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Ett arbetsår i klass 1A med ASL i fokus
Det här är en sammanfattning av arbetet med ASL under klass 1A första skolår. Det är en
dokumentation för mig som lärare i klassen, men även ett försök till att göra en objektiv analys av ett
arbetssätt som var helt nytt för mig och mina elever.

Bakgrund
Från höstterminen 2011 rekommenderades det från Bodens skolförvaltning att alla förskolegrupper
(sexåringar) och alla årskurs ettor skulle arbeta efter modellen ASL – att skriva sig till läsning. Vi skulle
arbeta med Erica Lövgrens bok ”Med datorn som skrivverktyg” som grund och vi hade en del träffar
och hjälp från skoldatateket, men annars var styrningen relativt vag. Beslutet var dock taget och alla
skulle arbeta efter den här metoden/modellen. Grundtanken, rent förenklat, är att eleverna skall
skriva på datorn och på det sättet bli läsare. Det är enklare att skriva än att läsa. Små barn börjar
oftast med att nonsensskriva innan de blir intresserad av bokstäver. Hur det här går till i praktiken
kommer utförligare beskrivas i utförandedelen av detta dokument.

Förberedelser
Inläsning av litteratur och en inledande träff i ASL gruppen. Det var blandade känslor i gruppen
gällande detta arbetssätt, som det ofta kan vara när förändringar i arbetet styrs av någon annan.
Personligen var jag positiv då jag kunde se en hel del fördelar med det här arbetssättet, men lite
orolig var jag hur jag skulle lägga upp mitt arbete i klassen. Jag hade några kollegor på en annan skola
som tidigare arbetat med ASL som var mycket positiva till det här sättet att arbeta, så jag kontaktade
dem och gjorde ett verksamhetsbesök i början av terminen. Dessa två vänliga pedagoger bjöd på
deras erfarenhet och gav mig även goda tips och praktiska små arbeten, bland annat något som
skulle komma att bli det centrala i mitt arbete när jag väl kommit igång med ASL, nämligen ett
bokstavsschema. Med skallen full med idéer och en väska med olika arbeten åkte jag tillbaka till mitt
klassrum för att förbereda mitt arbete med ASL. Det skulle bli en intensiv, men fantastisk rolig resa.

De första stegen
Under de två första veckorna så skrev vi meningar tillsammans i klassen. Eleverna fick säga vad vi
gjort under dagen i ”Vi har …” meningar. Jag skrev deras meningar, mellan sex till tio meningar, på
blädderblocket. Sen fick fem elever, en i taget, komma fram och ringa in en speciell bokstav. Vi
pratade om bokstavens ljud och hur den ser ut. Vi avslutade varje dag med den här övningen de två
första veckorna. En smartboard hade varit utmärkt att ha i det här arbetet. Det hade varit enkelt att
skriva, fylla i olika bokstäver och meningar med färger. På det sättet hade jag kunnat synliggöra de
olika momenten på ett mycket enkelt sätt. Det går att använda en kanon också, men att dra fram den
och koppla upp allt för varje tillfälle blev för bökigt och tidskrävande. Det är viktigt när man startar
upp med ett nytt arbetssätt att det inte blir för många tekniska och praktiska saker som krånglar till
det. Fokus ska ligga på själva arbetet. Det kräver all ens koncentration och uppmärksamhet.
Tillsammans på skolan planerade vi ett större gemensamt arbete för ASL. Den stora utmaningen var
att motivera eleverna att använda sig av ”spökskriften” som är en väsentlig del i arbetssättet.
Grundtanken är att textmängden, berättandet ökar hos eleverna då de inte hindras av hur de ska
stava orden, vilket i början av läs- och skrivinlärningen tar mycket kraft. Vi bestämde oss för att
integrera vårt miljöarbete i det här ASL temat, hållbar utveckling, sophantering och återvinning.
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Vi skulle få besök från rymden av Quarkzyter, som behövde hjälp med sin planet. Spökskriften blev
rymdskrift och på det sättet skulle vi kunna motivera våra elever på ett enkelt sätt. Vi hade nu de
stora grova dragen för hur vårt arbete i alla förskoleklasser och våra tre ettor skulle se ut, men för
mig återstod ett problem. Vi skulle inte börja med temat förrän vecka 41 och nu gick vi in i tredje
veckan på höstterminen och jag ville absolut inte vänta med att börja längre. Det var dags att släppa
säkerhetslinan och kasta mig ut i det okända. Med bilden av hur Erica med stressade ögon farit runt
bland sina elever som en Duracellkanin bestämde jag mig att nu på måndag kör vi.

Första skrivuppgiften
Tanken var att hitta något som de inte behövde fundera så mycket på. En skrivuppgift som var nära
eleven, så själva övningen med datorn och skrivandet skulle vara det som energin fokuserades på. Vi
valde att de skulle skriva om något de gillar att göra. Skrivparen var planerade och klara och jag och
Bengt spände linan hårt då vi plockade in så vi hade 10 datorer till våra 10 skrivpar. Sagt och gjort så
tog vi hand om fem skrivpar var i två olika rum. Den här lektionen var datorerna förberedda,
inloggade och ett tomt dokument med rätt typsnitt blinkade framför skrivparen. Vi hade gått igenom
uppgiften. Alla skulle skriva med spökskrift och du skrev vad din skrivarkompis berättade.

Klassens allra första ASL arbeten. Vad de gillar att göra.

Det blev en hektisk lektion för oss lärare, men alla i klassen hann skriva, illustrera, klippa ut och
montera sina alster. Eleverna läste sedan upp för varandra vad de hade skrivit. Efterarbete var att
hitta bokstäverna i sitt eget namn och måla dessa. Jag var mycket nöjd med den här starten, men jag
trodde aldrig att jag någonsin skulle kunna ha tio datorer igång samtidigt i det här arbetet. Det var
alldeles för stressigt för mig som lärare, men jag hade fel i det. Inom ett halvår skulle inte det vara
något problem alls.
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Vi startar upp med bokstavsschemat
Jag hade fått ett bokstavsarbetsschema av en kollega på en annan skola och satte min personliga
prägel på det, men upplägget bestod och jag bestämde mig för att arbeta i en form av stationssytem.
Det blev fyra olika stationer; Datorhörnan, där vi i våra skrivpar arbetade med att skriva ord som
började på bokstaven A. Bygghörnan där vi denna gång byggde med kaplastavar och centikuber.
Motorikstationen där vi enlighet med bokstaven A gjorde fräcka armband (tanken var att i alla
bokstavsscheman hitta en motorikövning på samma bokstav, vilket kom att bli en utmaning i sig).
Pyssel & Knåp blev den fjärde stationen där vi arbetade med Mandalabilder och lite andra små
arbeten. Jag bestämde mig från början att dokumentera vårt arbete så mycket som möjligt i bilder.

Det absolut första stationsupplägget i klassen.

Tanken med att placera ut eleverna i olika stationer var för att jag skulle få större möjlighet att inrikta
min största tid åt skrivarparen. Det var ju där själva kärnan i det här arbetssättet skulle vara. Vad jag
inte då visste var att alla de andra stationerna kom att utveckla mina elever minst lika mycket, så
länge arbetsuppgifterna var genomtänkta och relativt självgående.
Då vi hade fullt upp förra gången med tio skrivarpar igång vid datorerna så ville jag inte sätta mig i en
alltför stressande situation, därför valde jag att endast ha två datorer igång denna timme. Vi hade
avsatt två pass för ASL denna dag och jag hade hjälp av en till pedagog som tog hand om
motorikstationen med armbandstillverkningen. Innan eleverna fick gå till sin station så gick jag
igenom vad som skulle göras på varje station och att byte till nästa station fick endast ske då jag sa till
om det. Vi skulle försöka hinna runt alla stationer under dagen.
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Armband gjorda i motorikstationen.

Parskrivning av A ord.

Det blev en intensiv dag, men eleverna arbetade med god energi och det kändes som vi hittat en bra
form med arbetsstationer. Det som förvånade oss mest var att det befarade springet från station till
station uteblev. Eleverna satt och arbetade på i sin station tills det var dags för byte. Här fick
skrivandet vid datorerna styra eftersom vi ville göra en rotering av alla stationer så det inte skulle bli
tjockt med folk på en station och på det sättet bli ett orosmoment. Utvärderingen med eleverna var
positiv, alla gillade motorikstationen och även om det ibland blev missöden med att skriva på datorn
så kändes det som en mycket god start.
Vi hade nu en speciell bok för våra bokstäver. Vi kom att
kalla den för vår ABC-bok och här skulle vi lista alla ord på
den bokstaven vi arbetade med i det aktuella schemat.
Det här var första arbetet med bokstavsschemat och vi
ville gå lugnt framåt för att eleverna skulle få tid på sig att
lära sig det här arbetssättet. Det blev ett arbete som kom
att gå under ett par veckors tid innan vi tränat in alla
moment. Nästa skrivuppgift var nu att gå vidare med A
orden och göra meningar till varje ord de skrivit.
Nya stationer, men vi arbetade med samma skrivarpar.

Del 2 i arbetsschemat för bokstaven A. Vi utökade nu med tre skrivarpar.
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En av de saker vi upptäckte vid förra passet av ASL var hur olika lång tid eleverna tog på sig vid
skrivandet på datorn. En del av skrivarparen arbetade fort och väldigt effektivt medan andra tog lång
tid på sig och vi ville absolut inte stressa någon elev såhär i början. Vi bestämde oss för att lägga till
en dator så vi hade möjlighet att dirigera om elever som var ”färdiga” på sin station utan att behöva
skynda på någon. Vi kom också att ställas inför något nytt som skulle behöva en smidig lösning, det
faktumet att du som elev inte alltid blir klar vid en station innan du måste flytta vidare. Framför allt i
motorikstationen som denna gång var att sy på Aidaväv. Även här förvånades vi en smula av att
eleverna accepterade att de inte fick ”göra klart” just då utan flyttade vidare till nästa station för att
vid ett senare tillfälle få återuppta det oklara arbetet.

De första meningarna till orden de skrev i ABC boken.

Vi har börjat använda våra bärbara datorer.
Snygga A tavlor som pryder vår vägg.
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Vi var nu inne i veckan före vårt planerade gemensamma ASL arbete för hela skolan. Vår klass hade
nu arbetat i tre veckor med ASL och även denna vecka gav vi eleverna en skrivuppgift. Denna gång
fick de skriva om vad vi pratat och lärt oss om vad som händer med trädet under hösten.

Vi satte in en ny station denna vecka, matematikhörnan.

Tredje veckan med arbetsstationer och vi insåg att det här arbetssättet ger så många fördelar. Det är
enormt elevaktivt, eleverna får lära sig att ta ansvar och de gör det, det är ett varierande arbetssätt.
Vi upptäckte att det inte endast handlar om att skriva sig till läsning längre, utan vi får ett helt
arbetssätt på köpet som innefattar så många fler delar än vi från början kunde föreställa oss. I det
här skedet så kunde vi inte hitta någonting som var negativt alls med det här sättet att arbeta. Att
kunna ge elever i årskurs ett en uppgift att skriva meningar om trädet och alla klarar det med hjälp av
spökskriften är en skön känsla.

Matematiklådor

Skriver om trädet

Bygger sitt namn med vaxsnören
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Quarkzyterna landar på Mårängskolan
Vi hade nu avverkat åtta veckor av höstterminen och nu skulle skolans stora och gemensamma ASL
arbete starta. Under fredagen veckan innan hade konstigheter inträffat på skolgården. Det var
mystiska märken och någon hade skräpat ner på vår gräsmatta.

Kunde det vara de där tonåringarna som hade varit i farten igen?

Eleverna hade funderat mycket under helgen på vad det var som hade hänt och när vi kom till
klassrummet på måndag morgon så hade någon varit inne i vårt klassrum och vält stolar, kastat skräp
överallt och mitt på golvet låg någonting konstigt med underliga symboler på.

Det visade sig vara en kommunikator och vi hade fått vårt första brev från Quarkzyterna.

På ena sidan var texten obegriplig, men på andra sidan så kunde vi läsa den. Kommunikatorn hjälpte
oss att översätta texten och nu blev det full fart på eleverna. Här skulle skrivas svar. En del var riktigt
upprörda över hur de bara kunde dumpa allt skräp hos oss.
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Gemensamt körde vi en tankekarta på tavlan om vad vi trodde hade hänt och vad vi skulle skriva om.
Det fanns inte en elev i klassen som inte var delaktig i det här arbetet. Vad vi visste var att vi måste
skriva på ”spökskrift” eller rymdspråk som vi kom att kalla det för. Annars skulle inte Quarkzyterna
förstå oss. Ingen elev ifrågasatte hur vi kunde deras språk eller varför inte kommunikatorn kunde
översätta åt andra hållet, från svenska till rymdspråk, vilket var tur för oss. Meningen var att alla
skulle skriva på rymdspråk och det gjorde de nu.

Första uppgiften var att svara på deras brev och rita hur vi trodde de såg ut. De som ville översätta sina meningar själva fick
göra det. Annars fick de hjälp av en pedagog.

Själva skrivande delen i det här arbetet var i stort sett självgående, mycket tack vare att eleverna
skrev på rymdspråk. Svårigheterna var att få eleverna att samtala med varandra innan de skrev och
för oss lärare att hinna runt och hjälpa till med översättningen innan eleverna glömt vad de skrivit.
Just planerandet av sin skrift kom att vara den största utmaningen i det här arbetet. Ivern att skriva
tog oftast överhanden.
Vi fick snart ett till brev där Quarkzyterna undrade vad en soptipp var för något. Många elever hade
skrivit att skräp kastar vi på en soptipp. Hur skulle vi berätta för dessa rymdvarelser så att de skulle
förstå? Vi diskuterade i klassen och kom nu in på hållbar utveckling, sophantering, sopsortering och
återvinning. Det visade sig att vi hade jättemycket att lära dessa stackars Quarkzyter. Dags för ett
nytt svar.
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För att ha en rimlig chans att hinna med alla elever som skrev så använde vi oss av vårt nu inarbetade stationssystem, lite
rymdinspirerat förstås.

Arbetet med Quarkzyterna fortsatte med fler svar och fler uppdrag för oss jordbor. De frågade hela
tiden nya saker och vi svarade och ritade bilder. Quarkzyterna tyckte vi hade så bra idéer och ville ha
hjälp att bygga nya städrobotar. Det ville vi gärna hjälpa till med, men först ritade vi modeller på
städrobotar och skickade iväg.

En av alla våra fina städrobotar. Roboten Isak.
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Vi är nu inne på tredje veckan av Quarkzytarbetet och äntligen hade dagen kommit då vi skulle få
bygga våra egna robotar. Det hade rensats i garage hemma och nu hade vi skolan full med kassar av
allt möjligt ”skräp”.

En bråkdel av allt skräp som skulle användas till städrobotsbyggen.

Med det här robotbygget avslutade vi temat om Quarkzyterna med en fin robotutställning. Vi
skickade iväg våra bilder av de fina robotarna och vi fick ett tacksamt avskedsbrev från våra
rymdvänner med förhoppning att träffas igen.

Några av de fina städrobotarna som byggdes under denna dag.

Det här temat gjorde att flera av eleverna gick fram i sin skriv- och läsutveckling. Intresset för att
skriva och läsa andras arbeten var stort. Vi gjorde en robotbok som var klassrummets mest lästa
litteratur i flera veckor framåt. Quarkzyterna kom att bli saknade vänner, men det var dags att
avsluta det här lyckade ASL arbetet.
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Boken om mig själv
Efter höstlovet och vårt lyckade ASL tema med Quarkzyterna så var det dags att arbeta med lite mer
jordnära skrivuppgifter. Vi började med Boken om mig själv. Den här boken var tänkt att ha uppgifter
som var nära eleven, skrivuppgifter som varje elev enkelt kunde relatera till och inte krävde för
mycket funderingar på vad jag ska skriva. Vi började som vanligt med att arbeta i skrivarpar och
första uppgiften var att skriva om familjen. Många hade nu kommit så långt i sitt skrivande att de ville
skriva på ”riktigt” och det gick inte för oss att motivera spökskrift längre. De som ville fick naturligtvis
använda sig av det.

Eleverna skriver och ritar sin familj.

Här upptäckte vi ett litet problem med skrivarpar. Det blev inte riktigt bra när du som elev berättade
för den andra eleven om din familj och den skrev ner det. Två saker ställde till det, texten skulle in i
boken om mig själv och eftersom den är mer personlig än ABC boken så ville eleverna ha sin ”egen”
text i den. Det blev konstigt att få en text som någon annan skrivit i sin egen bok. För oss som
pedagoger såg vi också en fördel att låta eleverna skriva sin egen text i de här uppgifterna då vi fick
en helt unik dokumentation på deras framsteg i svenska språket nu när de ville skriva utan
spökskriften. Boken om mig själv skulle komma att bli ett mer enskilt skrivarbete från och med nu.
Det här skulle visa sig vara en stor fördel då vi längre fram var igång med våra bokstavsscheman på
riktigt. Det visade sig att ha ett enskilt skrivarbete bland de övriga parskrivningsuppgifterna gjorde att
arbetet kom att flyta på ännu bättre i klassrummet. Som så mycket annat med det här arbetssättet så
löste sig oftast små problem till att något bättre utvecklades. Vi upptäckte att ASL arbetet var ett
levande arbetssätt som förändrades och utvecklades hela tiden under arbetets gång.
Nu hade vi kommit igång med alla arbetsmoment som fanns på våra arbetsscheman. Utmaningen nu
var att hitta på bra och intressanta skrivuppgifter till varje schema. Julen närmade sig och det var
därför bra läge att sätta bokstaven J på vårt bokstavschema.
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Bokstavsschemat utvecklar sig till en helhet
Vi satte största fokus på att träna in alla moment i bokstavsschemat nu. Vårt arbetssätt kom att bli
mycket inrutat och rutinmässigt, även om arbetsuppgifterna på de olika bokstavschemana var
varierade.
Vi startade alltid upp veckans ASL arbete på måndagen efter första rasten, då jag hade den stora
fördelen med att vi var två pedagoger i passet innan lunch och passet efter lunch. Har man
möjligheten att planera in det så att man kan vara två stycken i början av veckan för att få igång
bokstavsschemaarbetet så rekommenderar jag det starkt.
Den första uppgiften på varje nytt arbetsschema var alltid att lista ord på den bokstav som schemat
handlade om. Det gjorde vi alltid i skrivarparen och alla elever fick starta samtidigt med den
uppgiften. Tio datorer igång och två pedagoger som gick runt och hjälpte till och lyssnade. Eftersom
själva listandet av ord är en relativt enkel skrivuppgift så fungerade det här mycket bra och det var
märkbart lugnt i klassrummet när alla kommit igång med sitt skrivande. Det är en bra uppgift att
börja med, alla kommer igång med det nya schemat på ett bra sätt och det behövs inga övriga
arbetsstationer eller extra uppgifter.

Listning av ord, ett samspel i skrivarparen där de skiftar vem som skriver och tillsammans kommer på ord att lista.

Från början var kraven att lista minst 8 ord och sen skriva ut dessa, klistra in i ABC-boken, välja ut 5
ord som du ritade bilder till och sen skrev meningar till. Vi kom ganska snart att öka antal ord till 10
för att senare släppa handbromsen och lista så många ni kan. Längsta listan blev över 70 ord. Under
måndagens arbetspass hann alla lista sina ord och de flesta var färdiga med hela arbetsgången i ABCboken. Att få se samarbetet mellan eleverna och följa deras arbetsgång i de olika delarna av denna
uppgift var mycket intressant. Vi kunde se hur ansvarstagandet för sitt eget arbete ökade och att de
inarbetade rutinerna hjälpte eleverna att bli mer och mer självständiga. Några ville fråga inför varje
moment ändå, men även dessa elever kom att få in en säkerhet i vad de skulle göra och klarade mer
och mer att följa arbetsordningen själva.
Det här var ett av våra mål i arbetet med ASL.
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Arbetsschema

Listning av ord, J-schemat

Att sedan gå vidare i arbetsschemat under veckan började flyta på ganska bra. Jag gjorde skrivuppgifter som skulle träna in enkla meningsbyggnader. I J-schemat blev det att träna på Jag meningar
för att i nästa bokstavsschema, som var K, utvecklas till Jag kan meningar. Det blev nu för mig som
utvecklade dessa bokstavsscheman lite av en sport att få ihop det till en helhet. Allt skulle involvera
den bokstaven vi arbetade med, motorik, meningar och det vi skulle skriva i boken om mig själv.
Varje schema hade tre olika skrivuppgifter, två i skrivparen och ett individuellt.
Samtidigt som vi arbetade med dessa bokstäver i våra ASL scheman så tränade vi även bokstäverna
gemensamt genom att lyssna, ljuda och skriva dem. En kombination av traditionellt och nytt tänk,
men med mycket fokus på ASL metoden. Introduktionen var alltid att jag skrev bokstaven på tavlan
och tillsammans pratade vi om den i klassen och smakade på bokstavens ljud.

Jag tycker inte om … meningar i J schemat och Jag kan … meningar i K schemat.

Jag bestämde mig för att gå emot Ericas sätt att arbeta lite. Nu när eleverna började skriva utan
spökskrift så kändes det viktigaste för mig att deras lust att skriva bibehölls och jag petade inte i
rättningen av texten annat än om eleven själv frågade mig. Däremot började vi träna in de enkla
skrivreglerna. Hur vi bygger en mening, stor bokstav och punkt.
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Slutprodukten med bild och text var också något jag arbetade mycket med. Detaljer i bilder och
färger. Var stolt och nöjd över ditt arbete. Pojkar som började i ettan med en fasa för att rita, hade
rita som en av de bästa sakerna i skolan då vi träffades på utvecklingssamtalen efter sportlovet. Det
gjorde mig mycket glad.

En härlig K helhet. Inte alltid det går att få in lunchen rätt i bokstavsschemat =)

Julbak och kristyr blev stationer som var populära på våra J och K scheman. För oss blev
onsdagspasset då vi körde många olika stationer veckans bästa pass. Ett 60 minuters pass mellan rast
och lunchen. Att ha tillgång till en extra fritidspedagog som kunde baka, virka, måla i en av
stationerna var en ren ynnest både för eleverna och oss pedagoger. Jag fördelade alltid ut eleverna
var de skulle börja och på ett pass hann vi två grupper på varje station. Att du som elev fick vänta en
vecka tills det var din tur att baka accepterades utan gnäll eller tjat. Varje arbetsschema tog ungefär i
arbetstid två veckor att utföra under den här tiden. Några veckor in på vårterminen skulle vi avverka
ett bokstavsschema på en vecka.
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Vi skriver sagor
De två sista veckorna på höstterminen var skrivarbetet i ASL att skriva sagor. Vi hade läst en del
klassiska sagor som förberedelser och nu var det dags att skriva våra egna sagor. Tänk att den mörka
vintertiden känns så passande för just den här aktiviteten.

ASL stationerna för det här arbetet.

Samarbetet då det gäller att skriva sagor kräver lite mer än själva listandet av ord. Det var därför
viktigt att få ihop fungerande skrivarpar. Vi hade under terminen inte bytt så mycket i skrivarparen.
Några få byten hade vi gjort och nu använde vi oss av den erfarenheten vi fått. Att arbeta med bästa
kompisen var inte det som var viktigast, utan hur bra det gick att arbeta tillsammans. En viktig
reflektion såhär i backspegeln är att då vi aldrig låtit eleverna välja själva vilka de ska arbeta med så
minimerar vi som pedagoger också ett vanligt orosmoment där det ska väljas och väljas bort. Vi
kunde sätta ihop vilka som helst och ingen hade sagt eller funderat något om det. Arbetsmiljön i
klassrummet blir mycket avspänd och fokuset blir på arbetet istället för att se vem som är med vem.
Det är naturligtvis viktigt att se till att man inte förfördelar någon när man arbetar såhär. Det var
också roligt att se utvärderingen av eleverna i utvecklingssamtalen på vårterminen. Kompis och
arbetskompis kunde vara helt olika personer och eleverna kunde motivera sina funderingar kring det
på ett mycket bra sätt.
I skrivandet av sagorna fick vi också en diskussion om vilka namn vi ska använda. Ska magistern
verkligen vara med i alla sagor? Ska vi använda namn på våra figurer i sagan om det finns de som
heter så i klassen? Hur gör man för att båda ska få bestämma lika mycket?
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Sagorna skrivs i skrivpar på datorn och sen delar vi upp texten och illustrerar våra verk.

Vi blev så nöjda med våra sagor att vi skickade de till tryckeriet. Ett gäng härliga sagoböcker fanns nu
att läsa i vårt klassrum och som det lästes. Återigen så såg vi resultatet av egenproducerade texter.
Motivationen att läsa sina egna och klasskamraternas texter var mycket stor.

Våra fina sagoböcker. Tro nu inte att jag är så läskig som det framgår här.

Det här var en del av höstterminens ASL arbeten i klass 1A på Mårängskolan, Boden 2011.
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Del 2
Vårterminen 2012

ASL arbetet lösgör sina hjälpraketer och lyfter till nya mål
Att jag skulle få uppleva och medverka till en termin som gav mig så mycket nöje som lärare kunde
jag inte ens hoppas på då jag tog min första årskurs etta i augusti 2011. Efter att ha varit mellanstadielärare i 12 år så hade jag nog lite förutfattade meningar om lågstadiet. Torka snor, knyta skor
och läsa om kor var min framtida fasa, men det är tur att det fanns så mycket mer än så i arbetet
med dessa pigga sjuåringar. Att arbeta som klasslärare är för mig det roligaste arbetet jag haft (jag
har arbetat tio år med annat). Det är ett varierande och kreativt arbete med många olika
arbetsuppgifter där inte alla är lika uppskattade förstås, men på det hela taget ett fantastiskt yrke.
Jag öppnade klassrumsdörren i januari 2012 för vad jag tror såhär i skrivandes stund vara den bästa
terminen jag haft som lärare. Ibland är det senaste alltid det bästa och roligaste du gjort, så med
reservation för att mina objektiva glasögon glidit lite på sned så vidhåller jag ändå att det här är min
bästa termin som lärare och det är ASL arbetssättet förtjänst och naturligtvis mina små medarbetare,
de tjugo eleverna i klass 1A.

Vardagsmagi – missa den inte!

Bokstavsscheman – likhet i variation
Under höstterminen arbetade vi med tre bokstavsscheman. Vi var två årskurs ettor som nu arbetade
med samma scheman, min klass 1A och klass 1B som var i andra änden av skolan.
När vårterminen startade så bestämde vi oss för att vårt arbete i ASL skulle koncentreras till just
bokstavsscheman. Vi kom att hinna med tolv stycken denna termin. En del av våra scheman svällde
och blev till större projekt. Vi byggde vidare på idéer från eleverna och deras inspiration. Våra
välplanerade scheman bröt sig ut från ramarna och vidgades till små teman för att sys ihop och
komma tillbaka igen och vi inspirerades av varandra på ett helt annat sätt den här terminen än under
höstterminen. Tryggheten som nu infunnit sig hos oss pedagoger i det här arbetssättet gjorde att vi
kunde ta in nya influenser från våra elever. Det var tre bokstäver som kom att bli höjdarna på den här
terminen; F, M och R.
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Men innan jag går mer detaljerat in på dessa bokstäver och vad som fick just dessa att svälla och bli
till något större än att skriva texter på datorn, något mer än att öva sin läs- och skrivinlärning, något
mer än att skriva sig till läsning i sin kliniska mening, så gör jag en svepande sammanfattning av de
andra bokstäverna. Att detaljerat gå in på varje schema känns lite onödigt.
Förenklat var min tanke att elevernas skrivuppgifter skulle vara enkla och elevnära och knutna till
bokstaven vi arbetade med. Meningarna skulle vara i stort sett självbyggande med en given början
där eleven endast behövde lägga till slutet. Några exempel på hur uppgifterna såg ut kommer här.
Jag tycker om …
Jag ser …
Det är enkelt att …

På helgen vill jag …
Jag längtar efter …
Jag tror att …

På påsklovet …
Jag tycker inte om …
Jag gillar …

Olika elevarbeten där vi använt en given början på meningarna. Vi har under året arbetat mycket med bildspråket och hur vi
kan göra våra bilder mer detaljerade. Hulkenteckningen här nedan är gjord av en pojke som hatade rita då han började åk1.
Det gör han inte längre.
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Motorikstationen i varje schema blev en central del av arbetet. Många elever var nyfikna på vad som
fanns på det senaste schemat. Det vi från början hade med som finmotorisk träning i vårt arbete kom
att bli ett av de populäraste momenten i skolan. Den kom att träna samarbete, finmotorik,
grovmotorik, tålamod, ansvar och mycket mer i en atmosfär av vilja att göra.
Motorikövningar vi gjort under året:
Armband
Fingervirka
Bussen
Gångbro
Lerfigurer
Målat
Matematiklådor

Aidaväv
Hopprep
Mandala

Jonglerat
Rangoli
Kaplastavar

Kastat boll
Tangram
Centikuber

Pussel
Labyrint
Snöskulptur Baka
3D klossar
Hoppa hage

Brobygge

Fingervirka

Bussen

Labyrint

I två av våra scheman kom just motorikstationen att bli den utlösande faktorn till att dessa
bokstavsscheman övergick till ett mer temaliknande arbete med flera moment. I ett annat blev
resultatet av motorikstationen något så makalöst magnifikt att jag blir glad varje gång jag ser det.
Vi är nu inne på bokstavsscheman F, M och R.
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Fantastiska F och Monstruösa M
Bokstavsschemat F kom att bli det första schemat som visade oss potentialen av hur mycket det finns
att utveckla det här arbetet. Som vanligt är det vår begränsning i fantasi, tid och material som gör att
vi inte går hela vägen. Styrdokumenten då, säger någon. Att koppla det här arbetssättet till styrdokumenten är absolut inget problem. Att våga är nyckelordet här, i alla fall var det så för mig.
Vi hade nu arbetat med ett antal scheman och eleverna var nu mycket bekväma med arbetssättet,
för en del flöt det på så bra att jag hela tiden var tvungen att utveckla nya arbeten. Jag ville inte göra
uppgifter som var för att det endast skulle finnas arbeten. Uppgifterna skulle gå att koppla till
bokstaven vi arbetade med och de skulle träna in någon färdighet. Bland annat gjorde vi några enkla
bokstavshäften. Alla kom inte att hinna alla uppgifter, men det är inte meningen. Det är däremot
viktigt att alla får chansen att någonstans välja i arbetsschemat och stationerna. En del uppgifter ska
alla göra, men en del är valbara. Det är inte roligt om du som elev arbetar i ett lägre tempo och alltid
missar motorik eller pysselhörnan. Motivationen kommer absolut att sjunka då.

Stationerna för bokstaven F. Vi började som vanligt med att lista ord. Motorikstationen var den som alla suktade efter nu
och det var just denna station som kom att få F schemat att utvecklas till ett arbete i tre steg.

En bit lera. En uppgift byggd på en bokstav. En grupp fantastiska elever. De saker som kan hända då
gör att vi har ett yrke som är avundsvärt. Vi var nu i starten på något där jag som pedagog fick vara
flexibel men samtidigt snabb på att strukturera upp nya vägar för det här arbetet. En utmaning som
var mycket spännande och rolig.
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Bengt ger praktiska tips på hur man sammanfogar delar av leran. Vi har alltid varit noggranna med att visa och förklara alla
nya moment. Även tillsynes enkla delar av arbetena. Eleverna flyttar nu sitt namn till en ny station när de gjort klart en
uppgift.

Att göra fantasifigurer i lera var verkligen ett arbete som varje elev i klassen älskade att göra. Nu var
utmaningen att hitta en fortsättning på det här arbetet. Att bara lämna det till de här fina figurerna
som ett roligt motorikmoment hade varit att kasta bort en fantastisk möjlighet till nya inlärningsmoment. Del 2 i arbetet med F schemat växte fram.

Vi såg att här fanns det utrymme för att arbete med datorhanteringen på ett nytt sätt. Under vårt
ASL arbete hade nu de flesta elever lärt sig att logga in, öppna worddokument, ändra typsnitt, ändra
teckenstorlek och spara sina dokument. Det var dags för ett nytt moment. Vi skulle lära de använda
digitalkameran. Vi hade även nya fina skrivuppgifter till eleverna.
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Nya schemat för datorstationen

En elev fotograferar sin fantasifigur

Att eleverna får göra saker själva har varit en central tanke i vårt arbetssätt. Learning by doing, ett
sätt att arbeta på som aldrig blir omodernt. Här fick vi även möjligheten att prata om vad egenskaper
är. När alla fotograferat sina fantasifigurer så var det dags för skrivuppgiften. Det blev en enskild
skrivuppgift och eftersom de flesta uppgifterna på F schemat nu var gjorde så behövde vi en till bra
uppgift i väntan på en dator. Varför inte göra fantasifiskar till vårt akvarium. Längst ner i klassrummet
har vi en vägg som vi använder som en gemensam jättebild. Under vintern var det ett snölandskap
med våra tomtar och snögubbar. Nu gjorde vi ett stort akvarium.

Vi förenklade skrivandet om fantasifiguren till det här.
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Vi var nu inne på vecka två i vårt F schema och aktiviteten på eleverna var mycket god. Alla fick visa
sina fantasifigurer och läsa upp vad de skrivit. Det blev en miniutställning runt vårt akvarium.

Fotot på lerfiguren är inlagt i ett dokument, dags att skriva.

Färdigt!

Vi hade nu arbetat två veckor med det här schemat och alla var färdiga med både fiskar och
lerfigurerna. Vi var mycket nöjda med hur pass mycket vi fått ut i bra uppgifter kring de här
lerfigurerna och gick nu vidare till nästa arbetsschema medan vi kunde blicka ut över vår fina vägg
längst ner i klassrummet. Det skulle komma en del 3, men det visste vi inte just då.

Fantasilerfigurer och fantasifiskar ett resultat av bokstaven F.
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Vi arbetade nu tre veckor med olika bokstavsscheman. G, B och L med en hel del olika skrivuppgifter
och motorikövningar. Våra lerfigurer hade stelnat fast i en pausposition i vårt klassrumsfönster i
väntan på att få liv. Ingenstans hade vi en tanke på att det fanns en spännande historia kring dem.

Lerfigurer i väntan på att upplivas.

Ordlista klipps ut.

Vackra G tavlor.

Sportlovet gick och när vi kom tillbaka från det så hade vi S som bokstav och där en av uppgifterna
var att skriva om sportlovet, men den andra skrivuppgiften var den som kom att binda ihop vårt
arbete med F schemat. Att skriva sagor hade varit en uppgift som eleverna uppskattat mycket under
höstterminen och självklart skulle den skrivuppgiften finnas med på ett S schema. Men vad skulle
våra nya sagor handla om? Här knäckte en av eleverna den strålande idén att ”Kan vi inte få skriva
om våra fantasilerfigurer?” Självklart! Vi strukturerade snabbt upp hur det skulle gå till och gjorde
skrivarpar. Vi var nu inte lika statiska i våra skrivarpar, utan skiftade rätt mycket i de olika
skrivuppgifterna för att alla skulle få arbeta med så många olika som möjligt.

Färdigskriven saga får illustrationer och sätts ihop.

Med inspiration från sin fantasifigur så växer en saga fram.
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En sak i vårt ASL arbete kände jag att vi kunde bli mycket bättre på och det var att läsa upp våra
alster. Jag blev väldigt fokuserad kring själva skrivdelen och bildarbetet i våra uppgifter att jag ibland
glömde den mycket viktiga detaljen att få visa upp och läsa upp sina texter. Naturligtvis så
exponerades varje nytt arbete tydligt på vår whiteboard eller på någon vägg och jag eller Bengt gav
alltid eleverna respons på deras arbeten, men det är en helt annan sak att läsa upp det inför klassen.
Ibland kändes det som jag inte riktigt hann med den här detaljen, men det är nog en klen ursäkt
tyvärr. Det gällde bara att som vanligt strukturera upp även den detaljen bättre.

Sitta högre än sin publik är en skön känsla.

Bara att luta sig tillbaka och njuta av spänningen.

Vid flera tillfällen hade vi gjort misstaget att låta för många läsa upp efter varandra, vilket gjorde att
publikens fokus tagit slut och att författarna inte fått den respons de var värda. Det ändrade vi på nu.
Endast två sagor vid varje lästillfälle och vi lade alltid uppläsningen den sista kvarten på dagen då vi
hade städat undan. Det blev en skön och lugn avslutning på dagen.

Viktigt att visa upp sina illustrationer för publiken.

En intresserad skara åskådare.

Det här var ett mycket lyckat upplägg som vi kom att använda oss av i fortsättningen också. Vi gav
respons till författarna på det vi tyckte var bra i deras framställning. Bara det positiva för nu.

27

Monster målningarna
Vid det här laget hade vi som arbetat med ASL insett att vi skapat ett arbetssätt som var en helhet i
allt arbete vi gjorde under skoldagen, bortsett från matematik, engelska och idrotten. Det handlade
inte isolerat om att skriva sig till läsning. Det kändes konstigt att skriva att vi skulle arbeta med ASL
vissa pass då vi i stort sett dagligen arbetade efter våra bokstavsscheman eller vårt stationssystem,
beroende på vad vi behandlade för ämne; naturen, sagor, författare, rymden, hållbar utveckling mm.
Allt kom att ingå i ASL arbetet. Det blev naturligt och i vårt tycke ett fungerande sätt att arbeta på.
Utvecklingen i F schemat hade också visat oss vilken bredd i uppgifter vi kunde få om vi bara lättade
på locket och insåg potentialen i vad som fanns i arbetet med ASL. Att arbeta med arbetskamrater
som inte ser hinder, utan möjligheter är förstås en fördel som inte nog kan understrykas.
Jag har en förkärlek för bildspråket och tror mig kunna inspirera i den delen. Att det går att lära sig
att utveckla sina bilder med hjälp av små tekniska knep. Även om du har svårt rent motoriskt att
framställa vissa bilder så kan du göra verk som du är nöjd med och på det sättet gå framåt även i den
här färdigheten.
Till vårt M schema hade vi planerat att eleverna skulle få göra en riktig målning. Uppgiften var att
måla ett monster, för vem kan då säga att det blir tokigt eller fel. Mitt monster kan se ut precis som
jag vill att det ska se ut. Förutsättningarna var att hela pappret skulle ha färg och vi arbetade med
stora papper och mycket färg. Vi gav enkla tips och det skulle göras en skiss med blyerts först.

I mitt tycke ett inspirerande dagsschema.

Blyertsskiss

Frågan är kanske om det här har så mycket med ASL att göra, men jag anser att det har det. För vid
det har laget kan jag inte utkristallisera vad som är ASL längre. Uppgiften låg på motorikrutan i
bokstavsschemat som var den tyngsta stöttepelaren i mitt ASL arbete, men hade mitt arbetssätt tagit
steget ifrån rent ASL nu eller var det en egen riktning i samma anda. Jag vill tro att det var det
senaste, men kommer att återknyta till både Ericas litteratur och Tragetons för att få en mer
nyanserad bild på det hela. Att det är ett levande arbetssätt som pulserar energi är helt klart.
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Det är svårt att inte må bra när vi som pedagoger går runt i en miljö som den här.

Återgår till resonemanget om motorikövningarnas betydelse i ASL arbetet, både vad det gäller
bildframställning och rena fin- och grovmotoriska övningar. Vi hade i klassen elever som inte kunde
dra ett någorlunda rakt streck från en punkt till en annan, även om avståndet mellan punkterna var
så kort som 3-4 cm, i början av åk 1. Att klippa var en omöjlighet utan att klippa sönder det som nu
skulle klippas ut. Hur lätt tror ni det är för dessa elever att forma siffror eller bokstäver med en
penna? Vår satsning på motoriska övningar i ASL arbetet var enormt viktig för den utveckling många
av dessa elever haft. Jag skulle vilja påstå att utan den här delen av ASL arbetet så skulle vi inte gått
framåt så mycket som jag tycker vi gjort. Att det även råkade sig så att motorikövningarna var
favorituppgifter för eleverna visar bara att vi lyckats förena nyttig träning med nöje.

Vi lämnar inget omålat på pappret.

Av alla de bilder, illustrationer vi gjort under året var det Måla Monster som var vår absoluta
höjdpunkt och på väggen ovanför våra klassrumsfönster hänger vårt bildgalleri av monster och
blickar ner på oss. Inte så skrämmande, men de gör oss på bra humör. Det är också en anledning god
som någon annan att ha med det arbetet i den här sammanställningen.
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R – I klassrummet får en hel galax plats
Det börjar med en skrivuppgift ”Vad tror du det finns i rymden?”
Det slutar med en rymdutställning på skolans öppet hus. Bokstavsschemat R, en klassuppsättning
tomma sugarböcker, en låda full med vita flirtkulor i alla möjliga storlekar, och ett besök på vårt fina
Teknikens hus planetarium resulterade i ett massivt rymdtema.
Christer, du vet väl att man kör rymden i februari årskurs 2 va?
Det hade jag ingen aning om, och vilken tur det var.

Jag tror att det finns oändligt med kunskaper hos våra sjuåringar.

Det var dags att byta ut vårt akvarium mot en stor svart tom rymd. Från början var det inte meningen
att rymdarbetet skulle svälla till ett större tema, men när idéer poppar upp så har jag svårt att bara
slå ifrån mig dessa. Ibland kanske jag har svårt att begränsa mig också, men jag tycker mig blivit
bättre på det åtminstone så pass mycket att jag bestämmer slutdatum för temat. Det kan annars ha
en tendens att få fortgå alltför länge och då dör glöden ut helt, och ingen vill se slocknande intresse
hos våra elever. Rymden är ett tacksamt ämne som alla i den här klassen verkligen brann för.

Vi gjorde egna planeter som vi döpte och bestämde egenskaper för.
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Det blev mycket rymdprat i klassrummet. Hur ser vårt solsystem ut? Vad heter planeterna runt
jorden? Vad är ett svart hål? Vi bestämde oss för att göra varsin rymdbok där vi kunde rita av våra
planeter i solsystemet och skriva lite enkla fakta om dem.

Vi gör egna rymdböcker.

Nu var vi här igen. Vi använde oss av ASL arbetssättet integrerat i ett ämne som ursprungligen
kommit fram av en enda skrivövning på ett bokstavsschema. Elevernas väckta intresse och
nyfikenhet styrde oss in på ett större tema, oavsett årskurs så kändes det här rätt för oss och enligt
våra styrdokument så ser jag inga hinder för det. Det primära i årskurs ett är läs- och skrivinlärningen,
att då använda sig av ämnen som intresserar måste vara den rätta vägen för att nå framgång.
Arbeten som nu var igång i klassrummet:
Göra en egen planet – skriva en faktaruta om din planet.
Måla, rita en egen rymdfarkost.
Sätta upp det i vår egen galax.
Rymdboken.
Vi ritar planeterna i vårt solsystem.
Vi skriver lite fakta om dem.
Vi sätter de i rätt ordning från solen.
Självklart kom inte det här att räcka.
Finns det något sätt att få med bygga i våra teman,
så kör vi. Nu hittade jag en idé hur man kan bygga ett
solsystem i skokartonger.
Det kom att bli vårt nästa projekt.

En av de underbara rymdfarkosterna.
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Vår egen galax med Vampyrplaneten, Discoplaneten, Pussplaneten, Blommplaneten, Smajlisplanet, Spargrisplaneten,
Krossplaneten och många fler.

Inspiration till att arbeta. Inspiration till att komma på idéer. Var hittar vi dessa? Att bygga ett
solsystem fick vi inspirationen att göra då vi besökte planetariet på Teknikens hus i Luleå. Att få
miniforska om våra närmaste planeter gjorde att vi kände oss stora och att vi gjorde något viktigt.
Rymden sög in oss i sin tomhet, en tomhet som var så fylld med spännande saker att vi inte kunde
värja oss. Vi var uppslukade av det stora okända, så inspiration fanns i oändlighet.
Hur fungerade det med skrivandet på datorerna nu?
Här arbetade de flesta individuellt med sina rymdböcker och egna planeter. Aktiviteten vid datorerna
var stor och vi fick införa något av ett kösystem. Fanns ingen dator ledig så arbetade man med bilden,
eller gick vidare till en annan uppgift tills en dator var ledig. Behovet av datorer växte snabbt.

Lite fakta om Mars.
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Bordet var dukat. Skokartongerna delades ut. Uppgiften var att bygga ett eget solsystem i par, vi
skulle nu äntligen starta upp vårt byggjobb som skulle knyta ihop hela vårt rymdtema.
Material: skokartonger, flirtkulor i olika storlekar, ståltråd, färger, tänger, pryl, nålar och lim.

Bakgrunden ska vara svart som rymden.

Vita lådor blir svarta.

När jag började som lärare 1998 var det en sak, bland många, som jag hade fastnat lite extra för i den
dåvarande lpo 94 och den utbildning vi gavs runt den och det var att arbeta med musisk verksamhet.
Att sammanbinda det ämnet du behandlar med skapande verksamhet. Jag har alltid försökt knyta
ihop större teman med att avsluta med en musisk produkt. ASL arbetet banar väg för det arbetssättet
på ett alldeles naturligt sätt. Att jag nu levde mitt i paradiset för att just arbeta med den formen av
verksamhet förklarade ganska tydligt för mig att jag nu befann mig där jag hörde hemma. Det hade
jag aldrig trott för fem år sedan.
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Vi målar våra planeter.

Och hänger upp de på tork.

När allt var målat och monterat i vår rymdkartong så skulle vi lista planeterna och märka upp våra solsystem.

Ett färdigt solsystem, listat och klart.

Vår fina rymdutställning som vi var mycket stolta över.

Ett mycket uppskattat inslag under vår öppet hus dag. Eleverna var väldigt nöjda över det de
presterat och de gick runt och läste för sina föräldrar vad de skrivit. Bokstaven R hade resulterat i en
rymdbok, en egen galax, egenbyggda solsystem. Inte illa gjort av en enda liten bokstav.
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Dokumentation under arbetets gång
Jag önskar att jag kunde säga att det jag gjorde var så pass genomtänkt som det kan verka, men
ibland så snubblar man helt enkelt rätt. Jag är inte direkt personen som är avogt inställd till det
skrivna ordet, utan jag ser ett visst nöje i att skriva. Det är en del av min reflektion och hur tokigt det
än kan låta, en del av min avslappning. Där en del skyr veckobreven som pesten, så är det en av de
uppgifter jag ibland kan se riktigt fram emot.
I min ficka ligger ständigt en av mina trogna medhjälpare, min iPhone. Förmodligen den sak i det här
arbetet som hjälpt mig mest i att kunna göra en så detaljerad dokumentation som jag faktiskt klarat
av att göra. Enkelheten att fiska upp den från fickan och ta några kort under våra arbetspass har fått
mina veckobrev att bli en uppskattad detalj för både elever och föräldrar.
Från vecka två på höstterminen började jag lägga in bilder jag tagit under veckan på veckobreven. Till
bilderna förklarade jag vad vi arbetat med. Det här kom mer och mer att bli detaljerat då vi började
med vårt ASL arbete. Jag fick ett forum att förklara vad det var vi sysslade med i det här arbetet som
för många av föräldrarna var helt nytt. Jag kunde med ord och bild visa hur jag tänkte och vad syftet
med övningarna var. Samtidigt fick varje förälder en mycket bra inblick i vad vi gjorde på dagarna.

Veckobreven anslås alltid på vår anslagstavla i höjd för eleverna att se. En kopia skickades till varje hem via mail i form av en
pdf fil.

När jag nu skulle skriva den här dokumentationen så satt jag på en skatt av material. Ett år av
detaljerade veckobrev och två mappar på datorn (ht och vt) med massor av bilder. Det svåra var inte
att skriva, utan att begränsa och gallra arbeten och bilder som jag vill dela med mig av.
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Har jag ett råd till den som ska ge sig in på det här arbetet så är det att fotografera så mycket du
hinner och kan. Fotografera eleverna då de arbetar och deras arbeten. Ta inte två eller tre bilder, ta
tjugo eller trettio under samma arbetspass. Tanka hem olika fotoapplikationer, så du kan variera dina
bilder. Visa upp dem på de sätt du kan. Eleverna älskar att se sig själv och sina alster i bildformat.
Stolta elever lyfter huvudet och deras självförtroende skjuter i höjden. Naturligtvis är det viktigt att
se till att alla är med, med jämna mellanrum, vilket kan vara lite bökigt att hålla reda på. Tillstånd för
att fotografera eleverna och publicera dem är också en detalj som ska handhas innan man börjar.
Den slutgiltiga dokumentationen, som är den här, började jag egentligen skriva för mig själv. Ett sätt
för mig att återknyta och reflektera över ett spännande år i vad jag känner var ett inspirerande och
otroligt givande projekt. För det var så det startade med ett projekt som Bodens kommuns skolledning styrt upp och att vi skulle genomföra. Min dokumentation skriver jag också för att visa på att
vi gjort en hel del framsteg i vår årskurs etta och att vi gärna vill fortsätta med ASL i någon form
under kommande läsår. Att jag ska återgå till ett annat arbetssätt där pennan och pappret ska styra
känns främmande och bakåtsträvande, och då menar jag inte i det syftet att penna och papper inte
ska användas. Jag hoppas inte begränsningar av datorer ska få avgöra hur vi ska arbeta i framtiden.
Ni gav oss ett uppdrag som vi genomfört. Ta nu inte bort vår möjlighet att utveckla det till nästa steg.

Framsteg – har arbetssättet visat på några förbättrade färdigheter
Vi har ett uppdrag som styr oss. Ibland kanske bedömningsfrågorna kan vara nog så stressande i de
här årskurserna, men det viktigaste är naturligtvis läs- och skrivförmågan. Hur långt har de nått?
Har ASL metoden gett de resultat som vi eftersträvat? Om resultatet är att jag skulle ha 100%
lässäkra elever så har jag misslyckats. Hade någon annan metod gett ett bättre resultat? Absolut inte.
Jag tror att vi hade haft ett sämre resultat då. Däremot har vi 100% i reslutat av elever som trivs i
skolan, vilket i min bok är grunden för att lyckas med de andra färdigheterna.
Vad har vi då uppnått under det här året? Vad är det för färdigheter vi fått hos våra elever?
Jag sitter nu som lärare för en grupp elever på ett antal av tjugo stycken som kan arbeta mycket
ansvarsfullt och självständigt, både individuellt och i par och grupper. De har en mycket bra
samarbetsförmåga. Deras läs och skrivförmåga är rent generellt mycket god. Den egenskrivna
textmassan är betydande och innehållet god. Deras förmågor i bildframställning är väl utvecklad. De
har lärt sig att hantera en dator och kan logga in, öppna skrivprogram, ändra textstorlek och typsnitt,
de kan spara sina dokument och öppna dem vid ett senare tillfälle. De kan skriva ut sina dokument.
De har viss kunskap i bildhantering med datorn och här ser vi ett framtida utvecklingsprojekt om vi
får möjligheten till det.
Elevernas fin- och grovmotoriska förmåga har utvecklats enormt med hjälp av alla de
motorikövningarna vi arbetat med, som är så starkt knutet till ASL arbetet.
Det finns en stor arbetsglädje och vilja att arbeta.
Svårigheten för mig att jämföra, analysera mot andra årgångar är ju naturligtvis omöjlig då det här är
min första årgång i årskurs ett, men enligt mina kollegor så ligger vi mycket bra med där vi bör vara
och då får jag helt enkelt tro deras ord. Det är även den känslan jag har.
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Slutordet
Det är ett mycket elevaktivt arbetssätt det här med ASL. Ett arbete som ger så mycket glädje och
energi. Ett arbete som inte på något sätt bör isoleras till ett skrivande på datorn, även om det är
kärnan. Ett arbete som föryngrat mig ett par år i alla fall. Kanske inte utseendet, men i hjärtat.
Såhär i slutet av terminen så var det då dags igen.
Elevers önskemål får styra verksamheten, vad är nu det
för svammel?
Av alla önskemål på utvecklingssamtalen så vann att
skriva sagor överlägset. Så vad tror ni vi skulle skriva för
sagor oM nu. Vi måste naturligtvis koppla det till något vi
gjort tidigare. De kikar ju ner på oss och vill vara med.

Jag avslutar som vi så ofta gör nu i vårt klassrum, med en egenskriven saga. Denna gång bjuds vi på
en Monstersaga av en pojke och flicka i klass 1A på Mårängskolan vt 2012. Den är oredigerad och
alldeles unik.
Min förhoppning var att det här skulle bli en objektiv analys av mitt år med ASL som grund i mitt
arbete, men det är svårt att vara objektiv när man varit så inne i ett arbetssätt. Det fick bli en
kronologisk redogörelse om ett år med ASL istället.
Slutligen så måste jag naturligtvis tacka mina medarbetare Bengt Jonsson och Kristina Markström
som hakat på en del av mina ibland lite tokiga idéer och även kommit med goda infallsvinklar och
egna idéer på de arbetena vi gjort. Utan Bengts okomplicerade enkelhet i andan ”det löser vi”, så är
jag rätt säker på att jag/vi haft fler hinder att bestiga. Ett prestigelöst samarbete som jag böjer min
nacke djupt och bockar och tackar för. Att Kicki ofta hamnade i rollen som expert på alla möjliga
motoriska övningar hon inte ens visste hon var expert på, men lika glad som alltid tog sig an detta,
säger också en hel del om hennes inställning till sitt arbete. Det är enkelt att arbeta med likatänkande
pedagoger och ett rent nöja att komma till arbetet varje dag. Tack även till min inspirerande kollega
på B sidan av huset, Ulrika Stoltz. Vi har skrattat åt alla tokigheter vi genomfört och inspirerats av
våra klassers olika elevarbeten.
Tack även till Maria Lindbäck och Anne Rannestam som kickstartade mig med idéer och gav mig ett
utkast till ett första bokstavsschema, som skulle vara grunden för mitt ASL arbete.
Christer Friman – Lärare för klass 1A på Mårängskolan
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Sagostund
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Snipp snapp snut …

Slut slutord

Som ett extra tillägg, en extra avslutning på rapporten så lägger jag till lite bildplanscher på våra olika
bokstavarbeten (scheman). Elevarbeten och olika motorikarbeten. Ett exempel på ett av mina
veckobrev finns även med då det varit en väsentlig del av min dokumentation under det här året.
Sen är det slut … tills jag kommer på något mer.
Christer Friman
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P – SCHEMAT

LISTA P ORD

PUSSEL
PAPPA MENINGAR
PÅSKLOVSMENINGAR
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L – SCHEMAT

LEKAR JAG GILLAR

LABYRINTER

LÄNGTAR MENINGAR
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M – SCHEMAT

MÅLA MONSTER

SKRIVA MENINGAR OM MAMMA OCH MORMOR
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F – SCHEMAT

LISTA F ORD PÅ DATORN

FORMA FANTASIFIGURER

45

46

MÅLA FANTASIFISKAR

47

SKRIVA SAGA OM DIN FANTASIFIGUR

LÄSA UPP SAGAN
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B – SCHEMAT

LISTA B ORD

BUSSAR
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R – SCHEMAT
M
MEEN
NIIN
NG
GAARR O
OM
M VVAAD
D SSO
OM
M KKAAN
N FFIIN
NN
NAASS II RRYYM
MD
DEEN
N

RRAAN
NG
GO
OLLII
LLIISSTTAA RR O
ORRD
D

RRYYM
MD
DBBÖ
ÖCCKKEERR
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K – SCHEMAT

KKRRIISSTTYYRR
JJAAG
G KKAAN
NM
MEEN
NIIN
NG
GAARR
KKAASSTTAA
BBO
OLLLL

LLIISSTTAA KK O
ORRD
D
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A – SCHEMAT
ARMBAND

A MENINGAR

ARBETSSTATIONER

A TAVLOR

KAPLATORN
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MOTORIKÖVNINGAR
3D KLOSSAR
JONGLERA

HOPPA HAGE

FINGERVIRKA

BROBYGGE
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NAMN I VAXTRÅD
BOKSTAVSTAVLOR

SY I AIDAVÄV

MATEMATIKLÅDOR
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fredag den 30 mars 2012
Mystiskt likt en disig morgon försvann
den här veckan bort mot ett snabbt slut.
Med arbetsvilliga elever har vårt Mm
attackerats utifrån olika vinklar.
Mammor och mormödrar har hedrat våra
skrifter. Det har staplats massor av M ord på varandra. Väggen har även
dekorerats med vackra M tavlor, men mest av allt har vi målat makalöst, massiva,
mumsiga och mulliga M O N S T E R.
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Jag skulle vilja visa er alla fina monstermålningar i veckobrevet, men tyvärr finns
det inte rum för det. Det skulle bli ett väldigt långt brev i så fall och en del
kanske tycker att mina veckobrev är på gränsen redan nu. Alla målningar kommer
att pryda vår klassrumsvägg och där kommer de att få sitta och vaka över oss
resten av det här läsåret. Slänger upp några bilder till.

Att få vistas i ett rum med all den här skaparglädjen är en ren energikälla. Det
går inte annat än att mysa på med ett fånigt leende i ansiktet när det är såhär.

56

Nu har snart alla i klassen skrivit klart och läst upp sina fantastiska berättelser
om deras fantasifigurer. Dagens författare hade spännande berättelser om en
farlig banan och hör och häpna en mördarapa. Det blev ruskiga berättelser.

Då var det bara några dagar kvar till påsklovet och vi kommer att arbeta vidare
med rymden under nästa vecka. Förhoppningsvis hinner vi bygga solsystemet. Det
blir inget nytt bokstavsschema nästa vecka, utan rymden och göra klart arbeten.
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Måndag den 2 april

Rymden
Gör klart olika arbeten.

Tisdag den 3 april

Rymden
Matematik

Onsdag den 4 april

Utedag – vi åker madrass
och äter även lunch ute
om vädret är bra.
Påskpyssel
Film: Tintin – månen tur
& retur (efter lunch)
PÅSKLOV

Torsdag den 5 april

Fredagen den 6 april

Tag med bra utekläder
och fika.

Monstergalleri
Klämde in alla monster i alla fall. Tyckte att
de var värda att få sin plats. Nu var inte alla
helt klara då bilderna togs, men fina ändå.
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