkarna är det motsatta. De tycker inte 

om att skriva i skolan, skriver kortfattat, inte om känslor och reflekterar inte över hur de 

skriver.  

Motorik  
En av våra forskningsfrågor är att vi vill ta reda på om det finns motoriska variationer mellan 

flickor respektive pojkar när de skriver i dator. Motoriken finns i allt vi gör, även i talet, och 

för att förstå motorisk utveckling hos människan behöver man veta hur den uppstår, kommer 

till uttryck och dess utvecklingsstadier. Nedan redovisar vi därför motorikens utveckling hos 

barn samt vilka svårigheter som kan uppstå om motoriken inte är färdigutvecklad.     

 

Motorisk utveckling 
 

Centerheim Jogeroth (1997) menar att människan föds med två hjärnhalvor, vilka från början 

inte är specialiserade utan fungerar var och en för sig. Vidare att under barnets utveckling 
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konkurrerar kroppens och talets motorik tills att motoriken automatiseras för både kroppen 

och talet. Av den anledningen kan ett litet barn aldrig lära sig gå och tala samtidigt. 

Språkutvecklingen börjar med joller vid ca.3 månaders ålder vilket fortgår till att barnet börjar 

prata vid ca 2-3 års ålder. Språkutvecklingen fortsätter sedan hela livet. I tidig ålder har 

flickor oftare ett rikare ordförråd och talar i längre och mer korrekta meningar än pojkar, 

enligt Centerheim Jogeroth. 

 

Vidare menar författaren att hjärnhalvorna vid 6-7 års ålder för det mesta hunnit så långt i sin 

utveckling att specialiseringen av och samarbetet mellan de båda hjärnhalvorna fungerar 

ganska bra, dock att det dröjer fram till 10-12 års ålder innan hjärnan har utvecklats så att den 

fungerar som hos vuxna. Hos de flesta barn är det troligtvis den högra hjärnhalvan som 

utvecklas och används mest under de första två åren och hos det lilla barnet är det 

sinnesintryck, så som erfarenheter och inre föreställningsbilder, som lagras där. Hon hävdar 

också att när det gäller språkutvecklingen är det antagligen den högra hjärnhalvan som 

används mest till en början. Centerheim Jogeroth belyser även skillnaden mellan tal och 

språk. Att språket är en abstrakt företeelse, det symbolsystem vi använder för att forma vårt 

tankeinnehåll och att talet är en konkret funktion där användandet av språkljud produceras av 

talorganen och sammanställs efter ett visst system, beroende på vilket språk vi talar. När det 

gäller utvecklingen av människors motorik menar hon att grovmotoriken, till exempel att gå, 

stå, rulla och springa, utvecklas först. Därefter utvecklas finmotoriken, exempelvis 

fingergrepp som bygger på grovmotoriken. Det är en förutsättning att barnets grovmotorik är 

klar när det är dags för skolan med dess övningar/uppgifter för läs- och skrivinlärning samt att 

all motorik måste läras in och tränas upprepade gånger för att bli automatiserad. Först när 

barnets medvetande är befriat från att styra rörelsen, kan barnet medvetet styra och använda 

kraften till att utveckla språket och tankeverksamheten (Centerheim Jogeroth, 1997).    

 

Holle B. (1987) menar att barns motoriska utveckling följer ett visst mönster där varje steg 

bygger på det föregående och att barns motoriska utveckling består av fyra olika faser, vilka 

motsvarar det centrala nervsystemets utveckling. Dessa fyra faser innebär: 

 

1. Reflexrörelser är primitiva reflexer som finns vid födseln och är nödvändiga för den 

nyföddes överlevnad. Dessa är automatiska och stereotypa rörelser som framkallas av 

sinnesintryck och utan viljemässig medverkan.  

 

2. Symmetriska rörelser är när barnet inte kan skilja ut enstaka rörelser utan rör armar 

och ben eller hela kroppen samtidigt. 

 

 

3. Viljestyrda rörelser innebär att ju mer aktivt barnet är desto mer utvecklas storhjärnan 

och barnet kan därmed själv styra sina rörelser. 

 

4. Automatiserade rörelser är när barnet kan upprepa en rörelse så att den så småningom 

automatiseras. Det innebär att barnet inte behöver tänka på vad det gör, till exempel 

hoppa, springa och sjunga samtidigt. 

 

Enligt Ellneby (1991) måste barnet först automatisera sina regelbundna symmetriska rörelser 

innan det kan utföra asymmetriska rörelser bra, det vill säga arbeta med höger och vänster 

kroppshalva men med olika rörelser. 
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Grindberg och Jagtøien (2000) ger en helhetsbeskrivning om vad som händer med motoriken 

för ett barn i 6-7 års ålder. Vid den åldern har barnet kommit in i en ny tillväxtperiod, vilket 

innebär att armar och ben växer snabbt på längden och den runda småbarnskroppen 

försvinner.  Karaktäristiska rörelsemönster för den här perioden är bland annat att barnet tycks 

ha ett stort överskott av motoriska impulser, barnet har svårt att sitta stilla och har ett starkt 

behov av sträckrörelser. Vidare menar de att händernas rörelser blir allt smidigare och mer 

koordinerade så att de, till exempel, kan klippa med sax samtidigt som de följer en linje. 

Greppet om pennan eller liknande växlar ofta och barnet blir snabbt trött av att hålla handen i 

samma ställning. Vidare hävdar Grindberg och Jagtøien att kroppsmedvetenhet utvecklas 

genom att flera sinnesorgan är verksamma, framför allt de kinestetiska (rörelse) och taktila 

(beröring) har betydelse, och att motorisk planering är beroende av ett bra samspel mellan 

kroppens sinnen och den muskulatur som skall utföra rörelserna. Motorisk planering är en 

process som gör individen i stånd att anpassa sig till nya uppgifter rent rörelsemässigt och 

genom det automatiseras det nya beteendet så småningom. Därför behöver barn, menar 

Grindberg och Jagtøien, upplevelser och erfarenheter som ger dem möjlighet att integrera 

sinnen och rörelser. Då kan de utveckla ett rörelsemönster, en motorik, som fungerar i 

överrensstämmelse med de olika krav och uppgifter som de ställs inför när det gäller att leva 

och lära. De påpekar också att barn som inte har automatiserat sitt rörelsemönster i 

grundläggande aktiviteter som att gå, springa, hoppa, kasta och att fånga måste ges möjlighet 

att arbeta extra med grovmotorisk aktivitet. På så sätt kan de frigöra kognitiv kanalkapacitet 

till att koncentrera sig på andra viktiga områden, till exempel att lära sig läsa, skriva, räkna 

och bedöma sin omgivning.      

Svårigheter med motoriken 
 

Ellneby (1991) menar när barnet är sju år är det nästan fullt utvecklat grovmotoriskt. 

Utvecklingen av barnets motorik samspelar med det centrala nervsystemets utveckling och 

barnet behöver tid för att utvecklas. Hon säger också att när vi diskuterar barnets utveckling i 

termer av omogen-outvecklad eller avvikande motorik är det viktigt att reda ut vad de betyder. 

Omogen- outvecklad motorik står för att barnets rörelsemönster är normalt men försenat i 

förhållande till barnets ålder. Vid avvikande motorik är barnets rörelsemönster onormalt, 

vilket kan inverka negativt och medföra inlärningssvårigheter. Om barnets svårigheter inte 

observerats förrän barnet börjar skolan kan det dels ha svårt att leva upp till de krav som ställs 

på det och dels kan barnet få en dålig självkänsla vid skolstarten. Därför är det enligt Ellneby 

viktigt att den eller de som ska observera barnet, har kunskap om de reflexer som har 

betydelse för barnets motoriska utveckling. Personen/personerna ifråga måste känna till 

tidpunkten för reflexens uppkomst samt vid vilken tidpunkt reflexen kan vara förhindrad.  

 

Holle (1987) betonar vikten av att möta barnet på den utvecklingsnivå det befinner sig och att 

man med kunskap om de olika utvecklingsstadierna kan göra en analys av avvikande 

beteenden. Det kan till exempel vara att det utvecklings hämmade barnet följer det normala 

barnets utvecklingskurva men inte presterar lika bra och att utvecklingen tar längre tid. En sen 

utveckling inom ett område påverkar hela utvecklingen, menar hon. Lövgren (2009) 

instämmer med Holle (1987) när hon säger att elevernas utvecklingsnivå och utvecklingstakt 

varierar och att de därför kommer att visa upp en kombination av finmotoriska (klippa, rita, 

skriva) och grovmotoriska (hoppa, balansera, rulla runt) förmågor och tillkortakommanden. 

Hon menar att variationer är normalt och att dessa kan bero på olika saker, bland annat 

fysiologiska och neurologiska förutsättningar samt vilken personlighet eleven har. Vidare 

hävdar hon att vilken orsaken än är så påverkas eleven i sin vardag av att inte ha åldersriktig 

motorisk utvecklingsnivå. Eleverna kan exempelvis uppleva sig underlägsna i lek med andra 
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barn eftersom de inte hinner med, inte lyckas kasta och fånga och så vidare. Effekten kan då 

bli att de väljer bort de lekar som skulle ge dem den träning de behöver för motorikens 

utveckling. Lövgren menar därför att vi måste komma ihåg att eleverna är i skolan för att lära 

sig och inte för att kunna och att vi inte kan förvänta oss att alla har nått samma motoriska 

utvecklingsnivå. I skolan har vi möjlighet att bryta negativa mönster genom att arbeta 

medvetet med de motoriska momenten. Även Grindberg och Jagtøien (2000) anser att ett barn 

som misslyckas med teoretiska uppgifter i skolan ofta inte har lärt sig behärska de rörelser 

som uppgiften kräver. Även om barnet kan utföra rörelsen fungerar denna inte så automatiskt 

att barnet också kan koncentrera sig på innehållet i det han eller hon håller på med. 

Koncentrationen upptas istället av att till exempel forma bokstäverna rätt, få dem i rätt 

ordning och hålla pennan rätt i handen. Barnet kan ha fått uppgiften att skriva för tidigt i 

förhållande till hur långt det har kommit i automatiseringen av förmågan att hålla ett 

skrivredskap. Därför är det då viktigare att först upparbeta en bättre grovmotorik och en större 

styrka i handen, menar de.    

 

Lövgren (2009) påpekar att vi bör vara uppmärksamma på att den elev som till exempel inte 

kan stå och sitta stilla, klippa eller koncentrera sig tillräckligt, faktiskt inte ännu har de fysiska 

och neurologiska förutsättningarna. Därför bör vi i förskoleklass och årskurs 1 på ett medvetet 

sätt stimulera elevernas utveckling av en fungerande grovmotorik med bland annat en god 

kroppskontroll, god balans och ögonmotorik. Med ögonmotorik avser Lövgren förmågan att 

styra och koordinera ögonens rörelser, vilket är väldigt viktigt vid läsning. När det kommer 

till finmotoriken, till exempel precisa pennrörelser och lättlästa bokstäver, hävdar Lövgren att 

det är ett resultat av en hel rad utvecklingssteg och summan av hur väl våra sinnen fungerar 

tillsammans. Holle (1987) poängterar att kroppens utveckling sker uppifrån och ner samt 

inifrån och ut. Det är huvudet som kan kontrolleras först, sist kommer händer och fötter. 

Lövgren (2009) menar att vi därför inte enbart kan öva fingrarna i skolan utan vi måste ge 

möjlighet till att utveckla hela kroppen och sinnenas samspel för att till slut få en välutvecklad 

motorik där en avspänd och lättläst handstil är möjlig att lära sig. Vidare anser hon att för att 

kunna hjälpa eleven måste vi, som pedagoger, öva upp vår förmåga att se och avgöra rörelsers 

kvalitet. Vi måste titta med ögon som inte bara ser att eleven rör sig utan också hur eleven rör 

sig. Man bör veta vad man tittar efter för att kunna observera.  

Om genus 
 
Här lyfter vi fram betydelsen av genusbegreppet, ett begrepp som ofta kopplas med skillnader 

mellan könen, vilket är en missuppfattning.  

Vad är genus? 
 

Enligt Hedlin (2004) är det ett vanligt missförstånd att genus och kön är samma sak och att 

genusperspektiv skulle vara detsamma som att fokusera på kön eller att studera kön eller 

könsskillnader. Hon menar att när man talar om genus så är det de föreställningar vi har om 

män/manligt och kvinnor/kvinnligt man syftar till, och att dessa föreställningar får konsekvenser 

och leder till en särskild könsordning, en genusstruktur. Genus är ett vetenskapligt begrepp som 

innebär att användandet av begreppet förutsätter att man är införstådd med den vetenskapliga 

forskning och bakgrund som, så att säga, är inbyggd i ordet genus.  

 

Genus: begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som 

används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna 
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formar människors sociala kön. Begreppet infördes i början av 1980-talet och har ersatt 

begreppet könsroll. Genus används som benämning på den kulturella process som tillskriver 

såväl människor som symboliska förhållanden och institutioner kollektiva s.k. köns 

egenskaper, d.v.s. manligt och maskulint respektive kvinnligt och feminint. 

(Nationalencyklopedin) 

 

 

Även Gannerud (2001) poängterar att begreppet genusperspektiv förutsätter kunskap om vad 

själva ordet genus betyder. Ordet genus (eng. gender) används som begrepp i 

samhällsvetenskaplig forskning när man vill beskriva en rad socialt, kulturellt och historiskt 

förankrade föreställningar och normer som har med människors kön att göra. Det kan gälla 

föreställningar och normer angående t.ex. vilka färger vi har på våra kläder, vilka leksaker vi 

ger till våra barn och politiska förhållanden. Genus kan därför användas för att beskriva och 

förstå många olika mönster och strukturer. Vidare påstår författaren att innehållet i 

könsrelaterade föreställningar och normer och vad det innebär för individen och samhället, 

inte är givet en gång för alla och överallt. Hon menar att det förändras över tid och bland 

annat ser olika ut i olika sociala och kulturella sammanhang, vilket innebär att man kan förstå 

genus som ett sociokulturellt perspektiv.   

 

Enligt Hedlin (2004) påverkas människans utveckling av vad vi säger, gör och vad vi tänker 

om oss själva och andra, vilket i sin tur skapar och återskapar våra uppfattningar om kön och 

genus. När man betraktar ett visst sammanhang ur ett genusperspektiv riktar man sin 

uppmärksamhet mot olika uttryck för kön och genus, både sådant som är uppenbart och 

sådant som är mer eller mindre dolt och svårt att upptäcka. En annan sak Hedlin påpekar är att 

genusperspektiv och jämställdhetsarbete hör nära samman, särskilt när det gäller skolans mål, 

och det kan vara av vikt att förklara skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet. Ordet 

jämlikhet syftar på likvärdiga villkor för olika människor, till exempel kan man sträva efter 

jämlikhet mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade eller tala om jämlikhet med 

avseende på social bakgrund. Ordet jämställdhet handlar om likvärdiga villkor mellan män 

och kvinnor och avser alltså endast sådant som har med kön att göra.  
 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 

och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för 

att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet (Lpo 94 s.4). 

 

Med stöd av skollagen och samtliga läroplaner (Lpfö98, Lpo94 och Lpf94) ingår det i alla 

pedagogers uppdrag att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.  

 

Teoretiskt perspektiv 
 

Vår teoretiska utgångspunkt i denna studie är utifrån ett sociokulturellt perspektiv eftersom 

det till stor del handlar om hur mänskligt tänkande och agerande vid lärande sker i ett samspel 

mellan den enskilde individen och gruppen, enligt Säljö (2000). Eftersom både samspel och 

individuellt arbete är en central roll för att skriva i dator enligt ASL – metoden, ansåg vi att 

detta var en lämplig ansats. I detta avsnitt tar vi upp vad begreppet innefattar, främst med 
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Dysthe och Vygotskijs tankar i fokus. Båda verkade för det sociokulturella perspektivet och 

har blivit tolkade av många, men idag är det framför allt Vygotskij som förknippas med det 

sociokulturella perspektivet. Vi har använt översättningar av Vygotskij och övriga författares 

tolkningar av honom, vilken vi anser ger en bra bild av det sociokulturella perspektivet.   

 

Sociokulturellt perspektiv  

 

Det sociokulturella perspektivets ursprung går tillbaka till bland andra Lev S. Vygotskij 

(1886-1934), George Herbert Mead (1868-1931) och John Dewey (1859-1952). Gemensamt 

för dessa teoretiker var att de framhöll samverkan och interaktion vid konstruktion av 

kunskap. Kunskap konstrueras genom praktisk aktivitet där grupper av människor samverkar 

inom en kulturell gemenskap (Dysthe 2001). 

 

Enligt Dysthe (2001) kallas den sociokulturella traditionen också för sociohistorisk, 

kulturhistorisk eller situerad. Hon menar att kunskap är beroende av den kultur den är del av 

och att detsamma gäller språket. Trageton (2005) delar denna pedagogiska grundsyn när han 

pekar på att det socialinteraktionistiska eller sociokulturella synsättet som understryker att 

flera lärande personer i samspel konstruerar gemensam kunskap i en större lärandemiljö. 

Dysthe, Hertzberg och Hoel (2002) hävdar också att i den sociokulturella teorin är balansen 

mellan det individuella och det sociala en avgörande aspekt på varje lärandemiljö. Lärandet är 

mycket mer än det som sker i elevens huvud och har i en vidare mening med omgivningen att 

göra, samt att ett lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel där språk 

och kommunikation är de grundläggande elementen. Hon anser också att sociokulturell teori 

om kunskap och lärande inte är någon entydig storhet, att det inte finns någon bestämd 

sociokulturell inlärningsteori utan endast olika inriktningar och olika betoningar av den. Varje 

inlärningsteori är beroende av vilken synvinkel man väljer som utgångspunkt för att 

undersöka lärandet. Dysthe belyser bland annat behavioristisk kunskaps- och inlärningsteori 

och kognitiva teorier som exempel på vad som kan skilja sig från den sociokulturella teorin. 

Enligt den behavioristiska teorin är kunskapen objektiv och kvantitativ, det är en praktisk 

kunskap som till exempel kan motiveras med positiv förstärkning, medan den kognitiva teorin 

handlar om den teoretiska kunskapen eleven tillgodogör sig. Detta är en kunskap som inte 

syns utan en information eleven tar emot, tolkar och inbegriper med sådant den redan vet. 

Dysthe hävdar att i sociokulturell teori är nyckelorden att lärandet är situerat 

(situationsbundet), socialt distribuerat (fördelat) och medierat (förmedlat)och att den 

sociokulturella teorin lägger stor vikt på att kunskapen konstrueras genom samarbete i social 

kontext. Den utformas alltså i social samverkan med andra och inte primärt genom 

individuella processer. I boken Fantasi och kreativitet i barndomen (1930/1995) reflekterar 

Vygotskij över skolbarnets förmåga. Han pekar på att dess skriftliga uttryck för tankar och 

känslor är vida underlägset dess förmåga att uttrycka dessa saker muntligt, och att ge en 

förklaring till detta faktum är inte lätt. När du samtalar med en livlig pojke eller flicka om 

saker som ligger nära deras förståelse och intressen, då får du ofta levande beskrivningar och 

uppfinningsrika svar från dem. Det kan vara en ren njutning att småprata med dem, menar 

han. Om du däremot ber samma barn att skriftligen beskriva de saker som de alldeles nyss 

talade om, då får du bara några torftiga satser. Det förefaller som om barnets tanke bromsar i 

samma ögonblick det fattar pennan, som om arbetet att skriva skrämde det. Därför är det ofta 

fel, särskilt beträffande elever i de lägre klasserna, att bedöma deras intellektuella 

mognadsnivå och intelligens utifrån kvalitén på deras skoluppsatser, enligt Vygotskij. 
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Samma sak händer, ansåg Vygotskij (1930/1995), när barnet övergår från talspråk till 

skriftspråk. Skriftspråket erbjuder stora svårigheter på grund av att det har sina egna lagar, 

vilka delvis skiljer sig från det muntliga språkets, och dessa lagar visar sig ännu inte vara 

tillräckliga för barnet. Likväl förklaras barnets svårigheter vid övergång från talspråk till 

skriftspråk utifrån djupare liggande, inre orsaker. Talspråk är alltid begripligt för barnet; det 

uppstår ur ett levande umgänge med andra människor, vilket är en fullkomligt naturlig 

reaktion, barnets reaktion på vad som händer omkring det och berör det. Vid övergången till 

skriftspråk, som är betydligt mer abstrakt och konventionellt, förstår barnet ofta inte varför 

man måste skriva. Utmaningen är alltså att hos barnet skapa behov av att skriva och att sedan 

hjälpa det att behärska skrivandets medel (Vygotskij, 1930/1995). 

 

Till skillnad från många teorier om kreativitet, ansåg således Vygotskij, att alla människor är 

kreativa, även det lilla barnet. Reproduktionen hör ihop med minnet och är en nödvändig 

förutsättning för tänkandet, men det är den kreativa aktiviteten som gör att människan kan 

skapa något nytt, även om detta nya kan tyckas vara ett ”stoftkorn vid sidan av geniernas 

skapelser” (Vygotskij, s. 9). Vidare kallade han den kreativa förmågan för fantasi och det 

finns ingen motsättning mellan fantasi och verklighet. Fantasi är inget primitivt eller 

metafysiskt, utan en medvetandeform – kombinationsförmåga - som hör ihop med 

verkligheten på olika sätt, ju rikare verklighet desto mer möjligheter till fantasi och vice versa.  

 

Proximal utvecklingszon 

 

Vygotskij (1935/1995) menade att barn har potentiella utvecklingszoner, ett utvecklingsrum 

som varje barn har att arbeta inom, där mötet mellan den som lär och den som leder lärandet 

sker. Han kallade dessa zoner för proximal utvecklingszon (ZPD) eller den närmaste 

utvecklingszonen. Här finns det som barn redan kan men också ett utrymme för det som barn 

inte klarar på egen hand men kan klara tillsammans med andra och med lärarens stöd. Zonen 

kan sägas innehålla skillnaden mellan vad en person kan lära på egen hand och vad han eller 

hon har möjlighet att klara av med hjälp av en pedagog och/eller andra människor.  

 

Det som ett barn kan klara av tillsammans med andra idag, kan han klara på 

egen hand imorgon (Vygotskij 1962 i Björk, Liberg, 1999. s. 13). 

 

Vygotskij introducerade termen ZPD, ”the zone of proximal development”, för att kunna 

beskriva detta centrala drag i sin kognitiva teori: transformationen av en interpersonell 

(social) process till en intrapersonell. Han menade att man inte kan nöja sig med att fastställa 

den inlärningsnivå som barn redan uppnått, utan att man måste fastställa åtminstone två 

utvecklingsnivåer. Den första nivån kallar han den aktuella utvecklingsnivån och den andra 

för potentiell utveckling, och avståndet mellan dessa två nivåerna kallar han för proximal 

utvecklingszon (ZPD). 

 

Nyström menar (Kullberg och Nielsen 2008), i enlighet med Vygotskij, att barn inte kan 

lämnas ensamma att upptäcka saker utan bör få vägledning genom samarbete med kamrater 

eller vuxna. Resultatet blir då en högre prestation än vad eleven har förmåga till på egen hand. 

I en elevs lärandeprocess kommer ständigt nya situationer där eleven behöver ledning för att 

utvecklas. Det naturliga är att på olika sätt få stöd i utvecklingen för att kunna utnyttja den 

proximala utvecklingszonen. Nyström (ibid) påpekar dock att i en större klass med 20-25 

elever kan det förefalla omöjligt för en pedagog att leda eleverna vid rätt tidpunkt av 

utvecklingen. Läroplanen, Lpo94 (Skolverket, 2006), uttrycker att individen ska mötas var 
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och en efter sina förutsättningar. Det är ett eftersträvansvärt mål men Kullberg och Nielsen 

(2008) ifrågasätter om det är möjligt. Nyström framhåller även vikten av en god lärande 

miljö, och syftar då på sammanhanget lärare-elev, elev-elev, lärarens förhållningssätt och 

klassrummets utformning. En elev kan inte välja undervisningsmiljö och det är inte heller 

självklart att den miljö eleven möter är den bästa för just denna elev. Med detta menar 

Nyström att den ena miljön inte är bättre än den andra, men däremot kan skilda miljöer i 

högre eller lägre grad gynna lärandet för olika individer. Lärandet bör därför ses i relation till 

de situationer och de sammanhang där individen befinner sig. Den sociala kontexten elever 

befinner sig i och interaktionen mellan pedagoger och elever är således av stor betydelse. 

Metod 
 

I detta avsnitt belyser och motiveras valet av de informationshämtande metoder och redskap 

som studien bygger på. Vidare beskrivs dess vetenskapliga förhållningssätt och etiska 

överväganden samt studiens undersökningspersoner.  

Etiska överväganden 
 

Vi har i vår studie utgått från HSFR; s (1996) fyra forskningsetiska principer, 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 

informationskravet informerade vi de berörda pedagoger och elever om vår studie och frågade 

ifall de godtog att vi observerade och spelade in det dem sa. Vi berättade också att deltagandet 

var frivilligt, samt om hur observationerna skulle användas. I enlighet med samtyckekravet 

skickade pedagogen för respektive klass, efter överenskommelse med oss, ut ett e-mail med 

information om studien och en förfrågan till föräldrarna om deras barn fick delta i våra 

observationer. Barnens föräldrar fick möjlighet att svara på mailet och meddela om de inte 

ville att deras barn skulle delta. Alla barn fick delta. 

 

Enligt informationskravet berättade vi även för eleverna inför observationstillfällena hur vi 

skulle gå till väga, till exempel varför vi skulle vara omkring dem och titta på det de gjorde 

samtidigt som vi skulle anteckna och att vi inte skulle prata och delta i arbetet så mycket. 

Vidare beskrev vi varför vi ansåg det vara så intressant att få iaktta deras arbete med dator, att 

många människor inte vet hur duktiga ettor kan vara på att skriva i dator och att andra ettors 

pedagoger vill veta hur det kan gå till. Vi ville att klassen skulle känna sig delaktiga och få en 

känsla av att de bidragit med något betydelsefullt, vilket Kvale (1997) anser är viktigt för att 

observationssituationen ska bli så avspänd som möjligt. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet använde vi oss av fingerade namn på personer och orter. Vi undvek 

även detaljerade beskrivningar av skolorna. Enligt nyttjandekravet upplystes berörda 

pedagoger om att alla insamlade data endast skulle användas i forskningssyfte och att eleverna 

genom konfidentialitetskravet skulle avidentifieras i resultatredovisningen.  

Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Det vetenskapliga förhållningssätt vi valde i vår studie är det hermeneutiska 

förhållningssättet. Enligt Patel och Davidson (2003) står hermeneutiken för kvalitativa 

förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och engagerad. 

Den förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en 

tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. Vi ville fånga eventuella 

skillnader och/eller likheter mellan flickornas respektive pojkarnas sätt att uttrycka sig 
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språkligt, motoriskt och skriftligt samt deras koncentrationsförmåga under arbetets gång med 

att skriva i datorn och försöka förstå och tyda eventuella skillnader/likheter. Att försöka se 

helheten i forskningsproblemet, vilket Patel och Davidson menar är det centrala för en 

hermeneutiker. De påpekar även att hermeneutikern i och via språket kan få fatt i insikter om 

det typiskt mänskliga, att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom 

att tolka andra människors sätt att uttrycka sig, vilket vi hade för avsikt att göra då vi gjorde 

våra observationer och vår analys. Att tolka barns olika uttryck, bland annat språkligt och 

motoriskt, för att sedan analysera datainsamlingen och försöka se mönster.   

Undersökningens upplägg 

 

Eftersom syftet var att beskriva och jämföra flickor respektive pojkar och deras eventuella 

likheter och skillnader sinsemellan, när det gällde hur de kommunicerade med varandra, 

motoriska variationer, innehåll i text samt deras koncentrationsförmåga under arbetets gång i 

arbete med ASL-metoden, valde vi att observera just dessa delar. Avgränsningen var 

medveten för att inte observationerna skulle bli för omfattande vilket bland annat ökar risken 

att missa väsentlig data. Observationer som informationshämtande metod övervägdes mellan 

intervju och enkätundersökning. Intervjuer ansåg vi vara var mycket krävande i tid, till 

förberedelse, genomförande och bearbetning, samt att risken att påverka de som intervjuas var 

övervägande stor. Vidare att elever i årskurs 1 inte var lämpliga som enkätsvarare i just denna 

studie.  

Observation 
 
Patel och Davidson (2003) menar att observationer framför allt är användbara då vi ska samla 

information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer. Dessa 

beteenden och skeenden kan vi studera i samma stund som de inträffar och när vi använder 

ordet ”beteende” i detta sammanhang menar vi inte bara fysiska handlingar utan även verbala 

yttranden, relationer mellan individer och känslouttryck. Observation är en av de 

vetenskapliga metoder som finns för att samla information. Vad som krävs är att den är 

systematiskt planerad och registrerad. De säger även att observationer kan användas i olika 

syften, i vårt fall för att göra ett utforskande, för att erhålla så mycket kunskap som möjligt. 

Enligt Bjørndal (2005) innebär observationer att iaktta eller att undersöka. Inom pedagogiken 

brukar man uppfatta observation som en uppmärksam iakttagelse, det vill säga att man är 

koncentrerad på att försöka observera något som är av pedagogisk betydelse.  

 

Patel och Davidson (2003) påpekar att det finns en mängd variationer på observationer men 

man brukar skilja på två huvudtyper, strukturerad och ostrukturerad observation. 

Ostrukturerade observationer, i motsats till de strukturerade, har ett utforskande mål och 

används för att få fram så mycket kunskap som möjligt, därför faller våra observationer under 

kategorin ostrukturerad observation.  Vårt val att använda oss av den ostrukturerade 

observationen vilar på vår avsikt att studera hur eleverna tog sig an arbetet med ASL- 

metoden. Eftersom vi inte ville begränsa oss på förhand, utan vara öppna för alla former av 

uttryck i elevernas arbete som kunde vara relevanta för syftet, fann vi det motiverat att 

använda den ostrukturerade observationen. 

 

Vidare menar Patel och Davidson (2003) att det finns några specifika frågor att ta ställning till 

oavsett vilken typ av observation som ska användas. 
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 Vad ska vi observera? 

a) Hur barnen kommunicerar med varandra och pedagogen. Vi lyssnade på deras 

samtal, bland annat till hur de frågade, vad de frågade samt hur och vad de svarade.  

b) Vilka motoriska likheter/skillnader finns hos barnen vid datorskrivande. Här tittade 

vi på barnens handfattning på tangentbordet, om barnen stod eller satt vid datorn samt 

hur övrig kroppshållning påverkade processen. 

c) Vilken koncentration barnen visar under arbetets gång. Vi observerade om barnen 

deltog tillsammans i skrivprocessen, om intresset för uppgiften var aktivt, om andra 

störningsmoment i klassrummet påverkade barnen. 

d) Vad handlade barnens texter om. Här tittade och lyssnade vi på barnens dialoger 

och uppläsning, samt noterade texternas innehåll. 

 

 Hur ska vi registrera observationerna? 

Vi valde båda två att observera, anteckna och använda ljudinspelning via mobiltelefon. 

 

 Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 

Vi närvarade vid lektionerna som icke deltagande observatörer, i den mån det passade 

in, för att göra observationstillfällena så okomplicerade som möjligt. För elevernas 

trygghet agerade vi i möjligaste mån som naturliga besökare i klassrummet. 

 

 

Vi var icke deltagande observatörer som var både kända och okända för de som observerades. 

På grund av våra tidigare VFU perioder var den ena känd på skolan där den andra var okänd 

och tvärtom. Dock var det, i enlighet med Patel och Davidson, viktigt för oss att vara 

medvetna om att när vi som observatörer var kända i en elevgrupp inte kom att betraktas som 

tillhörande någon viss social gruppering, utan att vi förhöll oss opartiska. De menar också att 

när man som icke deltagande observatör väl befinner sig i observationssituationen är 

hans/hennes roll klart definierad som observatör och att han/hon befinner sig utanför det 

aktuella skeendet. Vidare att närvaron visserligen kan komma att påverka individerna så att 

deras beteende förändras till en början och att observatören därför bör avvakta med att börja 

observationerna. Individerna kommer att vänja sig vid att observatören finns där, deras 

beteende återgår till det vanliga och observationerna kan börja (Patel och Davidson, 2003). 

 

Spradley (1980) hävdar att allt nedtecknat material som görs under en observation 

representerar en summarisk version av vad som egentligen försiggick och att det är omöjligt 

att kunna skriva ner allt som händer och allt som sägs. Likväl är de kortfattade nedskrivna 

anteckningarna enormt värdefulla då de blivit registrerade på plats i den aktuella situationen.  

 

The sooner you record your observations the more vivid and detailed your account. The real 

value of a condensed account comes when it is expanded after completing an interview or 

field observation. (Spradley, 1980, s. 70) 

 

Bjørndal (2005) påpekar att registrering av observationer är krävande, inte minst med tanke 

på att du ska hinna registrera så mycket som möjligt. Därför är de viktigaste teknikerna att 

använda stödord och förkortningar. Då stödord används bör substantiv och verb prioriteras, 

menar Bjørndal, eftersom det gör det lättare att efteråt rekonstruera meningen eller satsen. 

Vidare är det en fördel om du använder förkortningar för de ord som ofta återkommer framför 

allt om det handlar om långa ord. Detta hade vi i åtanke när vi genomförde våra 

observationer. Bland annat använde vi oss av förkortningar som till exempel S (skriva), E 

(elev), M (motorik) och D (dialog).  



 22  

 

 

Patel och Davidson (2003) menar att även ostrukturerade observationer måste förberedas 

genom att observatören/observatörerna införskaffar god kunskap, både teoretiskt och 

empiriskt, om det område som är föremål för tänkta observationer och forskning. För att 

förbereda oss inför vår studie tog vi del av de senaste forskningsrönen inom vårt område samt 

formulerade lämpliga förkortningar för ord vi antog skulle förekomma ofta under 

observationerna. 

Ljudinspelning 
 
Med ljudinspelning kan vi lagra verkligheten så att registreringarna kan göras i efterhand samt 

att den också kan användas för att kontrollera interbedömarreliabiliteten (Patel & Davidson, 

2003). Bjørndal (2005) hävdar att den främsta fördelen med ljudinspelning (och 

bildinspelningar) är att man konserverar observationer av ett pedagogiskt ögonblick som 

annars skulle gå förlorat och aldrig bli registrerat. Man kan observera en och samma situation 

upprepade gånger och fokusera på olika saker vid varje uppspelning. På så sätt kan man skapa 

en ingående och djup förståelse av komplicerade samspel i undervisnings- och 

handledningssituationer. Vi valde att använda oss av ljudinspelning på mobiltelefon för att vi 

ansåg att det var ett bra komplement till våra anteckningar och för att på så sätt undvika att 

missa väsentlig data.  

Textanalys 
 

Textanalyserna vi genomförde var en del av observationerna av texten som eleverna skrev i 

datorn. Genom att observera vad eleverna skrev och vad deras resultat i text producerade 

kunde vi återkoppla detta till ljudinspelningar som fångade ord som annars kunde gå 

förlorade, som vissa fantasi, uttrycks ord och ljud.  

 

Undersökningspersoner  
 

Patel och Davidson (2003) menar att när vi väljer att göra en undersökning på en mindre 

avgränsad grupp betecknas den som en fallstudie och den är användbar när vi vill studera 

skeenden. Syftet för vår studie var att just studera flickor respektive pojkars sätt att uttrycka 

sig när de arbetade med att skriva i datorn. Vi valde därför att observera barn i årskurs ett, i 

två olika klasser och skolor i Norrbotten som arbetade enligt ASL- metoden. Valet att 

använda två olika skolor föll naturligt gentemot våra VFU perioder och pedagogernas 

erfarenhet och arbetsätt med ASL-metoden. Det var sammanlagt 16 elever varav 8 pojkar och 

8 flickor, jämt fördelade i skrivpar, bestående av flicka/flicka, pojke/pojke och flicka/pojke. 

Varför vi valde dessa klasser var för att vi kände till dem sen tidigare, från VFU-perioder, 

samt att vi visste att pedagogerna i klasserna var väl bekanta med metoden ASL. 

Urvalsgruppen ansåg vi också vara relevant eftersom det är inom skolverksamheten vi själva 

kommer att arbeta. Under observationerna medverkade vi båda två för att kunna samla så 

mycket kunskap och information som möjligt. Den ena personen kan registrera information 

som den andra inte uppfattat. Patel och Davidson påpekar också att vid en fallstudie utgår 

man från ett helhetsperspektiv och försöker få med så täckande information som möjligt.   
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Genomförande 
 

Under hösten 2009 väcktes vårt intresse för ASL metoden genom våra studier till lärare för 

tidigare år, då vi kom i kontakt med både praktisk och teoretisk undervisning genom den VFU 

period vi genomförde. Våren 2010 startade genomförandet av studien i och med VFU 

perioden, veckorna 7-12. Då genomfördes de första observationerna, vilket ledde fram till 

syftet och det vi ville fördjupa oss i. Vi hade också under denna tid möjlighet att resonera med 

våra VFU handledare angående vårt arbete och fick även synpunkter på vårt första PM inför 

studien. Utifrån vårt syfte utformades sedan våra frågeställningar som i sin tur lade grunden 

till de observationer vi skulle utföra. VFU handledarna tillfrågades om fortsatta observationer 

och elever och vårdnadshavare kontaktades via handledarna under vecka 15 angående 

godkännande av observationer. Vårdnadshavarna fick möjlighet att svara på mailet/brevet och 

meddela om de inte ville att deras barn skulle delta. Observationerna och textanalyserna 

genomfördes av oss båda samtidigt i klasserna.  

 

Under barnens arbete med ASL metoden, observerade vi barnen och använde var sitt 

anteckningsblock för noteringar samt en mobiltelefon som ljudinspelare. Observationerna 

utfördes under 2 omgångar i varje skola varav varje pass varade cirka 40 minuter. Vi 

antecknade det vi fann väsentligt för vår studie. Individuella anteckningar fördes vid varje 

observationstillfälle och därefter hade vi en diskussion om vad vi hade sett och hört för att 

inte missa väsentlig information. Sedermera skrev vi ner en så fullständig redogörelse som 

möjligt. Fortsättningsvis bearbetades allt material från observationerna under kommande 

veckor av kursen vårterminen 2010. 

 

Miljön 
 

Vi registrerade även hur lärandemiljön såg ut runt omkring, för att se ifall den skulle ha någon 

påverkan på elevernas koncentration och motorik, samt hur uppgiften vid datorn var upplagd 

enligt pedagogen eftersom det kunde ha relevans för vår studie.  

 

I en skola vi besökte var datorerna placerade så att efter ena långsidan av klassrummet fanns 

två datorer på två olika bord satta med baksidan mot varandra. Eleverna satt alltså mitt emot 

varandra. På kortsidan mot utgången fanns det ytterligare två datorer som var placerade på två 

mindre bord bredvid varandra, vilket innebar att paren satt på rad jämte varandra.  Inne i 

klassrummet kunde alltså 4 par arbeta samtidigt med datorerna. Det fanns ytterligare två 

datorer alldeles utanför klassrummet i korridoren. Den andra skolan hade också två datorer, på 

två olika bord, placerade mitt emot varandra längs ena långsidan. På den andra långsidan 

fanns det en ensam dator och ytterligare en hade placerats framme vid activeboarden på 

kortsidan. Inget av klassrummen hade några avskärmningar, till exempel skärmväggar, 

placerade mellan data arbetsplatserna.  Ena skolan hade en snurrbar kontorsstol placerad vid 

varje dator, vilket den andra skolan inte hade, istället var det vanliga (icke snurrbara) stolar 

placerade vid datorerna. 
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Tillförlitlighet och giltighet 
 

Hur sanna och pålitliga är resultaten? Vilka felkällor kan vi vara medveten om? 

 

Thurén (2007) menar att vid alla former av forskning finns det vetenskapliga kriterier att ta 

hänsyn till, bland annat måste studien äga giltighet och tillförlitlighet. Giltighet är detsamma 

som validitet och innebär att undersökningar som gjorts stämmer överens med syftet och det 

som forskaren avsett att undersöka. Giltighet innebär med andra ord att forskaren hållit sig 

inom ramen för det som ska undersökas. Tillförlitlighet däremot, är detsamma som reliabilitet 

och innebär att insamlandet av empirin är korrekt genomförd, vilket Patel & Davidson (2003) 

menar förutsätter att observatören eller intervjuaren är tränad. Detta eftersom observatören 

och intervjuaren gör bedömningar när de registrerar svar eller observationer och att det då kan 

uppträda flera olika typer av bedömarfel.  

  

Lövgren (2009) anser att vi måste titta med ögon som inte bara ser att eleven gör något utan 

också hur eleven gör något. Därför måste man veta vad man tittar efter för att kunna 

observera. Vi anser att vi har kunnat göra det eftersom den förberedande litteraturstudie vi 

genomförde gav oss en så bred kunskap att detta var möjligt. Vidare har vi båda under vår 

utbildning inhämtat värdefull kunskap att använda oss av för denna studie. Vi var också båda 

två samtidigt och observerade eleverna, vilket Patel och Davidson (2003) menar är bra för att 

kontrollera reliabiliteten. 

Databearbetning och analys 
 

I ett första steg samlade vi ihop alla observationer vi utfört, därefter sammanställde vi dessa i 

en beskrivande text. Vid denna sammanställning, analys 1 (bilaga 1), gjorde vi en typ av 

meningskoncentrering (jfr Kvale 1997) där icke relevant information sorterades bort. Den 

beskrivande texten delades upp efter respektive undersökt skola.  Svenning (2003) menar att 

alla analyser går ut på att hitta mönster, och ”sortera” är ett nyckelord även i den kvalitativa 

analysen.  

 

Svenning (2003) påpekar vikten av att föra anteckningar då omtolkningar och idéer under 

analysprocessen hela tiden pågår i forskarens huvud. Han menar även att forskaren bör ha en 

lämplig strategi för hur materialet skall användas. Vi kände att det var viktigt att komma 

igång och skriva ner en redogörelse så fort som möjligt medan det ännu var färskt i minnet. 

Patel och Davidson (2003) menar att ju längre tid man väntar med sin analys desto svårare 

blir det att få ett ”levande” förhållande till sitt material.  

 

Observationerna har analyserats enligt metoden för analytiska jämförelser (Svenning 2003) 

med hjälp av samstämmighets och olikhetsmetoderna. Med samstämmighetsmetoden menas 

att forskaren letar efter likheter i annars olika fall. Med olikhetsmetoden menas motsatsen 

vilket innebär att forskaren letar efter olikheter i annars liknande material. 

 

I nästa steg i analysen sorterades materialet utifrån vad våra observationer handlade om 

(Svenning 2003) det vill säga våra frågeställningar; kommunikation mellan eleverna, motorik, 

koncentrationsförmåga och texternas innehåll. Även vid denna analys bibehölls uppdelningen 

mellan de undersökta skolorna. Frågor vi ställde oss var bland annat; Kommunikation: Hur 

och vilka ord barnen använde när de arbetade med sin uppgift på datorn? Motorik: Hur 

använde respektive barn handen/händerna när de skrev på tangentbordet? 

Koncentrationsförmåga: Fanns det någon skillnad i barnens koncentrationsförmåga under 
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arbetet? Textens innehåll: Kunde vi se några likheter och/eller skillnader i pojkarnas och 

flickornas innehåll i texterna?   

 

Allt eftersom vi bearbetade materialet förde vi anteckningar och sorterade upp dessa utifrån 

skrivpar, samt flicka respektive pojke. På så sätt kunde vi urskilja likheter och skillnader 

mellan barnen individuellt och skrivparen emellan. Då vi använt oss av ett hermeneutiskt 

förhållningssätt strävade vi efter att vara öppen och subjektiv i vår analys och undvek att ha 

förutfattade meningar angående flickor och pojkar. Våra tankar och intryck, under 

observationerna, liksom vår förförståelse använde vi som redskap när vi analyserade vårt 

material.  

 

Ljudinspelningarna avlyssnades noggrant och ett flertal gånger för att få en så tydlig bild som 

möjligt över elevernas språkuttryck samt för att höra ifall vi missat något som vi inte hunnit 

skriva ned under observationerna. När vi lyssnade igenom ljudmaterialet antecknade vi det vi 

hörde. 

 

Våra diskussioner mellan varandra angående det textmaterial som barnen producerat 

antecknades och jämfördes för att finna eventuella likheter eller/och skillnader i flickornas 

och pojkarnas texter. Textanalyserna dokumenterades på plats i klassrummen i samband med 

observationerna och återkopplades till observationer och ljudinspelningar under analysen. Allt 

material vi nu hade lästes igenom flera gånger. I texterna använder vi benämningen 

”skrivare”, vilket syftar på den elev som sitter/står vid datorn och skriver på tangentbordet. 

Skrivarpar innebär de två elever som arbetar ihop vid observationstillfället. 

 

I de sista och avslutande analyserna gjordes jämförelser med avseende på likheter och 

skillnader inom de respektive fyra frågeställningarna. 

 

Resultat 
 

I denna del kommer resultatet av studiens observationer, ljudinspelningar samt textanalyser 

redovisas. Vår undersökning är både plats- och situationsbunden, vilket innebär att det resultat 

vi kommer fram till är aktuell för just den plats och i de situationer där undersökningen 

genomfördes (Backman, 1998). 

 

Observationsfokus, utifrån vårt syfte med studien, var att observera de enskilda skrivparens 

kommunikation sinsemellan och med andra skrivarpar, motoriska likheter/skillnader när de 

skrev på datorn, vilket språkligt innehåll deras texter uttryckte samt deras 

koncentrationsförmåga och huruvida det fanns några likheter och/eller olikheter i detta mellan 

flickor respektive pojkar under arbetet med ASL-metoden. Våra valda skrivpars 

konstellationer var tre stycken av pojke/pojke, tre av flicka/flicka och två av flicka/ pojke. 

Dessa konstellationer kommer i resultatet fortsättningsvis att benämnas med olika namn. 

Skrivparen pojke/pojke med Patrik/Putte, Pontus/Per och Palle/Pecka. Flicka/flicka med 

Filippa/Felicia, Fia/Fanny och Fatima/Flora samt skrivparen flicka/pojke med Frida/Pelle och 

Fredrika/Peter.  

 

På de två skolor där vi gjort våra observationer var skrivarparen redan hopsatta av läraren 

tidigare på terminen. Skrivarparen hade arbetat ihop under vårterminen och kände därmed 

varandra bra.  
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Alla de observerade situationerna ägde rum i klassrummen och under arbetet med ASL-

metoden. Genomgående för de elever som deltog och arbetade vid datorn var att de var två 

stycken vid en dator. Uppgiften för eleverna var att producera en text på datorn, men 

uppgiftens utformning av textens innehåll varierade mellan skolorna. Vi har delat upp 

observationsredovisningarna för skola 1 och skola 2, vilka redovisas i bilaga 1. 

Observationerna utfördes under 2 omgångar i respektive klass och skola, varje 

observationspass varade ca 40 minuter. Sammanfattningen av analysen från de båda 

observationerna i respektive skola valde vi att sammanslå till en för den enskilde skolan, 

vilket berodde på att det inte skilde sig miljömässigt eller hur uppgiften var utformad de båda 

gångerna.  Dessa presenteras under rubriken resultat av analys 2. 

 

Utifrån våra analyser kunde vi sedan utläsa och beskriva likheter och skillnader mellan 

skrivparen i varje klass och sinsemellan eleverna i respektive skrivpar. Resultatet 

sammanfattade vi sedan i en gemensam analys för Skola 1och 2, vilket presenteras i sista 

delen under rubriken; Resultat av analys 3.  

 

Resultat av analys 2 
 

Efter vår första analys där vi sorterade bort oväsentligt data fick vi rådata presenterat enligt 

Bilaga 1. Därefter diskuterade vi våra respektive anteckningar från observationerna och 

använde analytiska samstämmighets- och olikhetsmetoden, varpå vi sammanställde materialet 

utifrån våra forskarfrågor och sedan i sammanfattningar under rubrikerna kommunikation, 

motorik, koncentrationsförmåga samt textens innehåll. Dessa analyser delades upp i; Skola 1 

och 2, innehållande vad vi iakttagit för varje skrivpar.  

Skola 1 
 

Kommunikation: 

Skrivparen bestående av enbart pojkar visade i de språkliga uttrycken att de använde både 

fantasi och verklighetsbaserat språk i sin dialog med varandra, vilket resulterade i ett innehåll 

i berättelse. Dialogen, i en viss utsträckning, bromsade deras skriftliga process då de inte 

skrev ner händelserna de kom på när de resonerade. Skrivparen Felicia/Filippa och 

Fatima/Flora visade att de kunde samtala om innehållet i deras text samtidigt som ”skrivaren” 

skrev ner det som sades och på så sätt inte glömde bort vad de kommit på. De kunde även föra 

berättelsen framåt med nya händelser genom att reflektera över det de skrivit. Skrivarparet 

Frida/Pelle tog längre tid på sig att komma igång med skrivandet. De visar exempel på hur 

olika intressen kan skapa problem då skrivparet ska hitta på en berättelse tillsammans. Ingen 

ville först ge med sig för den andre. 

 

Motorik likheter/skillnader:  

När det gäller motoriken visade skrivparet Patrik/Putte, under observationstillfällena, att de 

skrev med en hand i taget på tangentbordet och då med pekfingret. Dock satt båda två sällan 

stilla på stolen, utan snurrade på stolen och använde sig ofta av olika kroppsställningar. Även 

flickorna, i skrivparet Fatima/Flora, var mer rörliga då de återkommande reste sig och gick 

runt i klassrummet i olika ärenden. Vidare visade skrivparet Felicia/Filippa och Fatima/Flora 

att de använde båda händerna aktivt på tangentbordet men skrev med pekfingrarna. De satt 

även raka i ryggen (Felicia/Filippa) då de skrev plus att de bytte plats med varandra någon 

gång under observationstillfällena. Pelle, i skrivparet Frida/Pelle, visade även han att han 
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sällan satt stilla på stolen medan Frida skrev. Både Pelle och Frida använde båda händerna på 

tangentbordet men skrev med pekfingrarna.  

 

Koncentrationsförmåga: 

Putte, som var den som inte skrev i skrivparet Patrik/Putte, visade tidigt på minskat 

intresse/koncentration för uppgiften, under båda observationstillfällena. Han tittade mer på 

omgivningen än på datorn, vilket Patrik också ofta gjorde då han inte skrev. 

Koncentrationsförmågan angående uppgiften uppenbarade sig när de verkligen skrev på 

tangentbordet. Flickorna i skrivparet Felicia/Filippa visade på koncentration då de sällan 

avvek från sin egen uppgift, varken kroppsligt eller mentalt. Skrivparen Frida/Pelle och 

Fatima/Flora visade flertalet gånger att de var mer koncentrerade på vad de övriga eleverna i 

klassrummet gjorde än på vad de själva skulle skriva i sin berättelse. Detta visade sig bland 

annat genom muntliga kommentarer och att de gick omkring i klassrummet.  

 

Textens innehåll: 

Skrivparet Patrik/Putte använde sig av nyskapande ord, till exempel ljudeffektsord så som 

”kabomm” samt att de gjorde texten beskrivande då de använde adjektiv som beskrev färger 

och former. Dessa pojkar skrev också ord tagna från olika filmer och dataspel. Flickorna, i 

skrivparet Felicia/Filippa, visade att de var noga med meningsuppbyggnaden och 

rättstavningen då de vid flertalet tillfällen, under observationerna, frågade läraren om hjälp 

eller rådfrågade varandra. Samt att de visade på förmåga att skriva en beskrivande text då de 

använde varierande adjektiv så som blå, röd, vacker och hemsk, vilket även skrivparet 

Fatima/Flora gjorde då de väl skrev.  Frida/Pelle använde adjektiv som beskrev färg eller 

orden stor och liten i sin text. Under observationstillfällena frågade de heller inte varandra om 

hjälp och inte heller läraren för att stava rätt utan skrev som de trodde det skulle vara. 

 

Skola 2 
 

Kommunikation: 

Flickorna i skrivparet Fia/Fanny skrev med många verklighetsbaserade uttryck och visade på 

noggrannhet när det gällde rättstavning. De förde även många resonemang och ställde frågor 

till varandra om deras respektive text, vilket gjorde att deras berättelse utvecklades framåt. 

Observationstillfällena visade att pojkarna i skrivparen Pontus/Per och Palle/Pecka blandade 

fantasi och verklighet i texten och att de kom bra överrens i sitt samarbete.  På liknande sätt 

som skrivparet Fia/Fanny, förde de samtal och ställde utvecklande frågor till varandra som 

hjälpte dem att komma framåt i berättelsen. Skrivparet Fredrika/Peter hade svårare att 

producera fram text visade observationerna. Fredrika var den som tog på sig en ”lärarroll” och 

försökte hjälpa Peter med stavning och att utveckla en handling i berättelsen. Peter i sin tur 

förställde rösten som ett ”litet barn”. Deras samarbete vid datorn fungerade och de hade inga 

konflikter under processen.  

 

Motorik likheter/skillnader: 

Skrivparen i klassen synliggjorde motorisk skillnad och likheter mellan varandra genom att 

de, till exempel Pontus/Per, använde båda sina händer aktivt på tangentbordet när de skrev 

samt att de med jämna mellanrum använde flera fingrar. Detsamma gällde alla tre flickorna i 

skrivparen, Fia, Fanny och Fredrika, som även de använde båda händerna och flertalet gånger 

flera fingrar när de skrev. Vidare visade observationstillfällena att Peter, i skrivparet 

Fredrika/Peter, och Palle, i Palle/Pecka, skrev med en hand i taget och med pekfingret. 

Däremot skrev Pecka med två händer och pekfingrarna under observationssituationerna. Alla 
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barnen i skrivparen satt till största del stilla på sina stolar, undantaget var ifall de kände att de 

behövde byta kroppsställning.  

 

Koncentrationsförmåga: 

Alla barnen visade koncentrationsförmåga vad det gällde sitt eget arbete under 

observationstillfällena. Ingen pratade med någon annan i tid och otid. Observationerna visade 

också på att barnen visste vad uppgiften handlade om, samt arbetsgången vid skrivandet vid 

datorerna. De visade på samverkanskunskap genom samtal mellan varandra i skrivparen, 

ställde frågor och gav svar till varandra.  

 

Textens innehåll: 

Flickorna i skrivparet Fia/Fanny visade under observationssituationerna att de inte tvekade att 

ge sig i kast med svårare ord, till exempel bearnaisesås. Detta visade även att de var noga med 

rättstavning. Vidare använde flickorna varierande adjektiv för att beskriva händelser i texten. 

Pojkarna i skrivparet Per/Pontus använde egna nyskapande ord så som ”tjong” för att 

framställa händelsen i texten samt att de använde adjektiv som beskrev olika färger. 

Skrivparet Fredrika/Peter visade under observationstillfällena att Fredrika inte hade problem 

med att skriva ner det Peter formulerade, men när Peter skulle vara ”skrivare”, så tog Fredrika 

på sig en ”lärarroll” för att hjälpa Peter. Bland annat när hon försökte ljuda ut orden för 

honom. Deras text innehöll verklighetstrogna händelser och inte några egna nyskapande ord, 

som till exempel ljudeffektsord. Fredrika var också den som dominerade textskapandet för 

dem båda under observationsstillfällena. Pojkarna i skrivparet Palle/Pecka använde sig både 

av verklighetstrogna företeelser och fantasi i sitt textinnehåll, till exempel att ena trollet spela 

fotboll i Milan (verklighet) och ett troll spelade i ett påhittat fotbollslag (fantasi). Pojkarna 

använde adjektiv som beskrev färger, exempelvis färgerna på Milans fotbollströjor. 

 

Resultat av analys 3   
 

Resultatet av analyserna presenteras här med de båda medverkande skolorna tillsammans 

vilka jobbat enligt ASL-metoden.  

 

Kommunikation 
 

Båda skrivparen, bestående av flicka/pojke, i de olika klasserna, åskådliggör i resultatet på 

skillnader i samarbete vid datorn. Skrivparet flicka/pojke, i ena klassen, hade skilda intressen 

de ville skriva om och därför svårt att enas om en gemensam berättelse. Vidare att intressena 

var ganska påtagligt könsbetingade, till exempel att flickan ville skriva om ”Hello Kitty” 

medan pojken ville skriva om rymden. Dock förde skrivparet en dialog mellan sig för att 

kunna lösa problemet. Ingen av dessa elever lät den ena styra samtalet utan båda gjorde goda 

försök till att lösa problemet. Resultatet visade att de skrev en gemensam berättelse till slut. 

Trageton (2005) förespråkar gärna par av elever som består av just en pojke och en flicka 

eftersom han menar att då möts erfarenheter och språk från olika världar och att dessa möten 

är berikande. Detta skrivpar visade resultat på detta genom att de via dialogen sinsemellan 

kunde enas och samarbeta sig fram trots skilda intressen och erfarenheter.  I den andra klassen 

där skrivparet, flicka/pojke, visade att de kommit olika långt i sin utveckling när det gällde att 

skriva på datorn, visades tendenser till att flickan tog på sig ett ansvar som ”lärare” för att 

hjälpa pojken framåt, till skillnad från skrivparet flicka/pojke i andra klassen.  Flickan förde 

samtalen, exempelvis att hon istället för att ställa en öppen fråga till pojken visade honom 
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vägen med att utveckla det han sa muntligt eller fysiskt med att skriva på tangentbordet. 

Flickan i skrivparet visade att hon kände sin skrivpartner väl och visste om hans svaga sidor, 

vilket kan vara en orsak till att hon var villig till att även han skulle lyckas. En annan avsikt 

kan vara att hon själv ville få sin berättelse skriven inom angiven tid och därför hjälpte pojken 

att klara av att skriva det hon sa.  

 

Resultatet tenderar inte till att det var på grund av att det var just en flicka som var den 

starkare, i skrivparet, som det ena barnet tog på sig en lärarroll och visade vägen. Det kan 

likaväl bero på att just den eleven, som individ, har en förmåga att vilja stötta och ansvara för 

olika uppgifter. 

 

Alla skrivarpar i vår studie skapade egna texter, dels genom att de hittade på egna saker och 

dels genom att de förde en dialog tillsammans med sin skrivarkompis, vilket resulterade i att 

deras berättelse allt eftersom fördes framåt i handlingen. I dialogerna som föregick mellan 

barnen, i skrivparen i de båda klasserna, fanns tendens till tydlig skillnad mellan flickornas 

och pojkarnas intresse. Alla skrivpar bestående av pojkar visade på klassiska ”pojkiga” 

intressen, till exempel att de diskuterade ”Star Wars” eller fotboll, medan flickornas dialog 

handlade mer om Hello Kitty eller hur deras karaktär kände sig känslomässigt. Vidare visar 

resultatet tendenser till att flickorna var mer språkliga än pojkarna. Till exempel diskuterade 

flickorna igenom var sak med fler ord medan pojkarna lättare fyllde i varandras meningar och 

inte behövde så många ord. Det kunde räcka med att en pojke till exempel sa; - då gick han 

ut…och den andra pojken fyllde i ..- å då sa det pang. Kan det bero på att pojkarna i 

skrivparen umgicks mycket på fritiden och lekte lekar som handlade om just det dem 

diskuterade samt skrev om, och därför inte hade några problem med att förstå varandra i deras 

skapande? Eller att flickor finner det mer intressant att vilja diskutera, vilket medför att det 

blir mera språkligt? Oavsett vad skillnaden beror på, visar vår undersökning ansatser till att 

metoden uppmuntrar till samtal och samarbete. Dysthe (2001) hävdar att i den sociokulturella 

teorin är balansen mellan det individuella och det sociala en avgörande aspekt på varje 

lärandemiljö. Lärandet är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har i vid mening 

med omgivningen att göra. Vidare att ett lärande sker genom deltagande och genom 

deltagarnas samspel där språk och kommunikation är de grundläggande elementen.  

 

I studien visade sig detta även när barnen samarbetade vid datorerna. Då pågick en språklig 

kommunikation dem emellan vilket tenderade till en skriv- och läsutveckling. Samarbetet 

innebar inte att barnen var tvungna att vara på samma kunskapsnivå som sin skrivpartner, utan 

de kunde hjälpa och stötta varandra oavsett vilka förutsättningar var och en hade. Detta visar 

också det Vygotskij menade med den proximala utvecklingszonen. Att man lär sig först 

tillsammans med andra det man sedermera kan göra själv och ens inre tänkande har föregåtts 

av yttre tänkande tillsammans med andra.  

 

Motoriska likheter/skillnader 
 

När barn arbetar med metoden ASL har barnen samma förutsättningar motoriskt eftersom de 

använder datorn som verktyg istället för penna och papper. Alla barnen i studien kunde få ner 

sina egna ord och se ett resultat av det de gjort på datorskärmen. Deras energi och kraft låg på 

tankeverksamhet och skapandet. Likväl visade resultatet ansatser till variation i flickornas 

respektive pojkarnas utvecklingsnivå vad det gällde deras finmotorik. Hälften av pojkarna 

(fyra av åtta) skrev med en hand i taget och med pekfingrarna på tangentbordet, samtidigt 

som alla flickorna skrev med båda händerna och antingen med flera fingrar eller bara 
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pekfingrarna. Centerheim Jogeroth (1997) menar att det är en förutsättning att barnets 

grovmotorik är klar när det är dags för skolans läs- och skrivinlärning eftersom finmotoriken 

annars inte kan utvecklas och eleven då inte kan hålla i pennan. Vidare påstår hon att all 

motorik måste läras in, tränas upprepade gånger, för att bli automatiserad. Först när barnets 

medvetande är befriat från att styra rörelsen kan det medvetet styra och använda kraften till att 

utveckla språket och tankeverksamheten. Barnet behöver alltså inte lägga energi på att försöka 

hålla pennan rätt.  Vårt resultat visar på skillnad i barnens finmotoriska utveckling och att den 

var utvecklad i varierad grad, men att alla kunde hantera tangentbordet och skriva oavsett hur 

många händer eller fingrar som användes.  

 

Lövgren (2009) instämmer med Holle (1987) när hon säger att elevernas utvecklingsnivå och 

utvecklingstakt varierar och att de därför kommer att visa upp en kombination av finmotoriska 

(t.ex. klippa, rita, skriva) och grovmotoriska (t.ex. hoppa, balansera, rulla runt) förmågor och 

svårigheter. Hon menar att variationer är normalt och att dessa kan bero på olika saker, bland 

annat fysiologiska och neurologiska förutsättningar och vilken personlighet eleven har. I 

arbetet med ASL – metoden, och de uppgifter klasserna i studien utförde, låg vikten på att 

barnen skulle ges bästa möjliga redskap till att skriva en berättelse. Barnen hade datorn och en 

skrivarkompis som hjälpmedel samt pedagogen som stöd, vilket underlättade för alla till att 

kunna producera en text. Om uppgiften sett ut på annat sätt, och barnen skrivit med penna 

istället, kanske vårt resultat av barnens finmotorik sett annorlunda ut. Resultatet, som visar att 

fler pojkar än flickor skrev med en hand i taget och med pekfingret, kan exempelvis bero på 

att flickorna i allmänhet pysslar mer, till exempel syr, vilket kräver finmotoriska grepp, och 

pojkarna ägnar sig mer åt grovmotoriska intressen, till exempel hockey och bandy.  Att deras 

motoriska utveckling kommit olika långt i årskurs ett är för oss normalt, det intressanta är att 

vi, som pedagoger, uppmärksammar deras utveckling och försöker stimulera och uppmuntra 

de barn vi ser har ett behov av det.  Skulle exempelvis trenden i klasserna fortsätta, att 

pojkarnas finmotorik inte kommer igång, är det viktigt att vi ger dem redskap och den träning 

som behövs för deras finmotoriska utveckling.  

 

I de skolor vi gjorde vår undersökning hade alla barnen i skrivparen möjlighet att sitta ner 

framför respektive dator när de arbetade. Ena klassen hade dessutom en snurrbar kontorsstol 

med vickbart ryggstöd placerad vid varje dator, vilket kan ha påverkat studiens resultat då 

skillnaden blev att fler pojkar än flickor satt mindre stilla på stolarna. De ville gärna röra på 

sig, till exempel så snurrade de på stolen och vände runt huvudet för att titta på andra saker, 

medan flickorna var mer stilla och arbetade med berättelsen. Pojkarnas mindre stillasittande 

kan exempelvis handla om ett socio-kulturellt genusperspektiv, att pojkarna anses som mer 

rörliga och livliga än flickor av oss vuxna på grund av våra förankrade föreställningar och 

normer (Molloy, 2007). Omedvetet tenderar det till att vuxna är mer tillåtande mot pojkarna 

angående detta än flickorna, vilket skapar ett mönster för pojkarna som de i sin tur växer in i 

och fortsätter. Parallellt kan resultatet spegla det Grindberg och Jagtøien (2000) talar om, att 

barnet i 6-7 års ålder har kommit in i en ny tillväxtperiod, vilket innebär att armar och ben 

växer snabbt på längden och den runda småbarnskroppen försvinner.  Karaktäristiska 

rörelsemönster för den här perioden är bland annat att barnet tycks ha ett stort överskott av 

motoriska impulser, barnet har svårt att sitta stilla en längre stund och har ett starkt behov av 

sträckrörelser. Om detta är mer förbundet med pojkar vet vi inte men att barnen skulle vara i 

en ny tillväxtperiod var tydligt då alla barnen, flickor som pojkar, hade det svårare i slutet av 

lektionen att vara stilla. Samtidigt förespråkar Trageton (2005) att skolan bör vara en aktiv 

motkultur till stillasittandet för att stimulera till rörelse hos barnen, men menar då att det är 

bra ifall barnen står vid datorerna. På så sätt bidrar det bland annat till mer rörelse i 

undervisningen och att barnen rör sig ledigare medan de skriver. Dock är det tänkbart att 
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barnen hade kunnat få till ett ännu bättre samarbete och mer effektivt skrivande om de hade 

stått upp eller haft vanliga stolar (icke snurrbara) att sitta på, eftersom de då inte hade haft 

möjlighet till att snurra eller ”halvligga” över arbetet. 

 

Koncentrationsförmåga 
 

Utifrån vårt resultat, angående koncentrationsförmåga, stämmer det med det Lövgren (2009) 

påpekar i sin bok att samarbete också är en konst, och synnerligen om man är liten. Det är 

svårt att hålla sig koncentrerad och det kan vara svårt att både ge och få hjälp, påstår Lövgren. 

När det gäller arbetsuppgifterna för de olika skrivparen skilde de sig åt, ena skolan hade en 

styrd och redan påbörjad uppgift om troll medan i andra skolan fick eleverna skriva helt fritt. 

Detta tycker vi oss också se i resultaten under observationstillfällena på elevernas 

koncentrationsförmåga. Skrivparen i skolan, som hade den styrda uppgiften, kom igång 

snabbare och behövde inte fundera på vad berättelsen skulle handla om (redan påbörjad), 

vilket resulterade i att eleverna klarade av att vara koncentrerad under längre stunder och 

redan från start. Skrivparen med den fria uppgiften tog längre tid på sig för att tillsammans i 

paren komma på vad de skulle skriva om, vilket ledde till okoncentration i början, men att när 

de väl skrev på tangentbordet var de koncentrerade under längre stunder. Detta gällde alla 

pojkarna i den klassen, utom en, skillnaden mot flickorna där det fanns två stycken som hade 

det svårare med att vara koncentrerad på uppgiften.  I klassen med den styrda uppgiften 

visade resultatet ingen skillnad mellan flickornas respektive pojkarnas koncentration. Det som 

även kan ha bidragit till att pojkarna i klassen, med den fria uppgiften, hade det besvärligare 

med att koncentrera sig var att de satt på snurrbara kontorsstolar. Snurrbara stolar, med 

möjlighet till att vända ryggstödet bakåt, kan uppmuntra till att barnen gärna koncentrerar sig 

mer på stolen än på arbetet menar vi. Dock vill vi också påpeka det Trageton (2005) säger om 

att barn lär sig bäst i rörelse med hela kroppen och själen, och i den bemärkelsen kan 

snurrbara stolar ses som något positivt. Alternativ till vilken slags stol man bör använda i 

klassrummet får ses som en avvägning till hur klassen fungerar i helhet, vilka behov som 

finns hos de olika barnen. Det som fungerar i en klass kanske inte fungerar i en annan. 

 

Lärmiljöns och möblernas utformning samt undervisningens upplägg, i de olika klassrummen, 

kan alltså ha bidragit till hur vår undersökning och resultat kom att spegla vår studie. Trageton 

(2005) menar att klassrummen bör inredas som en verkstad, med många arbetsvrår. Han 

påpekar vidare att bristen ligger i kunskap om inredningsteknik, bristande fantasi och övning i 

att tänka på alternativa rumlösningar.  Tydligare arbetsvrår, med till exempel skärmväggar 

mellan, kan gynna barnens koncentration, vilket klassrummen på båda skolorna inte hade 

enligt vår observation av lärmiljön (se sida 27). Med skärmväggar har eleverna inte möjlighet 

att störa varandra, genom exempelvis fråga hur mycket har ni skrivit, eller titta och ta efter 

vad de andra skrivparen gör på sin dator. Likväl menar vi inte att det bara är en fråga om 

pedagogernas kunskap om inredningsteknik utan också en fråga om klassrummets arkitektur 

från början samt en ekonomisk fråga om möjlighet till inköp. Material och verktyg som 

datorer, skärmväggar och stolar hör inte till de billigaste inköpen. 

Textens innehåll  
 

I studien framkom det att alla skrivpar, bestående av pojke/pojke, använde ljudeffektsord i 

sina texter. De förstärkte olika händelser med ord som skrevs som ljud, till exempel ”kapong” 

och ”bamm”, till skillnad gentemot flickorna som inte alls använde sig av detta i sina texter. 

Appelgren och Eriksson (1999) fann i sin studie att pojkar i förskoleålder föredrog olika 
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spelprogram med action i datorn om de fick välja. Detta är något som vi anser kan hänga ihop 

med varför pojkarna gärna använde ljudeffektsord i sina texter. Pojkarnas erfarenheter från 

dessa spel hör ihop med deras intressen som i sin tur avspeglas i berättelsen. Det förstärks 

även av att pojkarna, i dialog med varandra, återkommande pratade om till exempel filmer 

som Star Wars. Likväl är det viktigaste, anser vi, att barnen vill och tycker det är roligt att 

skriva och då är ett bra sätt för att uppmuntra dessa känslor hos yngre barn, att de får skriva 

om det de är intresserad av. Barnen får då uttrycka egna intressen och känslor i sin text.  Alla 

flickorna i studien, utom en, använde adjektiv som beskrev en känsla, till exempel glad och 

snäll, upprepad gånger i sina texter. Pojkarna använde istället adjektiv som beskrev till 

exempel en färg eller storlek och heller inte lika återkommande som flickorna i sina texter. 

Barnens sätt att göra beskrivningar i sina texter kan hänga ihop med deras intresse för själva 

skrivningen samt deras intresse angående vad de skriver om. Till exempel kände pojkarna att 

deras texter inte behövde adjektiv som beskrev känslor utan att det viktiga var att förklara 

exempelvis vilken färg något hade eller om något var stort eller litet.  

Skillnader i flickornas skrivande var då de möjligtvis ville att deras text verkligen skulle 

spegla hur någon i texten kände och att det var viktigt i deras textskapande. Ett annat sätt att 

se på det, att pojkarna använde färre beskrivande adjektiv, är att de istället använde fler 

nyskapande ord (ljudeffektsord) än flickorna, vilka även dessa kan stå för en känsla anser vi. I 

stället för att skriva, exempelvis ”det lät jätte högt”, kan ljudeffektsordet ”kapong” förstärka 

något i texten och ge samma innebörd. Brüggemann (2009) i sin tur menar att flickor tycker 

det är kul att skriva i skolan och att de tycker det är lättast att skriva om känslor medan pojkar 

skriver mer kortfattat och inte om känslor. Det Brüggemann menar bottnar troligtvis, finner 

vi, i det Molloy (2007) menar med att flickors och pojkars olika intressen för att läsa och 

skriva handlar om faktorer som klass och kön som konstrueras utanför skolan. Vilka normer 

och föreställningar barnen möter av till exempel sin mamma eller pappa, men också 

runtomkring.  I studien tenderade det också att flickorna regelbundet resonerade med varandra 

eller frågade pedagogen om hur olika ord stavades, samt läste om det de skrivit med jämna 

mellanrum.  

De flesta pojkarna visade färre uttryck eller inga alls av att de reflekterade över vad de skrivit 

eller frågade pedagogen om stavning. Vad som är viktigt för barn när de skriver sin text kan 

vara väldigt olika. Vi menar att tendenserna visar att vissa vill bli klar så fort som möjligt, 

skriva så långt som möjligt eller vara så felfri som möjligt. Brüggemann (2009) åt andra sidan 

betonar just att flickor reflekterar mer över hur de skriver än pojkar. Vi anser att hur man ser 

på det är beroende på vad tanken med uppgiften är enligt läraren. Är det att barnen ska skriva 

felfritt, stavningen är i fokus eller är det att barnen faktiskt skriver? Samtidigt anser vi också 

att det är en fråga om i vilken ålder barnen är. När det gäller yngre barn, som i vår studie, 

fokuserar pedagogen mer på att barnen ska få ett lärande i att skriva och läsa snarare än på 

skillnad mellan könen. Vid en studie av äldre elever kanske vi skulle söka andra svar på vad 

det beror på. Oavsett vilket svar vi söker så kan vi konstatera att samspelet i skrivparen, 

gällande flickor som pojkar, gynnade en kunskapsutveckling, vilket Lövgren (2009) menar 

händer när eleverna tar sig an skrivuppgiften två och två. Tillsammans kommer de fram till 

svar på frågor, stavning och händelseutveckling i skrivandet. Sandström Madsén (2007) 

hävdar att man ska ”skriva för att lära”, vilket innebär att man ökar engagemanget och 

aktiviteten. Barnet bör ges möjlighet att föra fram sina egna personliga åsikter och 

erfarenheter samt att de även bör kunna få hjälp av andra elevers formuleringar, vilket också 

gynnar utvecklingen.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Eftersom vi på förhand utgick från våra frågeställningar kan våra observationer ha blivit 

färgade av de i förväg uppdragna områden vi valt att titta närmare på. Vi anser oss ändå ha 

fått fram så pass tydliga händelser från klassrumsaktiviteterna under samtliga 

observationstillfällen att vårt resultat kan ses som grund för det vi ville studera. Fördelen att vi 

var två som antecknade och observerade var att materialet blev mer heltäckande än om vi 

varit ensam observatör, vidare underlättande detta vårt arbete med resultatanalysen.   

 

Som hjälp i datainsamlingen använde vi oss av mobiltelefonen, som ljudupptagare, vilket vi 

fann till största delen positivt då den inte väckte någon större uppmärksamhet hos barnen. 

Ljudupptagningen var också en klar fördel under vår databearbetning och analys då den 

kompletterade våra anteckningar och fyllde ut det som vi inte hunnit anteckna. Främst var den 

användbar när vi analyserade barnens språkliga uttryck och deras koncentrationsförmåga, 

vilket är svårt att observera med att endast skriva fortlöpande anteckningar anser vi. Från 

ljudinspelningen kunde vi lyssna till barnens kommunikation mellan varandra samt upptäcka 

huruvida skrivparen var koncentrerade eller inte eftersom tystnaden oftast betydde 

koncentration. Inspelningarna gav oss också möjlighet att gå tillbaka och lyssna om igen om 

det till exempel var något vi upplevde att vi inte förstod eller uppfattade.   Ljudinspelningens 

resultat blev av varierande art då klassernas arbetssätt skilde sig åt i de respektive skolorna. 

Skola 1´s ljudinspelningar var till stor del oanvändbara, medan skola 2 renderade i större 

mängd ljudmaterial vilket i sig tog längre tid att analysera.  

 

De svårigheter vi stötte på under våra observationer var främst att förbli en icke deltagande 

observatör då barnen gärna ville fråga om hjälp eller prata om andra saker som inte hörde till 

uppgiften. Vi fick på ett varligt sätt försöka styra tillbaka eleverna mot arbetet när sådana 

situationer uppstod. Att barnen kände att de gärna ville prata med oss beror troligtvis på att vi 

kände barnen sen tidigare, från våra VFU perioder, samtidigt som vi anser att det också är 

positivt eftersom barnen då vågade vara sig själva och slappna av. Patel och Davidson (2003) 

påpekar att en observatörs närvaro kan komma att påverka individerna till en början så att 

deras beteende förändras, men att personerna så småningom vänjer sig vid observatörens 

närvaro och återgår till deras vanliga beteende. I vårt fall, under våra observationer, kunde vi 

märka att barnen till en början var som mest uppskruvade och villiga att prata med oss men att 

de senare glömde bort oss mer och mer.   

 

Tillförlitligheten och giltigheten  
 

I tolkningen och bearbetningen av våra observationer har vi medvetet varit försiktiga och 

försökt undvika att jämföra de två olika klasserna mellan varandra samt deras sätt att arbeta 

med ASL- metoden. Att antingen den ena eller den andra klassen skulle vara bättre respektive 

sämre. Detta kan dock ha påverkat vår tolkning och vårt resultat även om vi i mesta möjliga 

mån försökt undvika det. Dessutom kan vår egen kännedom och känsla för respektive klass ha 

påverkat oss i våra diskussioner eftersom var och en av oss kände mer eller mindre för den 

ena klassen beroende på den tid vi hade spenderat i klassen tidigare.   
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Tillförlitligheten i vår studie anser vi vara god då vi kunnat använda oss av två observatörer 

samtidigt under alla observationstillfällena, vilket Patel och Davidson (2003) anser är ett bra 

sätt att kontrollera trovärdigheten på. Under observationerna använde vi oss även av 

ljudinspelningar, som är ett bra sätt att kontrollera interbedömarreliabiliteten på, eftersom 

ljudinspelningen lagrar verkligheten och går då att ta i repris så många gånger vi behöver 

(ibid.). Ljudmaterialet är av oss bevarat och avidentifierat för framtiden. Värdefullt att veta att 

vår undersökning verkställts på ett tillförlitligt sätt, att det finns vetskap om att det är av god 

reliabilitet, hävdar Patel och Davidson.  

 

Vad det gäller giltigheten anser vi att vår studie stämmer väl överrens med det vi avsett att 

undersöka och vårt syfte. Vi kan inte på något sätt påstå att vi under observationerna inte fick 

fatt i de delar vi valt att lägga fokus på nämligen barnens kommunikation, motoriska uttryck, 

koncentrationsförmåga och texternas innehåll. Dock kan vi inte säga att resultatet skulle ha 

blivit detsamma ifall vi hade observerat fler klasser eller gjort observationer under en längre 

tid, till exempel under en hel termin.    

Resultatdiskussion 
 

Vårt resultat visa på att pojkarna och flickorna tog sig an arbetet med ASL-metoden på lite 

olika sätt. Vi vill likväl påpeka att resultatet speglar just denna studie och kan inte tas som en 

allmän slutsats. Gannerud (2001) påpekar att genus kan användas för att beskriva och förstå 

många olika mönster och strukturer. Vidare att innehållet i könsrelaterade föreställningar och 

normer, och vad det innebär för individen och samhället, inte är givet en gång för alla och 

överallt. Resultatet hade förmodligen sett annorlunda ut om vi genomfört undersökningen i 

andra skolor eller klassrum. Vårt resultat speglar datoranvändningen i ett genusperspektiv i 

just denna studie. Eftersom vår metod varit av kvalitativ art kan vårt resultat inte generaliseras 

till arbetssättet i stort. 

 

I alla klassrum påverkas elever och pedagoger av de olika sammansättningar och 

förutsättningar respektive skola har. Vi kunde se likheter och skillnader i uppgifternas 

utformning i respektive klass vilket påverkar resultatet i undersökningen, vilket vi även var 

intresserad av. Studien är aktuell för just de tillfällen vi observerade klasserna och eleverna, 

detta kan påverka resultatet då studien är begränsad i sin omfattning. Vi valde 16 elever i 

olika konstellationer: 3st par pojke/pojke, 3st par flicka/flicka samt 2st par flicka/pojke, då 

dessa var tillgängliga och närvarade vid båda observationstillfällena. Skrivarparen i de båda 

skolorna var redan hopsatta av pedagogen vilket påverkade arbetet vid datorn positivt anser 

vi, då eleverna redan kände varandra bra och det sociala perspektivet redan delvis hade 

skapats. 

 

I resultatet Kommunikation visade konstellationen flicka/pojke på både nya stimulerande sätt 

att lära dels genom de olika intressen barnen hade samt utvecklingen som sker i samspelet 

med varandra, samarbetet visade inte heller på att barnen var tvungna att vara på samma 

kunskaps eller utvecklingsnivå, utan där eleverna lär av varandra och stöttar och hjälper för att 

komma vidare. Skillnaderna i konstellationen flicka/flicka, pojke/pojke kan påverkas av 

omvärldens och även vårt synsätt på genusperspektiv i vardagen. Med pedagogernas 
professionella förhållningsätt behandlades alla elever med lika förutsättningar och i resultatet 

kunde vi ändå upptäcka klassiska ”pojkiga” intressen och ”flickaktiga” uttryck. Flickorna 

använde fler känslomässiga uttryck och diskuterade mera vilket resulterade i en mer språklig 

dialog och text. Pojkarnas sociala uttryck, då de fyllde i varandras meningar i samförstånd, 

visade även på fantasi och beskrivande text. ASL-metoden bygger på deltagande och samspel 
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där språk och kommunikation är grundläggande samt utgår från elevernas egna intressen för 

att väcka lust till att skriva och läsa. 

 

I resultatet Motoriska uttryck visade skillnader i pojkar och flickors utvecklings nivå då det 

gäller finmotoriken, dock skrev alla eleverna texter vilket vi inte finner hade skett i samma 

utsträckning med penna och papper i årskurs ett. Även att variationer i utvecklingen är 

normalt och att vi som pedagoger ska se till individen och dess utvecklingstakt. I resultatet 

Koncentrationsförmåga vill vi ta i beaktning de olika klassernas skrivuppgifter där den ena 

skolan hade en mer styrd uppgift och den andra en fri skrivuppgift, vilket påverkar 

koncentrationen i de olika klasserna då en fri uppgift kräver mer dialog mellan eleverna i 

skrivparen vilket kan uppfattas av observatörerna som okoncentration. Även lärmiljön samt 

möblernas utformning kan ha bidragit till att vår undersökning påverkats. Trageton(2005) 

förespråkar att eleverna står vid datorerna för ett så bra samspel som möjligt. Vilket även i vår 

studie framkom då koncentrationen av att snurra på stolarna ibland tog en del av fokus från 

uppgiften. 

 

Resultatet Textens innehåll speglar elevernas olika erfarenheter, intressen och kulturer deras 

sätt att forma berättelser. Där pojkarna till exempel skriver ”kapong” som ett utryck för något 

som låter högt eller på ett speciellt vis, flickorna beskriver en känsla med ord från vardagen 

till exempel glad, snäll upprepade gånger. Skillnaden anser vi kan ligga i elevernas olika 

intressen där viljan att skriva dock ändå i dessa två klasser bör lyftas till positiva och 

lustfyllda lärotillfällen för eleverna. Målet med uppgiften från pedagogen påverkar även det 

resultatet i texternas utformning och innehåll vilket vi har tagit i beaktning. En stimulerande 

kunskapsutveckling sker när eleverna tar sig an skrivuppgifterna två och två, tillsammans 

kommer de fram till stavning, händelseförlopp och får svar på sina frågor. 

 

Erfarenheter för framtiden 
 

En elementär del för ett arbete med en C-uppsats är att koppla det till vår yrkesrelevans vilket 

vi gör under rubriken Erfarenheter för framtiden.  

 

I vår studie uppmärksammas flickor och pojkar, i årskurs ett, när de skriver på datorn enligt 

ASL – metoden. Då vi har begränsat oss till att beskriva och jämföra likheter och skillnader i 

flickornas respektive pojkarnas sätt att kommunicera i tal mellan varandra, deras motoriska 

uttryck, deras skriftliga innehåll i texten, koncentration under pågående arbete har det 

avgränsat vårt synsätt när vi gjorde observationerna. Tankar om ASL-metoden som verktyg i 

ett livslångt lärande har väckt nyfikenhet och lusten att utveckla vårt yrkesval. Ett objektivt 

synsätt, när vi kommer in i nya och olika klassrum under en kortare tid, påverkar även det 

studiens utformning. Dels hur klassuppsättningarna ser ut, pedagogen förhållningssätt, 

material tillgång och klassrumsutformning spelar stor roll i resultatet just denna studie kom att 

visa. Vi ansåg att observationer av barnen under ett pågående arbete, enligt ASL- metoden, 

var det vi skulle använda oss av då syftet var att samla information inom områden som berör 

beteenden och skeenden i naturliga situationer. Observationerna visade sig vara ett bra 

metodval då de gav oss mycket information och kunskap om hur barnen tog sig an arbetet 

med ASL- metoden. 

 

I vårt resultat fann vi och tar med oss att positiva effekter uppstår i samarbete vid datorn, som 

stärker motivationen och lusten att lära. Alla barnen i båda klasserna visade på stort intresse 

och entusiasm att vilja arbeta vid datorn, vilket var upplyftande att se. De pedagoger som 
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arbetade i respektive klass var också positiva till metoden, vilket sannolikt smittar av sig på 

barnens arbete.  Våra observationer visade på att både flickorna och pojkarna i klasserna skrev 

och hade tankar och idéer om hur deras berättelse skulle bli. Vi menar också att motiverade 

barn får man när de får bra och utvecklande uppgifter och då är det lättare att fånga upp 

barnen och skapa nya lärtillfällen. En tendens till slutsats är, som Sandström Madsén (2003) 

hävdar när det gäller barns språkutveckling, att om barnen ges möjlighet att föra fram egna 

åsikter och erfarenheter samt att de kan få hjälp av andra barns formuleringar så främjar det 

till att man ökar engagemanget och aktiviteten, vilket gynnar deras utveckling. Att det viktiga 

för barnen är att vi låter de skriva om det de tycker är roligt och har en förförståelse, för då vill 

barnen arbeta och det blir ett resultat som blir synligt för både dem och oss pedagoger.   

 

Vidare finner vi att barnen är enskilda individer och tar till sig kunskap på olika sätt och i 

resultatet kan vi se att utveckling sker i samspel med andra i klassen. Även om flickorna och 

pojkarna visade på variation i hur mycket de diskuterade i skrivparen så skedde ett lärande 

genom att de förde en dialog sinsemellan och samarbetade i datoranvändandet för att skapa en 

berättelse. Barnen kunde själva bestämma i vilken takt och hur lång eller kort deras berättelse 

skulle vara samt känna efter vilket behov de hade av att diskutera och ställa frågor mellan 

varandra. Vi menar att dem, främst pojkarna, som visade på färre och ”fattigare” dialoger 

ändå utvecklades i sitt lärande då de lyssnade in varandras tankar och kunde se att de lyckades 

skapa meningar som bildade en berättelse. När barnen arbetar tillsammans i par skapas ett 

lärande, oberoende i vilket skrivpar barnen befinner sig, förespråkar Trageton (2005). Han 

menar att parskrivningen sporrar till dialog där olika erfarenheter och språk möts. Vår slutsats 

är, som Vygotskij menade med det sociokulturella samspelet, vilket även står skrivet i 

kursplanen för svenska (Lpo94), att det sker en kunskapsutveckling när eleverna får 

samarbeta. Han menade att kunskap skapas i ett socialt samspel, vilket så småningom leder 

till individuellt självständigt tänkande.  

 

Dysthe (2003) hävdar även i den sociokulturella teorin är balansen mellan det individuella och 

det sociala en avgörande aspekt på varje lärandemiljö. Lärandet är mycket mer än det som 

sker i elevens huvud och har i vid mening med omgivningen att göra, samt att ett lärande sker 

genom deltagande och genom deltagarnas samspel där språk och kommunikation är de 

grundläggande elementen. Vår slutsats är därför att variation av både fri skrivning och mer 

tillrättalagda uppgifter bör finnas i lärandet, för utvecklandet av det individuella tänkandet 

samt för att ta tillvara alla elevers olika sätt att lära. Olika stolars utförande har också spelat 

stor roll för hur flickornas och pojkarnas motorik kommit till uttryck. I klasserna vi 

observerade fick barnen sitta på kontorsstolar eller vanliga stolar, och när barnen, främst 

pojkarna, satt på snurrbara stolar blev deras koncentration och motorik påverkade genom att 

de till exempel börjar hänga och snurra på stolarna. Sker detta och vi som pedagoger 

uppmärksammar det, kan vanliga stolar eller att barnen får stå vid datorerna vara ett 

alternativ. Trageton (2005) anser det önskvärt att stå vid datorena då fördelarna blir att det 

gynnar inlärning och samspel, samt bidrar till mer rörelse i undervisningen och att eleverna 

rör sig ledigare medan de skriver. Likväl anser vi att det handlar om vilka behov olika 

klassammansättningar har och anpassa möblemanget efter det, för att främja flickornas 

respektive pojkarnas lärande på bästa sätt. Vi vill även lyfta vikten och ta med oss lärdomen 

av bra klassrums utformning. Trageton (2005) menar att den fysiska klassrumsmiljön både 

kan förhindra och stimulera lärandet. Vi anser att den fysiska miljön är viktig och bör 

anpassas efter gruppens storlek och sträva efter att möjliggöra ett lugnt och trivsamt klimat 

där lärandet kan utvecklas, till exempel genom att datorerna avskärmas mot de övriga 

grupperna vilket hjälper barnen till bättre koncentration.  
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När flickorna och pojkarna använde datorn som verktyg i sitt skrivande visade dem stor lust 

och entusiasm. Några skillnader mellan hur pojkarna respektive flickorna använde datorn 

synliggjorde inte studien. Deras kunskaper var likvärdiga när det gällde hur man gick till väga 

för att skapa en berättelse på datorn. Eftersom vår studie bygger på observationer av barn i 7-8 

års ålder handlar det om barn som har en relativt likvärdig kunskap och erfarenhet av att 

arbeta med datorer. Vi vill uppmärksamma om att studien handlat om äldre elever kanske det 

hade visat på större skillnader i deras kunskap och erfarenhet av datoranvändning. Sundin 

(1992) anser att tekniken varit ett område för män historiskt sett vilket kan ses i dagens 

samhälle som ett uttryck som kraftigt har förändrats. Vår slutsats är att barn i 7-8 års ålder, i 

dagens samhälle (2010), har ungefär samma erfarenhet och kunskap av datorer när de 

kommer i kontakt med dessa i skolan. De skillnader som visade sig när det gäller 

datoranvändandet är mer relaterat till individen anser vi.  

 

Vår studie visade att pojkarna och flickorna hade kommit olika långt i utvecklingen av 

finmotoriken, men att det är normalt och bör ses som individuell utvecklingsnivå och inte som 

skillnad för att det handlar om flickor respektive pojkar. Lövgren (2009) menar att barnens 

motoriska utvecklingsnivå och utvecklingstakt varierar.  Vår slutsats är att barnen är i skolan 

för att få möjlighet till lärande och att vi inte kan förvänta oss att alla nått samma motoriska 

utvecklingsnivå. Vi bör i stället använda oss av medveten träning, av både grov- och 

finmotoriken, för att stimulera barnen positivt i både läsning och skrivning, oavsett om de 

skriver med penna och papper eller med datorer. Vi konstaterar även att pojkarna skrev mer 

fantasikopplade berättelser, gärna med inslag från olika filmer och/eller data/TV-spel, medan 

de flesta flickorna skrev berättelser kopplat till mer verklighetsbaserade händelser. Detta kan 

vara tecken på att pojkarna i studien spelar mer data/tv-spel än flickorna, om man har antagna 

föreställningar om att det är så i ett genusperspektiv. Samtidigt som vi anser att det lika gärna 

kan handla om individuella intressen när det gäller textens språkliga innehåll. Elever i denna 

ålder är heller inte lika färgade av åsikter och erfarenheter när det gäller kvinnligt respektive 

manliga fenomen som vi vuxna är. Eleverna själva, i vår studie, visade inte att de medvetet 

skrev något som anses ”pojkigare” eller ”flickigare”. Däremot avser vi det värdefullt och 

utvecklande med variationer i skrivuppgifterna till barnen, genom emellanåt styra innehållet 

för dem, till exempel låta en flicka skriva om något en pojke har valt och tvärtom, eller att alla 

barnen får skriva en gemensam berättelse genom att den skickas runt och alla fortsätter 

skrivandet och berättandet tills denna är färdig. Detta beroende på hur klassen fungerar och 

vilket behov som finns. På så sätt kan vi som pedagoger aktivt och medvetet arbeta med det 

Lpo94 tar upp, att skolan skall främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter och 

motverka traditionella könsmönster. Vidare att skolan skall ge utrymme för eleverna att pröva 

och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 

 

I denna studie har vi synliggjort flickornas respektive pojkarnas sätt att ta sig an arbetet enligt 

ASL – metoden, vad det gäller deras kommunikation sinsemellan i skrivparen, motoriska 

uttryck, koncentrationsförmåga och innehåll i texter. I det stora hela anser vi att de likheter 

och skillnader vi stötte på mellan dem, i hur de uttrycker sig i dessa avseenden, inte påverkar 

eller har någon betydelse för deras arbete med metoden. Vi drar slutsatsen, gällande likheter 

och skillnader mellan könen, att det mera handlar om att tillgodose och främja barnen 

individuellt i deras utveckling och försöka ge dem de verktyg och det stöd det finns behov av. 

Exempelvis låta barn, med mindre utvecklad finmotorik, få ett verktyg som gagnar deras 

möjlighet till att skriva. Om barnet har svårt att hålla pennan kan till exempel datorn vara ett 

bra hjälpmedel, oavsett om det gäller en flicka eller pojke. Vidare att man uppmuntrar de barn 

som behöver utveckla sitt textinnehåll, som till exempel i vår studie pojkarna, genom att låta 

de skriva om sina intresseområden samtidigt som vi pedagoger kan utveckla uppgifterna med 
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inspiration till exempelvis använda mer beskrivande adjektiv. Vi menar och tar med oss att 

det handlar om att se till den enskilda individen och stödja, uppmuntra och ta till vara på de 

egenskaper och erfarenheter barnet bär med sig, vare sig det gäller flicka eller pojke.  

 

Arbetet med denna C- uppsats upplever vi har gett oss många goda erfarenheter att ta med oss 

i vår kommande profession för att uppmärksamma flickors och pojkars sätt att arbeta med en 

utsedd metod i deras skriv – och läsinlärning. Att det finns många positiva fördelar att ta till 

vara på när det gäller flickor och pojkars skrivning vid datorn, vilka även är bra att ha oavsett 

vilken metod som vi använder för barnens skriv– och läsinlärning.   

 

 

Fortsatt forskning 
 

Vi har under tiden vi arbetat med denna studie känt att vi fått viss kunskap och förståelse om 

flickors respektive pojkars sätt att ta sig an ASL- metoden. Fortfarande är denna studie bara 

en liten del av vad man kan finna vad det gäller likheter och skillnader mellan könen i deras 

arbete med denna metod, eftersom vi har begränsat oss till vissa valda delar. Det finns mycket 

kvar att forska om, till exempel hur barnen förhåller sig till sina färdiga berättelser enligt 

ASL- metoden. Finns det några olikheter mellan könen vad gäller deras sätt att redovisa 

arbetena på? Hur de tänker om berättelser de gjort tidigare? Önskvärt skulle även vara att 

använda sig av videoinspelningar i en liknande studie. 

  

Förslag på andra intressanta framtida studier skulle kunna vara att följa upp och jämföra eller 

beskriva hur flerspråkiga elever i årskurs ett som arbetar med ASL- metoden, utvecklas i läs- 

och skrivkunskap. Vilken effekt metoden har för deras inlärning. En jämförelse eller 

beskrivning kan även göras mellan flerspråkiga elever i årskurs ett som inte arbetat enligt 

ASL- metoden. 
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Bilaga 1    
 

Observation skola 1.  
 

I denna skola hade klassrummet 4 datorer som var satta två och två en ganska lång bit från 

varandra. Två av datorerna var vända med baksidan mot varandra och barnen satt mitt emot 

varandra och arbetade. De två andra datorerna var placerade jämte varandra så att skrivparen 

arbetade sida vid sida. Varje dataplats hade en kontorsstol som var snurrbar.  

 

Vid våra observationstillfällen var hela klassen fulltalig och läraren placerade ut de skrivarpar 

som var i tur att arbeta vid datorn. De övriga eleverna fick andra uppgifter under tiden. 

Skrivparet Patrik/Putte placerade läraren vid datorerna som stod sida vid sida och bredvid 

Filippa/Felicia. På andra sidan, tvärs över klassrummet, placerades skrivparet Frida/Pelle och 

mitt emot Fatima/Flora. Eleverna hade samma platser under båda observationstillfällena vi 

utförde. Uppgiften eleverna fick från läraren var att de tillsammans skulle skriva en berättelse, 

fri skrivning under ett lektionspass (ca 40 minuter), och efter det placerade läraren ut 

skrivparen. Eleverna hade gjort denna uppgift tidigare vid ett flertal tillfällen berättade 

läraren. Samt att eleverna visste att tanken med datorskrivande var att de skulle turas om att 

skriva på datorn. Uppgiften var utformad likadant båda observationstillfällena. 

 

Observationen visade att alla skrivparen kunde hjälpas åt med att öppna upp skrivdokumentet 

utan några problem. Alla elever hade egna inloggningsuppgifter.  

 

Filippa: - Om jag får börja så är det din tur sen. 

Felicia: - Då skriver jag sen. 

 

Skrivparet Filippa/Felicia visar att de själva bestämde tillsammans vems inloggning de skulle 

logga in på samt vem som skulle börja vara ”skrivare”. Efter eleverna loggat in på sina datorer 

förde de en dialog om vad texten skulle handla om. Flickorna Filippa/Felicia och Fatima/Flora 

kom ganska fort igång med sin berättelse. De kunde enas om handlingen och börja arbeta. 

Pojkarna Patrik och Putte kom ganska snabbt på en rubrik och skrev ner den. Skrivparet 

Frida/Pelle hade det betydligt svårare att komma överrens om berättelsens handling visade 

observationen. De gav varandra olika förslag flertalet gånger men ingen av dem nappade på 

den andres förslag.  

 

Frida: - Vi skriver om Hello Kitty som går på disco? 

Pelle: - Nä, vi skriver om rymden. 

Frida: - Nä det vill inte jag. 

 

Fridas och Pelles dialog visar att de hade skilda intressen och var och en ville skriva om det 

som den gillade bäst. Detta resulterade i negativt språkbruk då det återkommande användes 

ord som t.ex. nej och inte. Tiden gick och efter en lång stund hade slutligen Frida och Pelle 

kommit överrens om en rubrik till berättelsen.  

 

Skrivparet Felicia/Filippa visade under observationen på noggrannhet i språklig 

meningsuppbyggnad då de återkommande förde en dialog med varandra om hur orden 

stavades och dels tog läraren till hjälp vid ett flertal tillfällen. Detsamma gällde flickorna 
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Fatima/Flora. De hjälpte även varandra med att reflektera över texten och påpeka fel och rätta 

till dessa, samt att de genom sitt resonerade kunde föra berättelsen framåt i handlingen. 

Flickorna använde uttryck som till exempel; vi kan ju låta henne bli glad igen. Vidare visade 

observationen att berättelserna hade många verklighetsbaserade händelser, bland annat att 

olika händelser skulle ske i rätt månad relaterat till årstiden (Felicia/Filippa), exempelvis att 

deras karaktär skulle bada på sommaren i juli, vilket de kontrollerade med läraren att det 

stämde. Skrivparet Patrik/Putte använde sig av mycket fantasi men även av verklighetsbaserat 

språk. Observationen visade att de förde en intensiv dialog om händelseförlopp i berättelsen 

där pojkarna kunde fylla i varandras meningar.  

 

Patrik: - .. då kom rymdvarelsen och krockade me raketen! 

Putte: -… jaa..då lät de ”kapong”! 

 

Det visade sig att dessa pojkar inte hade några som helst problem med att komma på nya 

saker att tillföra berättelsen men att de hade svårigheter med att samtidigt skriva ner det de sa 

på datorn, vilket resulterade i att de glömde bort vad de hade sagt. Flertalet gånger under 

observationen påpekade någon av pojkarna, i skrivparet Patrik/Putte, detta genom att säga: - 

Vad var det nu igen? Observationstillfället visade att de förde dialog betydligt mer än dem 

skrev. I deras berättelse fanns det även med många ljudeffektsord, ord som skrevs som ett 

ljud, till exempel ”krasch” och ”bamm”. Många av deras fantasiföreteelser var hämtade ut 

dataspel och filmer vilket kom fram genom deras dialog, som till exempel;  

 

Putte: -…i filmen Starwars så låter lasersvärdet så här (Putte gör ljud) 

Patrik: - Ja..den har jag sett  

 

Vidare under observationen kunde pojkarna i skrivparet Putte/Patrik diskutera händelser i 

olika spel. Flickorna i skrivparen, Felicia/Filippa och Fatima/Flora samt skrivarparet 

Frida/Pelle använde sig inte av några ljudeffektsord. Felicia/Filippa uttryckte känsloord när de 

i texten till exempel skrev; glad och rädd. Alla skrivparen i vår studie använde beskrivande 

adjektiv som till exempel olika färger (blå, röd, grön). Observationen visade att flickorna i 

skrivparen Felicia/Filippa och Fatima/Flora använde fler adjektiv, så som vacker, fantastiskt 

och hemskt, än de andra två skrivarparen Patrik/Putte och Frida/Pelle. 

 

Flora: ..hmm(funderar)....jag tycker kläderna ska vara vackra. 

Fatima: ..aa men kompisen tycker dom är hemska. 

 

Under observationssituationerna visade det sig att pojkarna i skrivparet Patrik/Putte satt 

mindre stilla på stolarna än Felicia/Filippa och Frida/Pelle. Patrik som satt på kontorsstolen, 

och var ”skrivare”, snurrade ofta stolen i halvcirkel sida till sida och även runt runt emellanåt. 

Vidare visade observationen att han ofta satt med nedsjunkna axlar och bröstkorg och 

använde en hand i taget och skrev med pekfingret. Putte, som satt bredvid Patrik, tappade ofta 

koncentrationen på uppgiften då han istället tittade och intresserade sig för vad de andra 

eleverna i klassen gjorde. Vidare kommenterade han även omgivningen emellanåt vilket 

resulterade i att även Patrik började intressera sig för vad de andra gjorde. Pojkarna visade 

störst koncentration när de verkligen skrev något på tangentbordet. De skiftade heller aldrig 

plats som ”skrivare” under första observationstillfället medan de under andra observationen 

böt en gång. Även den gången hade ”skrivaren” en snurrbar kontorsstol vilken nyttjades av 

båda pojkarna att snurra med när de hade uppgiften som ”skrivare”. Putte visade då att han 

skrev med en hand och med pekfingret. Flickorna i skrivparet Fatima/Flora var även de mer 
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rörliga på stolarna. De klev gärna upp och gick till andra skrivarpar för att titta på vad de 

gjorde. 

 

Observationssituationerna visade på att skrivparet Felicia/ Filippa kunde koncentrera sig på 

sitt eget arbete trots omgivande faktorer, så som att pojkarna lutade sig mot deras dator och 

kollade vad de gjorde och att det var flertalet elever som passerade ut och in genom ingången 

till klassrummet där flickorna satt. Vidare visade observationerna att skrivparen Frida/Pelle, 

Fatima/Flora liksom Patrik/Putte, hade svårt att koncentrera sig på sitt arbete, då skrivparen 

återkommande satt och tittade ut över klassrummet och kommenterade vad andra elever 

sysslade med. Vid ett flertal tillfällen under första observationen började även Pelle diskutera 

med skrivarparet mitt emot om hur långt de hade hunnit i sitt arbete, vilket han även gjorde 

under den andra observationen, men vid endast två stycken tillfällen. 

 

Skrivparet Felicia/Filippa och Fatima/Flora skiftade plats som skrivare en gång under första 

observationen och båda skrivparen använde båda händerna aktivt på tangentbordet, men skrev 

med pekfingrarna. Under den andra observationen synliggjordes samma sak förutom att de 

böt plats två gånger. Vidare visade Felicia/Filippa på en rakare hållning på stolen, de satt med 

rak rygg och närmare databordet. Frida, i skrivparet Frida/Pelle, som under hela första 

observationstillfället var ”skrivare”, eftersom hon och Pelle aldrig bytte plats, använde även 

hon båda händerna på tangentbordet men skrev med pekfingrarna. Under den andra 

observationen var även Pelle skrivare och skrev med två händer och använde pekfingrarna. 

Vidare visade observationerna att alla elever, i de olika skrivparen, var nyfikna och 

intresserade av vilka funktioner datorn hade genom att alla någon gång under 

observationstillfällena testade att trycka på någon symbol på skärmen med muspekaren.  

 

Patrik: - Man går in här och så kan man få ljud 

Putte: - Hur låter det? 

Patrik: - Hur det låter….wiiiii… 

 

Vid ett annat tillfälle under första observationen skrev pojkarna, i skrivparet Patrik/Putte, 

texten i lodrät linje genom att de ändrat textriktning på datorn. Detta upptäckte flickorna, i 

skrivparet Felicia/Filippa, som satt bredvid och ville göra likadant. Pojkarna visade då vilken 

funktion de hade använt och flickorna tog efter och gjorde samma sak i sin text. Allt eftersom 

eleverna i skrivparen kände sig färdiga talade de om det för läraren, som då kom fram till 

skrivparen och läste det dem producerat. Om skrivparen kände sig helt färdiga med 

berättelsen fick de lov att skriva ut den på skrivaren för att vid ett senare tillfälle kunna läsa 

upp berättelsen för klassen. Kände de sig inte färdiga och ville fortsätta med den vid ett annat 

tillfälle fick dem spara ner dokumentet, vilket inte skapade några problem. Alla elever i 

skrivparen under observationstillfällena visste hur de skulle gå till väga med detta. 

 

 

Observation skola 2 
 

Klassrummet i den andra skolan hade, liksom skola 1, fyra datorer. Av dessa fyra var två 

stycken placerade vid långsidan ut mot skolgården. Datorerna stod med baksidan mot 

varandra. Vid den andra långsidan fanns en dator placerad med baksidan mot väggen, vilket 

gjorde att det par som arbetade vid den satt med ryggen mot klassrummet. Fjärde datorn fanns 

vid ena kortsidan där också deras whiteboard var uppkopplad. Vid varje dator fanns det 

”vanliga” klassrumsstolar, icke snurrbara.  
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Vid våra observationstillfällen var klassen uppdelad så att halva gruppen var på fritids och 

halva gruppen i klassrummet. Skrivuppgiften, för båda tillfällena, barnen skulle utföra var en 

redan påbörjad uppgift, sedan gången innan, de arbetade med att skriva på datorn, vilken 

handlade om elevernas egna påhittade troll. Läraren introducerade dagens uppgift vid datorn 

med att prata om barnens olika troll, till exempel om att det nu var vår i trollskogen (andra 

gången om sommarlov). Tillsammans samtalade läraren och barnen om vad våren kan 

innebära, exempelvis växter, djur och is som smälter till vatten. Efter introduktionen 

placerade läraren ut skrivarparen vid de olika datorerna. Vid de två datorer som stod vända 

från varandra placerade hon skrivparen Fia/Fanny och Fredrika/Peter. Borta vid datorn som 

stod ensam mot andra långsidan satt skrivparen Pontus/Per och vid whiteboarden arbetade 

Palle/Pecka. 

 

Även i denna klass kunde barnen utan problem logga in och öppna upp aktuellt dokument. 

Dagens uppgift var alltså att barnen skulle skriva om sina troll och vad som kunde tänkas ske 

nu när det var vår, respektive sommar under andra observationstillfället. Barnen hade fördelat 

arbetet så att det barn som var ”skrivare” skrev vad det andra barnet i skrivarparet sa. 

Dessutom var det barnet som berättade om vad som skulle hända i berättelsen, som också 

”ägde” dokumentet ”skrivaren” skrev i. Barnen turades om och skiftade plats för att skriva 

med jämna mellanrum.  

 

Flickorna i skrivparet Fia/Fanny kom igång snabbt med själva skrivandet. Fanny, som började 

vara berättare och ägare av dokumentet, hade det klart för sig vad som skulle hända i 

berättelsen om hennes troll. Fia som var ”skrivare” skrev det Fanny sa allteftersom. Flickorna 

hjälptes åt med att stava rätt genom att de resonerade om ordet och ljudade tillsammans.  

 

Fia: - åhhh åhhh… hur gör man? 

Fia: - Bearnaisesås… hur skriver man? (frågar läraren) 

 

När flickorna inte själva kunde lösa problemet eller stavningen frågade de läraren om hjälp. 

Observationstillfället visade att skrivparet Fredrika/Peter delade upp sig så att Fredrika 

började vara ”skrivaren”. Peter placerade sig stående bakom Fredrikas rygg och satte 

händerna i byxfickorna. Peter hade svårt att komma på något att säga och Fredrika försökte 

hjälpa honom framåt genom att komma med olika förslag.  

 

 

Fredrika: - Trollet kan ju odla nånting på våren. 

Peter: - … hmmmm (Peter hummar) 

Fredrika: - Morötter (Fredrika skriver ner) 

 

Peter valde några av Fredrikas förslag som hon i sin tur skrev ner på sitt sätt. 

Observationssituationen visade att Fredrika formulerade meningarna själv utan Peters 

inblandning, trots att det var han som skulle diktera det som skulle skrivas. 

 

 Pojkarna i skrivparet Pontus/Per var även dem snabbt igång med att börja skriva. De använde 

många verklighetsbaserade händelser i sin berättelse. Bland annat ville Per, som började vara 

berättare, att hans troll skulle sätta potatis ”för det gör man på våren” sa han. Pojkarna förde 

även många samtal och ställde frågor till varandra om vad som skulle ske.  

 

Pontus: - Om ditt troll ska odla potatis så kan mitt troll odla nå annat. 

Per: - Hmm..va odlar man mer då? 
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Deras frågor visar på att de hjälpte varandra med att komma på olika saker att tillföra 

berättelsen. Även skrivparet Palle/Pecka samtalade mycket om vad deras respektive 

troll kunde tänkas göra. 

 

Palle: jag gillar fotboll å kan spela som Zlatan. 

Pecka: ..jag också. 

Palle: …trollfotboll.. 

 

Pojkarna fortsatte att diskutera fotboll och bestämde att deras respektive troll skulle vara en 

fotbollsspelare. Vidare förde pojkarna en diskussion om vilken färg deras fotbollströja skulle 

vara. 

 

Pecka: ..min ska ha Milans färger. 

Palle: ..då ska min ha en egen. 

Palle:..vilken färg har England? (han funderar länge)  

 

Pecka syftade på ett specifikt fotbollslag i England visade det sig senare när pojkarna 

resonerat ett tag om fotboll och olika lag. Observationstillfället visar också på både 

verklighetstroget och fantasi innehåll då trollens ”fotbollslag” var både tagna från 

verkligheten (Milan) och påhittat.  

 

För skrivparet Fredrika/Peter visar situationen för observationen att Peter hade det 

svårt att komma på något om sitt troll. Vid flertalet gånger pratade han också 

”babyspråk”, gjorde till rösten, så den lät som ett mycket litet barns, till Fredrika.  

 

Peter: - Men (babyspråk) 

Peter: - Jag vet inte ens vad det ska stå (babyspråk) 

 

Fredrika gjorde försök till att lotsa Peter i hans berättelse, när hon flera gånger försökte 

utveckla det Peter sa.  

 

Observationstillfällena visade att flickorna i skrivparet Fanny/Fia använde båda sina händer 

aktivt på tangentbordet och skrev med flera fingrar samtidigt, och att de ofta skiftade plats 

som ”skrivare”. Flickorna visade också på en rak ställning i ryggen när de skrev. Den flicka 

som satt bredvid på en stol satt oftast still och lät sig inte påverkas av miljön runt omkring, 

bland annat när vi som observatörer ibland växlade plats och kom och gick jämte deras plats. 

Även de andra två skrivparen Per/Pontus och Fredrika/Peter, satt tämligen stilla på sina 

platser vid datorerna under observationstillfällenas gång. De enda gångerna barnen egentligen 

rörde sig på stolarna var ifall de bytte ställning på kroppen. I klassrummet befann sig, förutom 

oss två, endast de skrivarpar som arbetade vid datorerna och läraren som gick omkring för att 

finnas till hands. Båda barnen i skrivparet Per/Pontus skrev även de med tvåhands fattningar 

och flertalet gånger med flera fingrar. Peter, i skrivparet Fredrika/Peter, och Palle, i skrivparet 

Palle/Pecka, skrev däremot med en hand i taget och med pekfingret. Fredrika (i 

Fredrika/Peter) varvade med en hands- och två handsfattning och skrev med flera fingrar på 

tangentbordet medan Pecka, i skrivparet Palle/Pecka, skrev med två händer och med 

pekfingrarna Observationssituationerna visade också att Peter hade ögonen hela tiden 

fokuserade på tangentbordet när han skrev. 
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Alla skrivparen visade på koncentration under arbetets gång vid observationstillfällena. De 

hände aldrig att någon kommenterade det något annat skrivpar gjorde som inte handlade om 

uppgiften i sig. Två frågor om själva uppgiften togs upp mellan skrivarparen, som satt vid 

varandra under arbetet, visade första observationen och inga frågor under den andra. Under 

observationstillfällena visade Fredrika (i skrivparet Fredrika/Peter) på otålighet när hon var 

den som skulle diktera handlingen för Peter som skrev. Hon försökte bland annat få Peter att 

producera snabbare genom att hon ljudade fram orden åt Peter och dikterade sakta vad han 

skulle skriva.  

 

Skrivparet Pontus/Per skrev och uttryckte både verklighets- och fantasibaserade händelser i 

sin berättelse. Fantasin var till exempel att Pers trolls potatisar, som den odlade, skulle vara 

”jätte jätte stora”, vilket visar att det både är fantasi (jätte jätte) och verklighet (potatis) i 

storyn. De skapade även egna ord som till exempel ”tjong”, som skulle symbolisera ljud. 

Flickorna i skrivparet Fia/Fanny hade, enligt observationstillfällena, även de med enstaka 

fantasi händelser, till exempel att Fias troll älskade bearnaisesås i stora lass och odlade 

kryddan dragon i sin trädgård. Mestadels visade dock observationerna att flickorna använde 

sig av verklighets trogna händelser och att de brukade flera olika adjektiv så som stor, vacker, 

underbar och röd. Skrivparet Fredrika/Peter visade på verklighetstroget innehåll i texten. De 

använde inga egna nyskapande ord, exempelvis ljudeffektsord, de visade heller inte på fantasi 

tagna ur filmer eller spel när de samtalade om texten med varandra.  

 

Alla barnen, i skrivparen, arbetade på tills de kände sig färdiga med uppgiften. Därefter talade 

de om för läraren att nu ville de inte skriva något mer och fick då information från läraren att 

räkna i sina matematikböcker tills alla var klara.  

 

 


