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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att öka förståelsen för ASL-metoden. Fokus var att ta reda på vilka 
möjligheter och hinder som finns med ASL-metoden och datoranvändningen i metoden. Samt hur 
metoden tar sig uttryck och vilka kompetenser som behövs för att arbeta med den. I bakgrunden 
presenteras hur barn lär sig läsa och skriva, lärarkompetens och ASL-metoden. Intervjuer och 
observationer i kombination med ljudinspelningar har använts för att svara på frågeställningarna. 
Databearbetningen har därefter behandlats utifrån influenser från Grounded Theory där urval och 
insamlade data varit utgångspunkt för att förstå området. Resultatet visar att metoden är tolkningsbar 
och tar sig uttryck på olika sätt i olika klassrum, vilket är både till fördel och nackdel för metoden.  
 
 
Nyckelord: Att skriva sig till läsning, dator, lärarkompetens, läsa, skriva 
 
English title: The Scandinavian ASL-method - an interpretable method 
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Inledning 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) betonar vikten av att i dagens samhälle 

kunna läsa och skriva. Detta är något som förväntas av samhället om man exempelvis 

vill ha ett arbete, eller för att uttrycka sina åsikter. De menar därför att det är viktigt att 

alla barn får så goda förutsättningar som möjligt att lära sig detta och hävdar att grunden 

för att lära sig läsa och skriva läggs i skolan. Vidare hävdar de att ”den viktigaste 

faktorn för hur elevers läsande och skrivande utvecklas är lärarens kompetens, 

förhållningssätt och kunskap om metoder (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). 

Läraren har en viktig roll bland annat för elevernas förmåga att lära sig läsa och skriva. 

Det är bland annat lärarens uppdrag att se till att eleverna får förutsättningar att utveckla 

både sitt tal och skriftspråk (Skolverket, 2011). Att kunna läsa och skriva med allt var 

det innebär, är inte bara något som eleverna behöver när de slutat skolan, det är även en 

förutsättning för att lära sig andra ämnen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). 

Detta eftersom mycket av skolan så småningom bygger mer och mer på att eleverna 

själva ska inhämta kunskaper från olika källor (Skolverket, 2011). 

 

En av dessa källor är datorn som mer och mer används som ett verktyg i den tidiga läs- 

och skrivinlärningen. Det finns även olika metoder som läraren kan använda sig utav för 

att undervisa om läs- och skrivinlärning. Jag har särskilt intresserat mig för en metod jag 

mött under utbildningen som heter ”Att skriva sig till läsning” eller ASL-metoden som 

jag hädanefter kommer referera till den som. ASL-metoden går, enligt Trageton (2014), 

ut på att eleverna ska vara producenter och skapa sin egen text istället för att enbart läsa 

andras. Metoden baseras på sociokulturell teori och bygger på att eleverna lär i samspel 

med varandra. Förespråkare för metoden hävdar att eleverna lär sig att läsa genom att de 

skriver egna texter, ofta på dator eller skrivplatta (Friman, 2015; Hultin & Westman, 

2014; Lövgren, 2009; Trageton, 2014).  

 

Denna studie fokuserar på ASL-metoden i kombination med datorn som verktyg. 

Datorn tar en allt större plats i dagen samhälle och i dagens skola. I läroplanen står det 

att eleverna ska få skriva på dator (Skolverket, 2011). Det står inte i vilken utsträckning 

datorn bör användas och detta skiljer sig mellan olika skolor och klasser. Det har 
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tidigare inte forskats så mycket om ASL-metoden och metoden börjar få alltmer fäste på 

skolor runt om i Sverige. Av den anledningen anser jag att det är viktigt att undersöka 

ASL-metoden för att få djupare kunskaper som både blivande- och verksamma lärare 

kan ta del av.   
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Syfte och frågeställningar  
 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur lärare använder metoden ”Att 

skriva sig till läsning”, ASL, med hjälp av datorn i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen.  

 

Frågeställningar  

1. Vilka lärarkompetenser är nödvändiga i arbetet med ASL-metoden och datorn? 

2. Hur tar sig ASL-metoden uttryck i verksamheten? 

3. Vilka möjligheter och hinder finns det med ASL-metoden? 

4. Vilka möjligheter och hinder finns det med datoranvändningen i ASL-metoden?  
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Forskningsbakgrund 
Här beskrivs först hur forskningen anger att barn lär sig läsa och skriva, sedan 

behandlas lärarkompetens samt bakgrunden till ASL-metoden och slutligen tidigare 

forskning om metoden. 

 

Den tidiga läs- och skrivinlärningen 

I den inledande texten beskrevs varför det är viktigt att barn lär sig att läsa och skriva. 

Nedan presenteras hur barn lär sig läsa och skriva. I grunden finns det två olika metoder 

för detta, den syntetiska och analytiska metoden. Nedan presenteras kort vad som 

kännetecknar dessa två metoder och fördelen med att kombinera dem.  

 

Syntetisk och analytisk metod 

Den syntetiska metoden, även kallad den traditionella ljudmetoden, har använts länge 

och många skolor använder metoden än idag. Liberg (2006) beskriver att metoden tar 

sin utgångspunkt i bokstavsljud och uttal och fokuserar på fonem (de minsta 

betydelsebärande enheterna i orden). Fokus i undervisningen ligger ofta på vilka och 

hur många ljud som finns i olika ord samt hur olika bokstäver låter och ser ut. 

Nackdelen med den syntetiska metoden hävdar hon är att elever som enbart undervisas 

enligt denna metod kan få svårigheter med läsning om elevens enda strategi för att läsa 

ett obekant ord är att ljuda det.  

 

Hon beskriver vidare att den analytiska metoden utgår från text och ord istället för 

bokstavsljud vilket gör metoden mindre grammatisk då innehållet har en annan och 

större betydelse. Grundtanken är att man utgår från meningsfulla texter som läses 

tillsammans med eleverna och gör att de upplever det meningsfullt. Att utgå från ord 

och text istället för bokstavsljud kan göra det mer begripligt för vissa barn då de förstår 

innebörden i det lästa och därefter bryter ner exempelvis orden i mindre delar, som 

stavelser och fonem. För att helordsmetoden ska fungera som en effektiv läs- och 

skrivmetod krävs att eleverna är väl medvetna om ordens betydelse (Liberg, 2006). 
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Nackdelen med helordsmetoden enligt Trageton (2014) är bristen på ljudning och 

koppling mellan fonem och grafem. Björk & Liberg (1996) betonar att helordsmetoden 

bör kombineras med det författarna benämner som upptäckarstavning. Detta innebär att 

förhållandet mellan ljud och bokstav utforskas och analyseras genom att eleverna får 

pröva att skriva utifrån de lilla de kan. Till en början är elevernas texter och ord 

ljudenligt stavade och saknar ofta vokaler, men allt eftersom lär sig eleverna fler 

bokstäver och ljud. På detta sätt hävdar författarna att barnen skriver sig till fonologisk 

medvetenhet och alltså kopplar ljud till fonem och grafem, något som är viktigt oavsett 

val av metod.  

 

Eftersom att alla barn är olika och lär sig på olika sätt är det, enligt Liberg (2006), 

viktigt att kombinera den syntetiska och analytiska metoden. Hon hävdar att det med en 

mer varierad undervisning är lättare att nå fler barn. Fördelen med att kombinera den 

analytiska och syntetiska metoden, enligt Björk & Liberg (1996), är att eleven får möta 

skriftspråket från olika infallsvinklar och hen kan då utnyttja den del som hen finner 

mest intressant eller är duktigast på. Därefter kan eleven utveckla sin förståelse för den 

alfabetiska koden och för hur skriftspråket byggs upp. Även Trageton (2014) betonar att 

en kombination mellan analytisk och syntetisk metod är det bästa, då med fokus på 

läsförståelse. Att kombinera den analytiska och syntetiska metoden är något som han 

hävdar att ASL-metoden gör, dessutom möjliggör ASL-metoden för det Björk & Liberg 

(1996) kallar för upptäckarskrivning.  

 

Lärarkompetens 

I inledningen beskrevs att grunden för att läsa och skriva läggs i skolan och att läraren 

har en viktig roll i att ge alla elever de bästa möjliga förutsättningar de kan få. Det finns 

en mängd olika faktorer som påverkar hur barn lär sig läsa och skriva. Fredriksson & 

Taube (2012) argumenterar för att vissa faktorer, såsom hemförhållanden, politisk 

påverkan på skolan och elevernas förkunskaper är svåra för läraren att påverka och att 

läraren istället bör fokusera på faktorer som hen kan påverka. Utifrån detta resonemang 

kommer det nedan beskrivas vad läraren kan påverka för att i enlighet med forskning 
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skapa förutsättningar för en god läs- och skrivundervisning. Avsnittet handlar om 

lärarens kompetens och hur läraren kan motivera eleverna.  

 

Att vara kompetent är ett subjektivt uttryck och innebär därmed att det kan tolkas olika 

av olika personer. Synonymer på ordet kompetent är skicklig, duglig, sakkunnig, 

kvalificerad, behörig, meriterad och berättigad (synonymer.se). Det finns forskare som 

hävdar att lärarens kompetenser är det absolut viktigaste när de kommer till elevernas 

läs- och skrivutveckling (Barber & Mourshed 2007; Damber, 2013; Liberg, 2014; 

Skolverket, 2009; Wiliam, 2013). Med utgångspunkt från en studie som Damber (2013) 

genomfört, drar hon slutsatsen att det varken är ASL-metoden med datorns användande, 

eller den traditionella undervisningen med penna och papper, som är mest avgörande för 

en god läs- och skrivundervisning. Istället hävdar hon att den viktigaste faktorn är 

lärarkompetens. Dambers studie visar liknande resultat som Barber och Mourshed 

(2007) metastudie. Genom att jämföra utbildningssystem för totalt 25 länder för att ta 

reda på vad som gjorde vissa länder mer framgångsrika i PISA-undersökningarna kunde 

Barber och Mourshed dra slutsatsen att kvalitén på lärarna avgjorde kvalitén på 

utbildningssystemet. Även Europakommissionen har låtit jämföra 31 länder i Europa i 

syfte att ta fram de viktigaste faktorerna för en god undervisning (EACEA P9 Eurydice, 

2011). Det framkom även där att kvalitén på läraren kan vara avgörande för hur mycket 

eleven lär sig och hur fort. Enligt studien gynnas lågpresterande elever mest av en hög 

kvalité på läraren. Resultatet lägger tonvikten på att läraren kontinuerligt vidareutbildar 

sig och tar till sig ny forskning. Detta menar författarna kan ske genom att läraren går 

mindre kurser eller workshops med syfte att utveckla undervisningen och förena 

forskning med den praktiska verksamheten (metoder, pedagogik, didaktik). Dessa ovan 

presenterade resultat visar att lärarens kompetens är en viktig faktor för elevers läs- och 

skrivundervisning.  

 

Ett exempel på en kompetent lärare kan vara en lärare som motiverar och inspirerar sina 

elever till att vilja lära sig nya saker (Wiliam, 2013). Det är viktigt att eleverna har en 

inre motivation för att lära sig läsa och skriva, något som ofta skapas av en inspirerande 

och rolig undervisning där fokus ligger på elevernas intressen (Damber 2013; Frost, 

2009; Liberg, 2006). Att som lärare hjälpa eleverna att hitta texter som intresserar dem 
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gör att de tenderar att förstå texten bättre då intresset och motivationen för att läsa ökar, 

något som även kan bidra med ökad ordkunskap (Fredriksson & Taube, 2012). Ett sätt 

att öka elevernas motivation är att läraren inför varje arbetspass eller moment delger 

eleverna vad som ska ske och vad som förväntas, genom lärandemål, kriterier eller 

liknande (Wiliam, 2013). Ett annat sätt att motivera eleverna till att skriva texter är att 

de känner att de har en mottagare till sin text (Björk & Liberg, 1996; Friman, 2015; 

Hultin & Westman, 2014; Liberg, 2006; Lövgren, 2009; Trageton, 2014). Detta kan ske 

genom att texterna publiceras på en hemsida, trycks i en bok eller läses upp i klassen 

(Trageton, 2014). Det är viktigt att eleverna känner att deras text är meningsfull att 

producera och att den fyller ett syfte (Trageton, 2014; Wiliam, 2013).  

 

När eleverna skriver egna texter bör fokus till en början ligga på positiv respons och 

skrivarglädje, hävdar Liberg (2006), och betonar att det inledningsvis är tabu att tala om 

eventuella fel eleven gjort. Respons, återkoppling eller feedback beskriver ungefär 

samma sak och har som syfte att hjälpa eleven, i stunden eller vid ett senare tillfälle, att 

förbättra sitt arbete och minska kunskapsluckor (Hattie & Yates, 2014). Feedback är det 

begrepp som fortsättningsvis kommer att användas. Ett sätt att ge feedback på är enligt 

Williams (2013) modell två stjärnor och en önskan. Modellen bygger på att eleven får 

feedback på något eleven gjort bra, något eleven kan förbättra och återigen något eleven 

gjort bra. Denna modell passar även bra för kamratbedömningar menar han. Att låta 

eleverna ge feedback på varandras texter via datorn visade sig i Agélii Genlott & 

Grönlunds studie (2013) ge positiva effekter för lärandet. För att feedbacken ska vara 

bra och ge önskat resultat krävs det att den är fokuserad och relaterad till de lärandemål 

som presenterats (Wiliam, 2013). Feedbacken bör även skapa ett ökat tänkande och mer 

arbete för personen som får den hävdar han. Vidare menar han att få bra feedback kan 

öka elevers motivation och vilja att utvecklas. För att ge en bra feedback till eleverna 

krävs det att läraren utgår den kunskapsnivå eleverna befinner sig på (Hattie & Yates, 

2014; Wiliam, 2013). Författarna betonar att läraren inte kan ge feedback per automatik 

då alla elever är olika och befinner sig på olika nivåer och i olika svårigheter.  
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För att hjälpa lärare att utveckla sin undervisning och i syfte att synliggöra lärande för 

både lärare och elever har Wiliam (2013:18) utvecklat fem nyckelstrategier som alla 

bygger på formativ bedömning. Dessa nyckelstrategier är enligt honom: 

1. Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för 

framsteg 

2. Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärnings-

uppgifter som visar att lärande har skett 

3. Att ge feedback som för lärande framåt 

4. Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra 

5. Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

 

ASL-metoden 

Även om ASL-metoden går under ett namn finns det flera olika tolkningar på metoden 

hävdar Hultin & Westman (2014). Det som författarna anser gemensamt mellan olika 

tolkningar är att eleverna lär sig läsa genom att skriva och att skrivandet oftast sker i par 

skriver på en dator eller läsplatta. Vad som skrivs, hur skrivundervisningen ser ut samt 

hur ofta den sker, skiljer sig mellan olika skolor och lärare som använder sig av 

metoden (ibid). Inledningsvis redogörs för datorns och samtalets betydelse för ASL-

metoden. Därefter beskrivs grundandet av metoden, hur metoden är uppbyggd och vad 

som kan skilja mellan olika förespråkare. Avslutningsvis redogörs för det vetenskapliga 

stödet, för- och nackdelarna med metoden samt metodens grundande i sociokulturell 

teori. 

 

Datorn som redskap i undervisningen och i ASL-metoden 

Som redan nämnts i inledningen är det av största vikt att eleverna lär sig läsa och skriva. 

Att lära sig läsa och skriva i dagens samhälle skiljer sig mycket från undervisningen för 

bara 50 år sedan (Säljö, 2013). Lärande idag handlar mer om att utveckla färdigheter för 

att vara källkritisk och kunna använda tekniken och andra redskap, som får en allt större 

del i vårt samhälle (Skolverket, 2011). Teknik och andra redskap har utvecklats mycket 

och teknik är idag en betydande del av samhället (Säljö, 2013). Datorn som redskap kan 

hjälpa oss att minnas saker, att leta fram information, att stava och gör det lättare att 
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kopiera en text betonar författaren. Trageton (2014) beskriver datorn som en 

skrivmaskin i syfte att underlätta skrivandet, då han hävdar att det är lättare att skriva på 

dator än för hand, särskilt i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Vidare betonar han att 

fokus i läs- och skrivundervisningen bör ligga på själva skrivprocessen. 

 

Samtalets betydelse i ASL-metoden 

Samtalet är en viktig del i ASL-metoden (Trageton, 2014). Det är genom att samtala 

med andra, vuxna som barn, lärare som klasskamrater, som barnet lär sig hur talspråket, 

men även skriftspråket byggs upp (EACEA P9 Eurydice, 2011; Frost, 2009; Liberg, 

2014). Med en samtalspartner vid sin sida kan eleven samtala om en skriven text, 

uppbyggnad, innehåll och grammatik (Liberg, 2006; Trageton, 2014). Samtal och 

dialoger är viktigt i flera delar av skrivprocessen, både innan – om vad som ska skrivas, 

under – om hur ord stavas, meningsuppbyggnad med mera, samt efter – vad som kan bli 

ännu bättre (Liberg, 2006). Säljö (2013) beskriver det talade språket som nyckeln till 

kunskapsutveckling. Det är genom kommunikation och i samspel med andra människor 

som vi utvecklas. Genom att lyssna på och ta del av andra människors erfarenheter och 

kunskaper kan vi lära av varandra (ibid). Detta tankesätt ligger till grund för ASL-

metoden (Trageton, 2014). 

 

Grundandet av ASL-metoden 

Norrmannen Arne Trageton (2014) var den som grundade ASL-metoden. ASL-metoden 

har sitt ursprung i WTR-metoden (Writing to Read) som i sin tur grundades av John 

Henry Martin och metoden marknadsfördes i början på 1980-talet av ett stort It-företag.  

(Trageton, 2014; Wallace, 1985). Trageton (2014) var den som tog metoden till 

Skandinavien. Han har gjort en egen tolkning på den ursprungliga WTR-metoden som 

han kallar för ”Att skriva sig till läsning”. Det är Tragetons tolkning, den så kallade 

ASL-metoden, som detta arbete syftar att öka förståelsen för.  

 

ASL-metoden går, enligt Trageton (2014), ut på att eleverna ska vara producenter och 

skapa sin egen text istället för att enbart läsa andras. Metoden baserar han på 

sociokulturell teori som bygger på att eleverna lär i samspel med varandra. Det är 
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lärarens uppgift att intressera och motivera eleverna och skapa aktiva elever och en 

aktiv lärandemiljö hävdar han. Eleverna skriver i par vid datorn, vilket Trageton betonar 

ökar samspelet och stärker både den muntliga och skriftliga språkutvecklingen genom 

att eleverna får diskutera och argumentera om både innehåll och form i texten. Texterna 

eleverna producerar baserar sig på elevernas egna tankar, känslor och intressen och 

fokus ligger till en början på att eleverna ska skapa en innehållsrik text där mängden är 

viktigare än korrekt stavning. Till sin hjälp har eleverna datorer. Med datorns hjälp blir 

det inte bara lättare, utan lusten för att skriva ökar, då eleven inte behöver traggla med 

att forma bokstäver, menar han. I enlighet med Trageton är det många förespråkare, 

däribland Lövgren (2009), som väntar med att inleda den formella handskrifts-

undervisningen till årskurs 2. De hävdar båda att flertalet elevers finmotorik inte är 

tillräckligt utvecklad innan dess och att det därmed är mer fördelaktigt att vänta ett år 

med handskriftsundervisningen. Istället läggs fokus på andra motoriska övningar som 

bland annat att rita, klippa och pärla, i syfte att träna upp finmotoriken inför 

bokstavsformandet för hand (Trageton, 2014). Det är denna grundtanke, som beskrivits 

ovan, som flera andra förespråkare bygger sina tolkningar på (se bilaga 1). 

 

Förespråkares tolkningar av ASL-metoden 

Tragetons (2014) uppfattning om vilka komponenter och delar som hör till ASL-

metoden kan skilja sig från andra förespråkares uppfattningar. Ett tydligt exempel är 

Mona Wiklanders (2014) tolkning av metoden. Specialpedagogen Wiklander är en av 

ASL-pionjärerna i Sverige och hon inledde arbetet med metoden redan år 1996. Det 

som skiljer sig från Tragetons ursprungliga metod är att Wiklander använder sig av 

talsyntes i kombination med ASL-metoden. Detta är något som Trageton ställer sig 

kritisk till då han menar att ”Rättstavningsprogram och talsyntes kan störa barnets 

stavningsprogression. Det är berättarglädje och innehåll som är det primära” 

(Trageton, 2014, s.126). Vidare liknar Trageton talsyntes vid lärarens röda penna och 

hävdar att talsyntes kan skapa en känsla av nederlag. Wiklander å sin sida argumenterar 

för att talsyntes underlättar för eleverna att se kopplingar mellan bokstäver och 

bokstavsljud vilket är ett viktigt stöd för elever som ännu inte kan alla bokstäver eller 

elever i grova läs- och skrivsvårigheter. 
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En annan förespråkare som skiljer sig från Trageton är Christer Friman. Friman (2015) 

har skrivit en bok, Att skriva sig till läsning: bokstavsschema, om hur han arbetar med 

ASL-metoden. Arbetet i boken bygger på Frimans egna erfarenheter och går ut på att 

hela klassen arbetar utifrån en av alfabetets bokstäver under ca en veckas tid. Genom att 

arbeta med en och samma bokstav samtidigt i hela klassen har Friman gjort en egen 

tolkning av Tragetons ursprungliga metod. Trageton (2014) argumenterar emot att 

arbeta med veckans bokstav och betonar att vissa elever redan kan bokstäverna och att 

dessa elever istället bör fokusera på att utveckla andra delar som exempelvis sin läsning 

eller att skriva längre texter. För de elever som behöver träna på bokstäverna 

förespråkar Trageton istället att eleverna ska få göra egna ordböcker (med ett ord + bild 

för varje bokstav i alfabetet) detta för att få en personlig ordbok där varje bild är lätt att 

koppla till rätt bokstav. Trageton är noga med att eleven själv ska få välja i vilken 

alfabetisk ordning bokstäverna till boken ska produceras, då han hävdar att det för svaga 

elever är lättare att inleda med bokstäverna i sitt eget namn eller inledande bokstaven i 

föräldrars namn.  

 

Även Lövgren (2009) argumenterar emot att, som Friman (2015) förespråkar, arbeta 

enligt ett bokstavschema då hon hävdar att eleverna lär sig bokstäverna ändå för att de 

behöver kunna dem för att berätta. Istället låter hon elevernas intresse styra och hon 

använder sig av olika genrer eller teman som till exempel dikter, e-mail, gåtor, djur, 

natur, etik med mera. Detta går hand i hand med undervisningen Wiklander (2014) 

förespråkar, en undervisning präglad av många olika genrer där fokus på lust och 

innehåll i texten är det primära. Det stämmer även väl överens med Tragetons (2014) 

grundtanke då även han betonar vikten av att arbeta med många olika genrer.  

 

Några mindre skiljefrågor är bland annat att Trageton (2014) förespråkar att läraren bör 

dela upp tangentbordet på mitten, i två delar, i syfte att uppmuntra eleverna till att skriva 

med båda händerna, men det är inte alla förespråkare som anser detta nödvändigt. 

Detsamma gäller frågan om eleverna bör sitta eller stå och skriva. Lövgren (2009) och 

Trageton (2014) hävdar båda att det är viktigt att eleverna står upp och skriver då det är 

bra för deras kroppar, men även här finns delade uppfattningar. 
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Något som däremot kan ses som en mer avgörande skillnad är att förespråkarna 

Lövgren (2009) och Wiklander (2014) båda hävdar att ASL-metoden bör kompletteras 

med andra arbetssätt då de menar att enbart arbeta med metoden inte räcker. 

 

Vetenskapligt stöd för metoden 

Som nämnts i inledningen har ASL-metoden fått ett allt större fäste på skolor i Sverige. 

I det här avsnittet redogörs för metodens vetenskapliga stöd. Som tidigare nämnts utgick 

Trageton (2014) från en annan metod, WTR-metoden, i grundandet av ASL-metoden. 

Han valde då att lyfta fram fördelarna med WTR-metoden för att stärka sin egen tes för 

ASL-metoden. Detta trots att flera utvärderingar av WTR-metoden visat på att metoden 

var ineffektiv och extremt kostsam i förhållande till andra metoder (Slavin, 1991: 

Wallace, 1985). Dessutom hävdar Slavin att det saknas en vetenskaplig grund för att 

WTR-metoden skulle funka bättre än andra metoder. 

 

Trageton hänvisar på sin hemsida (arnetrageton.no) till artiklar som stödjer ASL-

metoden. Dock är det han själv som är författaren till majoriteten av dessa, och 

artiklarna är grundade i småskaliga studier som är svåra att dra generella slutsatser från. 

Tragetons (2014) bok Att skriva sig till läsning – IKT i förskolan och skolan grundar sig 

även den till stor del på den forskning som han själv genomfört. Han hänvisar bland 

annat till en studie av 14 klasser som han följde under 3 år (1999–2002) och denna 

studie ligger till grund för bokens första upplaga på norska som publicerades år 2003 

och översattes till svenska år 2005. Fredriksson & Taube (2012) argumenterar för att 

Tragetons undersökningar inte är tillräckligt gedigna och betonar att Trageton endast 

använt ett fåtal klasser i sin studie och att det därmed inte går att dra generella slutsatser 

ifrån dem. Fredriksson & Taube hävdar att det inte finns ett tillräckligt vetenskapligt 

stöd till grund för ASL-metoden, och understryker därmed att lärare inte borde lita på 

metoden fullt ut. 

 

Som tidigare nämnts bygger ASL-metoden, enligt Trageton (2014), på att skriva texter 

på datorn och undervisningen av att skriva bokstäver för hand bör enligt honom 

senareläggas till årskurs 2. Lundberg (2008) poängterar att dator i skrivundervisningen 

har fördelar i form av att eleverna med en enkel knapptryckning kan forma en bokstav 
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som är både tydlig och lättläst samt att arbetet blir lättare att redigera. Dock betonar han 

vikten av att eleverna ska få skriva för hand. När elever skriver för hand sätter det spår i 

hjärnan genom att de motoriska rörelserna i handen hjälper elevernas minne att lättare 

komma ihåg bokstäver och ord hävdar han, och betonar vikten av att skriva för hand 

redan i årskurs 1. Trageton bemöter kritiken med kommentaren: ”Om spåren i hjärnan 

kommer ett år senare spelar väl mindre roll?” (Trageton, 2014: s.113). Vidare 

argumenterar han för att det blir för många olika bokstavstyper på en gång och att det 

för eleverna är bättre att vänta med att skriva för hand till årskurs 2. Han hänvisar till 

Lövgrens (2009) studie som visade att genom att senarelägga handskriftsundervisningen 

ett år behövdes ett mindre antal timmar läggas ner för samma resultat. Lövgren hävdar 

att man sparar in 80–100 arbetstimmar genom att flytta handskrifts-undervisningen till 

årskurs 2. Vidare hävdar hon att det går fortare för eleverna att lära sig att skriva 

bokstäver för hand efter ett förberedande år med motoriska övningar. Trageton använder 

Lövgrens studie för att visa fördelarna med att vänta med handskriftsundervisning och 

menar att den intjänade tiden istället kan läggas på annan undervisning.  

 

Möjligheter och hinder med ASL-metoden och datorn 

Lorentzen och Smith (2009) argumenterar för fördelarna med att inleda 

läsundervisningen med att skriva. Författarna betonar det nära sambandet mellan att läsa 

och skriva, och hävdar att det är lättare för barn att inleda med skrivandet. Fördelarna 

med ASL-metoden och datorn är att eleverna kan skriva långa texter oberoende av sin 

motoriska förmåga, då de inledningsvis inte behöver forma bokstäver för hand (Friman, 

2015; Hultin & Westman, 2014; Lövgren, 2009; Trageton, 2014). Dessutom blir det fint 

och läsbart även för kamraterna vilket gör att eleverna känner sig mer nöjda med sin 

datorskrivna text jämfört med texter skrivna för hand (ibid). Arbetet är även lätt att 

individanpassa, då samma uppgift kan ges till alla elever men olika krav kan ställas 

utifrån elevernas förmåga (Hultin & Westman, 2014) Dessutom gör arbetet i par att 

kvalitén på elevernas texter höjs (Trageton, 2014). Förespråkarna hävdar, liksom 

forskning har visat, att eleverna skriver längre texter när de får använda datorn jämfört 

med när de skriver för hand (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Friman, 2015; Hultin & 

Westman, 2014; Lövgren, 2009; Trageton, 2014). Hultin och Westman (2014) beskriver 

att för elever som inte uttrycker sig så mycket i tal kan ASL-metoden ge en möjlighet 
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att ta för sig i skrift. Dessutom får elever som använder sig av talsyntes direkt 

återkoppling på bokstäver och bokstavsljud och lär sig då dessa snabbare. Talsyntesen 

och datorn underlättar både läsandet och skrivandet av elevernas texter menar 

författarna. Med talsyntesen kan eleverna själva rätta sin text innan de ber lärare om 

hjälp. På så sätt hävdar de att eleverna blir mer nöjda och stolta över sin text. ASL-

metoden kan vara extra gynnsam för andraspråkselever och elever i läs- och 

skrivsvårigheter (Hultin & Westman, 2014; Liberg, 2006; Trageton, 2014). Förutom 

fördelarna för skriften kan ASL-metoden öka elevernas engagemang för att läsa när de 

får läsa sin egenskrivna text (Liberg, 2006).  

 

En nackdel med metoden är att det även finns forskare som hävdar att textmängden inte 

alls ökar av att skriva på datorn. Liberg (2014) och Damber (2013) har båda gjort egna 

studier där de jämfört klasser som skrivit för hand med klasser som skrivit vid datorn 

och har då kommit fram till att textmängden inte ökar av att skriva på datorn. De menar 

även att det inte finns tillräckligt många studier som visat att datorn skulle ha en 

avgörande roll för att höja läs- och skrivförmågan hos elever. Nackdelarna enligt de 

lärare som deltagit i Hultin och Westmans (2014) studie i Sandviks kommun är om det 

finns för få datorer i klassrummet eller om tekniken inte fungerar. Förespråkarna 

(Lövgren, 2009; Wiklander, 2014) liksom forskarna (Fredriksson & Taube, 2012) 

argumenterar alla emot att enbart ASL-metoden räcker. De hävdar att för att eleverna 

ska utvecklas till goda läsare och skribenter räcker det inte enbart med att läraren låter 

eleverna skriva på datorn. Istället betonar de att en kombination av andra arbetssätt är 

nödvändiga för att stödja språk- och skriftspråksutveckling.  

 

Sociokulturell teori 

ASL-metoden bygger på sociokulturell teori och i syfte att öka förståelsen för metoden 

presenteras därmed metodens teoretiska grund. Först ges en översiktlig bild av teorin 

och därefter kopplas den tydligare mot metoden.  

 
Säljö (2013) beskriver att när man i den sociokulturella teorin ser människans förmågor 

och ser på hur hon lär, är det inte de biologiska förutsättningarna man främst utgår från 

utan hennes fysiska, intellektuella och sociala förmågor. Vidare hävdar han att dessa 
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förmågor ligger till grund för utvecklandet och användandet av redskap. Detta innebär 

att vi människor formas genom de sociala gemenskaper och de redskap vi möter. På 

grund av att tekniken hela tiden utvecklas och nya redskap skapas utvecklas även vår 

sociala och kulturella miljö. Genom att använda de redskap som finns i vår omgivning 

menar han att vi formas till sociokulturella varelser. Hur vi formas beror på vilka 

redskap vi har till vårt förfogande. Det som är lika för alla är att vi alla möter olika 

uttryck och idéer som vi sedan tar till oss och gör till våra egna. Detta, betonar han, sker 

i samspel med andra människor. 

 

Vidare hävdar han att språket är det viktigaste redskapet. Med språket menas inte språk 

som svenska, engelska och tyska utan språk i form av ett flexibelt teckensystem genom 

vilket vi kan tolka, analysera och beskriva världen på olika sätt. Språket används både 

utåt mot andra människor i syfte att kommunicera med dem, men även inåt mot 

individen när hen tänker och för inre dialoger med sig själv. Språket, hävdar Säljö, har 

ändrat hur vi lär. Genom språket kan vi dels skriva ner och på så sätt föra över 

kunskaper mellan varandra, men språket kan även förmedlas muntligt. Som tidigare 

nämnts har samtalet en avgörande roll i kunskapsutvecklingen. Säljö hävdar att språket 

är nyckeln till kunskapsutveckling. Vidare hävdar författaren att en kunnig person kan 

berätta om en företeelse för en annan person och den personen kan då få nya insikter. 

Det är genom språket och i samspel med andra människor vi lär (ibid). 

 

ASL-metoden bygger på Vygotskijs sociokulturella teori om att lärandet sker i samspel 

med andra. För att främja samspelet mellan eleverna och möjliggöra att lära av varandra 

ska det enligt Trageton (2014) alltid finnas två elever vid varje dator. Lindqvist (1999) 

beskriver att lärarens roll är att organisera undervisningen för att skapa aktiva elever och 

en aktiv lärandemiljö. Dessutom har samtalet en viktig roll där läraren ska agera 

dialogpartner och utmana elevernas lärande. Målet menar hon är att eleverna ska vara 

aktiva och intresserade för det är då eleverna lär sig mest. Det räcker inte bara att 

omgivningen ska vara språkligt stimulerande, eleven måste aktivt delta i aktiviteten för 

att utvecklas. Dessutom ska aktiviteterna behandla olika områden och nivån ska vara 

utmanande (ibid). Läraren ska sträva efter att ge förutsättningar för arbete i barnets 

proximala utvecklingszon, på gränsen till vad eleven klarar av (Lindqvist, 1999; Säljö, 
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2013). ”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen, kan det i morgon göra 

på egen hand” (Lindqvist, 1999, s.278). 
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Teori 
Till grund för metoden och databearbetningen användes Grounded Theory och därmed 

ges en kortare presentation av den teorin här. För en mer djupgående redogörelse för hur 

Grounded Theory har tillämpats, se genomförande och databearbetning i metoden.  

 

Grounded Theory 

Grounded Theory är en vetenskaplig teori som jag använder i min metod som en 

databearbetningsmetod. Starrin (1996) beskriver att Grounded Theory ursprungligen 

användes i syfte för att skapa en ny teori eller ett nytt begrepp. Vidare hävdar han att 

teorin skapades i slutet på 1960-talet och inledningsvis inte var accepterad i 

vetenskapliga kretsar, men att den sedan slutet på 1990-talet har blivit allt mer 

accepterad. Dock bör tilläggas att Grounded Theory inte ska ses som en regelbok som 

man följer till punkt och pricka. Teorin bör enbart fungera som en inspiration i 

processen hävdar Starrin. Med utgångspunkt i detta kommer influenser från Grounded 

Theory att ligga till grund för datainsamlingsmetoden och analysen av insamlat data i 

denna studie. 

 

Grounded Theory är empiribaserad och innebär kortfattat att istället för att låta ett 

ramverk eller en redan befintlig teori styra hur insamlade data ska förstås eller sorteras, 

låter man urvalet och insamlade data vara utgångspunkt för detta (Starrin, 1996). 

Grounded Theory används ofta när frågeställningarna varit relativt förbisedda i 

litteraturen (Denscombe, 2000). Data samlas ofta in i rå form, de vill säga mycket 

fältanteckningar och inte så mycket scheman. Arbetet fokuseras därefter på att 

strukturera ostrukturerat data (Denscombe, 2000, Starrin, 1996). För mer konkret hur 

denna studie använt Grounded Theory, se databearbetning och genomförande i 

metoden.   
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Metod 
Här redogörs och motiveras för studiens urval, datainsamlingsmetoder, genomförande, 

databearbetning och etiska förhållningssätt.  

 

Urval 

För att få svar på frågeställningarna söktes lärare som arbetar med ASL-metoden i 

årskurs 1, detta eftersom syftet med studien var att öka förståelsen för metoden ”Att 

skriva sig till läsning”, ASL, med hjälp av datorn i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. På grund av tidsbrist utgick urvalet främst från den närmaste 

omgivningens förbindelser till skolor som arbetar enligt ASL-metoden. Ett subjektivt 

urval användes då det ansågs troligt att lärare som arbetar med ASL-metoden har 

värdefull information på området som kan vara behjälpligt för att uppnå studiens syfte 

och svara på frågeställningarna (Denscombe, 2000). Båda informanterna hade tidigare 

medverkat på en kurs med Arne Trageton och läst Tragetons bok: Att skriva sig till 

läsning: IKT i förskoleklass och skola (2005). Nedan kommer en kort presentation av 

informanterna som i studien har fått fiktiva namn. 

 

Den ena läraren som ingick i studien var Emma. Hon berättade att ASL-metoden kändes 

som att komma hem då den innebar att glädjen för att skriva sattes i fokus och inte 

elevernas eventuella svårigheter med att forma bokstäver. Vidare berättade hon att det 

var barnen som inspirerat henne till att arbeta med metoden. Det är barnen som 

inspirerar mig till att jag tror på det eftersom jag ser tydligt att det funkar bra och att 

de lär sig. Emma gick ut lärarutbildningen (1–7) år 2003. Hon har arbetat i allt från 

årskurs ett till sex. Hon har arbetar på flera skolor. I hennes klass, på 23 elever, var det 

ett väldigt stort spann på elevernas kunskaper, allt från elever i svårigheter till elever 

med särbegåvning, berättade hon. Detta såg hon som positivt, men betonade samtidigt 

vikten av att hon behövde vara noga med att se till att det blev en utmaning för alla 

elever.  

 

Den andra läraren som ingick i studien var Tove. Hon har arbetat i skolmiljön i 25 år på 

en och samma skola. Hon arbetade inledningsvis som en extra resurs på dagtid, och på 
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fritids på eftermiddagarna. Att få göra det fullt ut, att få ha det här fulla ansvaret och 

följa en klass beskrev hon som några av anledningarna till att hon tog steget och 

utbildade sig till lärare. Tove blev färdig lärare (1–7) år 2005 och fick då en lärartjänst 

på skolan. I hennes klass var det 21 elever. Det var ingen elev som var i behov av en 

egen resurs, men det fanns elever i behov extra stöd.  

 

Datainsamlingsmetoder 

De metoder som var relevanta i studien var semistrukturerade kvalitativa intervjuer och 

observationer.  

 

Kvantitativ och kvalitativ forskning är de två huvudgrupperna som finns inom 

forskning (Eliasson, 2010). Förenklat kan man säga att kvantitativ forskning utgår från 

siffror och ger svar på sådant som går att räkna på, exempelvis när och hur ofta något 

sker, eller andra faktorer som går att uttrycka i mängd som ålder eller kön. I kvantitativ 

forskning används ofta ett större urval än i kvalitativ forskning och syftet i kvantitativa 

studier kan vara att finna samband för att kunna dra generaliserbara slutsatser från 

insamlade data. Kvalitativ forskning utgår ofta från ett mindre urval som studeras mer 

på djupet i syfte att få en mer djupgående bild av det studerade området. Förenklat kan 

man säga att kvalitativ forskning undersöker hur, vad och varför något sker. I denna 

studie kommer kvalitativa intervjuer och observationer att användas i syfte att svara på 

forskningsfrågorna och för att öka förståelsen för ASL-metoden.    

 

Observation  

Vad människor hävdar att de gör och vad de faktiskt gör skiljer sig ofta åt och därför är 

observationer en bra metod för att undersöka vad som faktiskt sker (Denscombe, 2000). 

Med utgångspunkt i detta och för att öka validiteten i denna studie användes 

observationer som komplement till intervjuerna för att säkerhetsställa att det som 

framkom i intervjuerna stämde överens med verkligheten. En mobiltelefon användes 

som ljudinspelare vid observationer. Observationerna användes för att svara på den 

andra frågeställningen (2) Hur tar sig ASL-metoden uttryck i verksamheten? Dessutom 

användes observationer som underlag för de kortare intervjuerna (se genomförande) och 
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för att uppnå syftet i studien – att öka förståelsen för hur lärare använder ASL-metoden. 

En förobservation genomfördes för att säkerställa observationsprotokollets utförande. 

 

Under observationerna var observatörens roll att påverka klassrumsmiljön så lite som 

möjligt. Som observatör hade jag de deltagandes samtycke för studien och jag var känd 

för klassen då jag under förobservationen presenterat mig. Syftet mer observationerna 

var att öka förståelse för hur metoden är uppbyggd och därmed valdes att även 

undersöka detaljerna, stora som små, i klassrumsmiljön och metoden. Detaljerna 

undersöktes noggrant, både i förhållande till varandra och till helheten, och därmed 

skapades en komplex bild av det undersökta. Att försöka skapa en djup snarare en bred 

bild av området ger en ökad validitet för observationerna (Denscombe, 2000). Till hjälp 

vid observationer användes ett observationsprotokoll med en krysslista samt mycket 

utrymme för fria anteckningar (se bilaga 2). 

 

Intervju 

Kvalitativa intervjuer i kombination med hur forskningen anger att barn lär sig läsa och 

skriva användes för att svara på den tredje och fjärde frågeställningen (3) Vilka 

möjligheter och hinder finns det med ASL-metoden? (4) Vilka möjligheter och hinder 

finns det med datoranvändningen i ASL-metoden? Intervjuer är den bästa metoden för 

att få fram en persons åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter och användes 

därmed för att uppnå syftet med denna studie, att öka förståelsen för hur lärare använder 

ASL-metoden (Denscombe, 2000 s.232). Fokus vid intervjuerna var att få fram 

kvalitativ och mer djupgående information hos informanterna. Det förekom både 

djupintervjuer samt kortare intervjuer i samband med arbetspass. Alla intervjuer 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Som stöd under intervjuer användes ett 

intervjuprotokoll (se bilaga 3). Kvalitativa intervjuer i kombination med vad forskning 

anger viktigt gällande lärarkompetens användes även för att svara på den första 

frågeställningen (1) Vilka lärarkompetenser är nödvändiga i arbetet med ASL-metoden 

och datorn? Dessa tre frågeställningar kompletterades även med det som framkom vid 

observationerna.  
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Genomförande  

Urvalet säkerhetsställdes genom kontakt med rektorer och lärare i kommunen för att ta 

reda på vilka skolor som använde sig av ASL-metoden. Tips från studenter och lärare på 

universitetet avgjorde i första hand vilka skolor och rektorer som kontaktades, då via 

telefon. Kontakten med lärarna skedde därefter via mail. Totalt tackade fyra lärare ja till 

att delta i studien, en lärare i årskurs 3 och tre lärare i årskurs 1. Med motivering att 

studien främst riktar sig mot de tidiga åren, helst i årskurs 1, valdes läraren i årskurs 3 

bort. De övriga tre lärarna var fördelade på två skolor. Med utgångspunkt i att skolorna 

låg geografiskt långt ifrån varandra och på grund av studiens relativt stora omfattning 

och tidsbrist föll valet på att enbart utföra undersökningen i den ena skolan, där två av 

informanterna arbetade. I dessa två klasser genomfördes en förobservation i syfte att 

säkerhetsställa att observationsprotokollet var väl utformat och för att vänja läraren och 

eleverna vid observatörens närvaro. Utifrån förobservationen delades ASL-arbetet in i 

tre delar. Den första delen var ett förarbete som fokuserade på förberedelserna inför 

datorpasset. Den andra delen var själva datorpasset där eleverna skrev sina texter i par 

och den tredje delen var efterarbete som berörde hur arbetet med texterna följdes upp 

och redovisades.  

 

Som redskap för ljudinspelningarna under intervjuer och observationer användes en 

mobiltelefon. Som tidigare nämnts spelades både observationer och intervjuer in och 

transkriberades i efterhand. Detta möjliggjordes att jag kunde gå tillbaka och lyssna på 

särskilda händelser i efterhand och återupplevde då dessa sekvenser. Genom att gå 

igenom materialet flera gånger kom jag även närmare materialet. Att gå igenom 

insamlat data flera gånger är något som underlättar vid analys ökar validiteten i studien 

(Denscombe, 2000). I analysen möjliggjorde transkriberingen även att insamlad data 

lättare kunde sorteras in i olika kategorier. För att underlätta kategoriseringen 

färgkodades insamlade data. 

 

De kvalitativa intervjufrågorna strukturerades upp semistrukturellt, genom att de 

intervjufrågor och ämnen som skulle tas upp förbereddes på förhand, men dess ordning 

bestämdes utifrån hur samtalet fortskred. I fokus låg att låta informanten tala öppet och 

utveckla sina erfarenheter och åsikter, öppna inledande frågor användes därmed. Ett 
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intervjuprotokoll (se bilaga 3) utformades för att säkerhetsställa att frågorna hade 

utgångspunkt i forskningsbakgrunden och frågeställningarna samt för att möjliggöra 

upprepning av studien. Studien inleddes med individuella djupintervjuer (45–60 

minuter) med lärarna i de båda klasserna. De inledande intervjuerna fokuserade på hur 

läraren kommit i kontakt med ASL-metoden, hur läraren ansåg att det är att arbeta 

utifrån metoden, hur planeringen inför arbetspassen såg ut med mera. Under 

intervjuerna fungerade intervjuprotokollet som stöd vid val av frågor till informanterna. 

Att exakt samma frågor ställdes till informanterna eller i vilken ordning de ställdes var 

inte relevant. Fokus låg på att frågor inom varje kategori ställdes till respektive lärare. 

Efter varje genomförd intervju transkriberades och färgkodades den inspelade intervjun 

i syfte att bli mer överskådlig och för att underlätta vid analys.  

 

Inför varje arbetspass eller arbetsdag hölls en inledande intervju med frågor som 

fokuserade på passets upplägg, syfte och mål med mera (se bilaga 3). Datorpassen 

räknades som ett pass då upplägget var detsamma för båda halvklasserna. Totalt hölls 

15 intervjuer med Emma och 8 med Tove. Anledningen till att antalet intervjuer skiljde 

sig mellan de båda lärarna var att Emmas ASL-pass var utspridda på fler dagar vilket 

resulterade i fler kortare intervjuer medan Tove hade alla ASL-pass på samma dag, och 

då hölls istället en längre förintervju på morgonen. Att det endast blev en förintervju i 

Toves klass berodde på att det var ont om tid mellan arbetspassen. Tanken var även att 

efter varje pass eller dag, genomföra efterintervjuerna som fokuserade frågor som 

uppkommit under passets gång. Efterintervjuerna var dock svåra att genomföra direkt i 

anslutning till varje arbetspass och har istället ofta genomförts i andra intervjuer, bland 

annat i förintervjuerna. Där har även frågor som uppkommit under databearbetningen 

(s.28) tagits upp. Med anledning av att dessa frågor oftast ställts i samband med andra 

intervjuer syns de inte i statistiken.  

 

Observationerna dokumenterades med penna och papper samt kompletterades med en 

ljudinspelning. På grund av att schemat i de båda klasserna såg olika ut blev antalet 

observationer olika många och fördelade på olika antal dagar (se bilaga 4, tabell 1 och 

2). Observationerna i Emmas klass fördelades på tre dagar, en för varje arbetspass 

(förarbete, datorpass och efterarbete) medan i Toves klass hölls alla observationer på 



27 

onsdagarna. Datorpassen observeras vid två tillfällen i varje klass då de var indelade i 

halvklass. För- och efterarbetet skedde i helklass. En vecka avvek lektionerna från det 

ordinarie upplägget av ASL-metoden. Detta diskuteras vidare under metoddiskussion. 

 

För att öka upprepbarheten för studien samt för att underlätta observationen skapades ett 

observationsprotokoll (se bilaga 2). Observationsprotokollet innehöll en krysslista med 

kryssfrågor för att snabbt och enkelt kunna ge en överblick över arbetspassets 

uppbyggnad. Dessutom fanns ett stort utrymme tilltaget för kommentarer i 

observationsprotokollet då det vid förobservationerna framkommit att arbetspassen i de 

båda klasserna skiljde sig lite åt. Extra utrymme för kommentarer tillfördes även i syfte 

att öka kunskapen om ASL-metoden och med utgångspunkt i databearbetningen samt i 

litteratur om ASL-metoden. Efter att ha läst in mig kort på ASL-metoden ansåg jag att 

metoden var väldigt bred och bedömde därmed att risken var att det skulle kunna skilja 

mycket mellan olika lärares genomförande av metoden. Studiens observationsprotokoll 

kunde därmed inte enbart begränsas till kryssfrågor. Däremot kunde kryssfrågorna ge en 

kort samlad helhetsbild av vad som på förhand ansågs relevant att observera. Under 

studiens gång fokuserades även andra delar än de som är nämnda i 

observationsprotokollet. Dessa delar utgick från sådant som framkommit vid intervjuer 

och frågor under genomförande och databearbetning. Efter varje genomförd observation 

transkriberades och färgkodades även observationsprotokollets data i syfte att det skulle 

bli lättläst och lättare att analysera. 

 

Materialet från intervjuer och observationer kodades in fråga för fråga eller 

händelse för händelse för att därefter färgkodas beroende på vad samtalet eller 

händelsen berörde för ämne eller område. När flera intervjuer och observationer samlats 

in började arbetet med att analysera och jämföra hur de båda informanterna arbetade 

med ASL-metoden, vilka likheter och skillnader som fanns i klassrummet och vad det 

berodde på. Detta ledde till att nya frågor skapades och att intervjuprotokoll och 

observationsprotokoll uppdateras. Genom att analysera och koda data kunde olika 

händelser och samtalsområden identifieras. Utifrån dessa händelser och samtal söktes 

olika mönster. Dessa mönster delades sedan upp i två kategorier följt av begrepp och 

egenskaper (Starrin, 1996). Med begrepp avses begrepp eller områden som studeras 
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inom dessa kategorier. I tabellerna (se bilaga 5 tabell 1 och 2) är endast kategorier och 

begrepp representerade. Kategorierna markerades med fet stil och begreppen i normal 

stil. Kategorierna för studien blev läraren och ASL-metoden. Dessa blev en guide för 

insamling och sortering av data. Begreppen undersöktes därefter i förhållande till den 

övergripande kategorin.  

 
Tabell 1: Fokus vid intervjuer 

 
 
 
 
 
 
 

 

Efter databearbetning skickades en sammanställning av intervjuerna ut till lärarna för 

att säkerhetsställa att det lärarna sagt tolkats på ett korrekt sätt och inget missats. 

Dessutom skickades frågor som uppkommit vid sammanställningen av resultatet ut till 

lärarna.  

 

Databearbetning 

Arbetet har skett på bred front och data har samlats in utifrån en lång rad relevanta 

saker. I Grounded Theory låter man insamlad data, istället för exempelvis ett ramverk, 

vara utgångspunkt för att förstå hur materialet ska tolkas och sorteras (Starrin, 1996). 

Arbetet fokuserades därefter på att strukturera dessa ostrukturerade data. Inledningsvis 

var målet att generera ett stort antal kategorier. Allt eftersom data samlats in, 

kategoriserades och kodades det in. Vissa kategorier föll bort och jag koncentrerade mig 

därefter på ett mindre antal koder och kategorier – de mest avgörande för analysen. 

Dessa undersöktes än mer på djupet. Karaktäristiskt för Grounded Theory är sättet att ta 

itu med analysen och att ständigt jämföra idéer med de nya data som framkommer 

(Denscombe, 2000). I detta fall har processen sett ut ungefär som nedan. Där 

intervjuerna innan och efter arbetspassen även fungerat som tillfällen att få svar på 

frågor som dykt upp under analysen och observationerna. 

 

Läraren ASL-metoden 

Bakgrund Planering/upplägg av 
arbetspass 

Klassen Datorns roll i ASL-metoden 
Utbildning/fortbildning Lärarens roll i ASL-metoden 
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Frågor à Intervju à koda à idéer à frågor à intervju à koda à idéer à … 

 

För att ge en tydligare bild av processen ovan kommer här ett konkret exempel från hur 

två frågor kring lärarnas tolkning och upplägget av metoden skapades. Efter djup-

intervjuer, ett antal observationer och några kortare intervjuer hade genomförts, samt 

kodningen av material påbörjats, började olika skillnader mellan de båda lärarna att 

träda fram. Upplägget av arbetspassen verkade skilja sig åt och då uppkom en fråga om 

vad de båda lärarna ansåg höra till ASL-metoden. Denna fråga ställdes då till respektive 

lärare. Samtidigt genomfördes fler observationer och intervjuer och data transkriberades 

och kodades in succesivt. Allt eftersom blev skillnaderna i upplägget än mer tydligt. En 

skillnad i upplägget av arbetspassen var att Emma under datorpassen valde att ha uppe 

elevernas gemensamma ord från ordjakten medan Tove valde att själv skapa ett nytt 

dokument varje vecka med ca 10 ord och bilder utifrån veckans bokstav. En annan fråga 

som formades då var lärarnas tanke och motiv bakom sina respektive val. Denna nya 

fråga tog jag vidare till de båda lärarna i nästkommande intervju. Svaren på frågorna 

presenteras sedan i resultatet under tolkning, urval och upplägg av metoden.  

 

Etik 

Denna studie utgick från vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav om forskningsetiska 

principer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Utifrån informations- och samtyckeskravet informerades informanterna 

om studiens syfte och att intervjuer och observationer skulle genomföras under en 5-

veckors period samt att resultatet skulle publiceras. De har även informerats om att 

deltagandet i studien är frivilligt och att de närsomhelst har rätt att avbryta sin 

medverkan. Informanterna har godkänt att data i form av intervjuer och observationer 

spelas in och i enlighet med konfidentialitetskravet behandlas på ett sätt som förhindrar 

att obehöriga personer får tillträde till dessa. Detta gäller även vid publicering och 

säkerställs genom att informanterna vid publicering fått fiktiva namn. I studien har 

nyttjandekravet tagits i hänsyn genom att inga insamlade data spridits vidare till tredje 

part och att det endast har använts i forskningssyfte. Efter publicering förstörs 

insamlade data.  
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Resultat 
Resultatet presenteras i fyra huvudrubriker, lärarkompetens, hur ASL-metoden tar sig 

uttryck i verksamheten, möjligheter och hinder med ASL-metoden samt möjligheter och 

hinder med datorn i ASL-metoden, alla utifrån de fyra forskningsfrågorna. 

 

Lärarkompetens  
Först presenteras lärarens roll i ASL-metoden då det genomsyrar upplägget och 

utformningen av hela metoden. Som nämnts i forskningsbakgrunden är lärarkompetens 

en av de viktigaste faktorerna för en god undervisning. Det är läraren som bestämmer 

hur ASL-arbetet ska ta sig uttryck, vilka delar som ska tas med och vilka delar som väljs 

bort samt vad målet för varje arbetspass är. Nedan presenteras hur lärarna sätter upp 

mål, ger respons och rättar arbetet. Hur arbetet tar sig uttryck presenteras sedan under en 

egen huvudrubrik.   

 

Att sätta upp lärandemål 

De båda lärarna har olika sätt att sätta upp mål för arbetspassen. Tove har valt att enbart 

ha långsiktiga terminsmål och betonar att det finns som inget direkt mål för varje 

lektion. Att enbart ha ett långsiktigt mål för arbetet motiverar hon med att upplägget av 

arbetet ser likadant ut hela terminen och att det istället handlar om att se en progression i 

elevernas kunskaper. Hur denna progression ser ut är inte konkret uttalat.  

 

Emma har förutom ett mål för terminen även konkreta mål och ett syfte med varje 

arbetspass. Det långsiktiga målet för terminen är att eleverna ska klara av och veta 

punkt och stor bokstav. De kortsiktiga målen behandlar att text och bild ska samspela 

vid datorskrivande, att eleverna ska våga stå framför klassen, att eleverna ska veta 

vilken veckans bokstav är och kunna använda den i sin saga och ändå få berättelsen att 

hänga ihop. Vid ordjakten har klassen ett uttalat mål att varje elev ska försöka säga 

minst ett ord som börjar på veckans bokstav. Ett annat mål är att träna på att samarbeta 

vid producerandet av den gemensamma texten på datorn.  
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Vid observationerna uttalas inte lärandemålen tydligt under eller i anslutning till själva 

arbetspassen. Emma påminner vid enstaka tillfällen eleverna om deras gemensamma 

mål att alla elever ska försöka säga ett ord var på veckans bokstav. I övrigt påminner de 

båda lärarna eleverna om att använda stor bokstav och punkt. 

 

Att rätta och att ge respons 

Gällande rättning av elevernas texter hävdar Tove att man ska ju inte rätta så mycket, 

något som även stämmer överens med Emmas vision. Båda lärarna motiverar sina 

ståndpunkter utifrån Trageton och betonar att fokus under datorpassen bör ligga på 

skrivglädje, innehåll och berättande.  

 

Vid observationer i de båda klasserna noteras att Tove lägger stort fokus vid rättning av 

elevernas texter. Innan eleverna får gå ut på rast eller påbörja något annat arbete rättar 

hon deras text. Detta sker vanligtvis genom att Tove sätter sig ner mittemellan eleverna 

och tar över kontrollen av deras dator. Hon läser därefter högt igenom elevernas text 

och kommenterar eftersom sådant som eleverna behöver ändra. Ibland ger hon eleverna 

två förslag på ändringar varpå eleverna själva kan vara lite delaktiga i processen. Andra 

gånger ställs ledande frågor, med ett tydligt rätt och fel svar om strukturen i texten, eller 

så motiverar hon enbart sina ändringar för eleverna och ändrar därefter i texten. 

Majoriteten av gångerna är det Tove som har kontroll över tangenterna och eleverna står 

bredvid och tittar på eller underhåller sig med annat. Hon motiverar detta med att 

eleverna lär sig mer och mer av att se att såhär ser det ut när det är färdigt. Tanken är 

ändå att eleverna tillslut ska göra allt själv berättar hon. Att hon sitter och rättar deras 

texter är för att hon vill att de ska bli klara med texten och menar att det går fortare om 

hon själv gör det då det är ont om tid. När Tove går runt bland paren under datorpassen 

ger hon ibland eleverna öppna frågor om innehållet i deras text eller kommenterar att 

texten är spännande, lång, bra eller likande. Det förekommer även att hon kommenterar 

elevernas meningsbyggnad om de missat stor bokstav i ett namn eller liknande.  

 

Vid observationer i Emmas klass noteras inget tydlig fokus på rättning. Här ligger fokus 

istället på att uppmuntra eleverna till att skriva och på innehållet i sagorna. Detta 
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synliggörs genom att Emma ger eleverna positiv respons på hur långt de skriver, eller 

kommenterar hur spännande deras saga är. De frågor som ställs till eleverna är i 

huvudsak öppna frågor som kräver ett mer utförligt svar och fokuserar på att få eleverna 

att utveckla sin text. Exempel på frågor Emma ställer till eleverna är vad tror ni skulle 

kunna hända sedan? Eller vad ska man tänka på när det är ett namn eller efter punkt?  

 

När eleverna undrar hur ord stavas frågar Emma eleverna hur de själva tror att ordet 

stavas eller ber de testa sig fram medan Tove ger eleverna ett direkt svar. Ingen av 

lärarna arbetar vidare på elevernas texter efter datorpasset i form av feedback eller 

återkoppling då de båda hävdar att det tar för mycket tid. 

 

Hur ASL-metoden tar sig uttryck i verksamheten 

Som beskrivits i den inledande texten under rubriken lärarkompetens är läraren med och 

påverkar hur upplägget av undervisningen och ASL-metoden kan komma att ta sig 

uttryck då detta är subjektiva val som läraren gör. Lärare väljer ut vilken eller vilka 

olika delar från Tragetons ursprungliga metod eller andra förespråkares tolkningar av 

metoden som används och hur. Då metoden utgår från andra förespråkares och deras 

tolkningar är det inte enbart lärarens kompetens som avgör hur upplägget av metoden 

tar sig uttryck utan andras tankar om metoden kan också påverka detta. Först redogörs 

för lärarnas olika tolkning av ASL-metoden och därefter görs en koppling till den 

analytiska och syntetiska metoden som beskrevs i bakgrunden.   

 

Tolkning, urval och upplägg av ASL-metoden 

Båda lärarna gör en tolkning och ett urval av vilka delar från den ursprungliga ASL-

metoden de vill ha med. Totalt arbetar eleverna i de båda klasserna ca 110 minuter per 

vecka med ASL-metoden, vilket de båda lärarna hävdar är tillräckligt, då det är mycket 

annat som också ska hinnas med. 

 

De delar som Emma räknar in i ASL-metoden är att arbeta med en bokstav i taget, att 

eleverna samarbetar två och två vid datorn, att de inte ska korsa händerna när de skriver 

på tangentbordet samt att de ritar en bild till sin datorskrivna text. Emma räknar även in 
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ordjakten i metoden, men belyser att de skriver orden för hand, istället för på datorn 

som Trageton hävdar att man ska göra. Vidare betonar hon att eleverna, i enlighet med 

Trageton, får skriva så kallad spökskrift innan de själva kan ljuda sin text.  

 

Tove beskriver ASL-arbetet likt ett förarbete med fokus på att förbereda eleverna inför 

datorskrivandet, då med Radioapan (sverigesradio.se) och ordjakten. Därefter räknar 

hon in datorskrivning, som sker i par, och efterarbete där eleverna får läsa upp sina 

sagor och lyssna på varandras. Genomgående i arbetet betonar hon vikten av att 

eleverna får rita bilder. Tove hävdar att hon med årens lopp valt ut det bästa från 

metoden. Man har väl förfinat och gjort sin egen metod, det är så. Man tänker att det 

här är det optimala berättar hon.  

 

Under observationerna i Emmas klass fokuseras det nästan inte alls på att eleverna ska 

använda båda händerna när de skriver på tangentbordet, endast vid en lektion nämns 

detta. Tove nämner det kort under ett flertal lektioner, då som en kom-ihåg grej till 

eleverna. Om det har hjälpt är inget som fokuserats mer ingående i denna studie. Inte 

heller har spökskrift fokuserats, då det inte skett, och kommer därmed inte diskuteras.  

 

Trageton förespråkar, som tidigare nämnts i forskningsbakgrunden, att eleverna ska få 

träna andra motoriska övningar än att skriva de första åren, så som att rita, klippa och 

bygga med klossar eller pärlplattor. Att eleverna får träna sin finmotorik är även något 

som informanterna belyser är viktigt. Vid observationer noteras att i den ena klassen 

klipper eleverna själva ut sina texter, medan de i den andra klassen är det läraren som 

klipper ut elevernas texter, detta i syfte att spara tid. Inget annat finmotoriskt arbete 

utöver att rita, klippa eller klistra har observerats. 

 

En annan viktig del i ASL-metoden, enligt Trageton (2014), är att vänta med den 

formella handskriftsundervisningen till årskurs 2. Detta var något som Tove till en 

början kände sig tveksam till. Men efter att hon tidigare testat ser hon många vinster 

med det, främst för elever som har svårigheter med finmotoriken och att forma 

bokstäver för hand. Båda informanterna betonar att eleverna skriver längre texter med 

högre kvalitet på datorn än de gör för hand. Trots att de båda ser fördelar med att 
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senarelägga undervisningen av handskrift beskriver båda att de varvar mellan att skriva 

för hand och på datorn. Det finns ju stor vinning vid att i små doser träna sig på och 

skriva. Träning ger ju färdighet vad du än ska göra menar Emma. Syftet med 

undervisningen är att lärarna vill att eleverna ska lära in ett korrekt sätt att forma 

bokstäverna från grunden. Arbetet med att skriva för hand gäller främst bokstäver och 

enstaka ord. De väntar med att låta eleverna skriva längre texter till senare. 

 

När det gäller upplägget av metoden skiljer sig vissa delar mellan de båda lärarna. I 

förarbetet introducerar lärarna veckans bokstav på olika sätt. Tove använder sig av 

Radioapan (sverigesradio.se) medan Emma låter eleverna få förklara eller göra charader 

av ord innehållande veckans bokstav. Vid datorpassen använder lärarna olika strategier 

för att motivera eleverna till att skriva. Emma låter eleverna muntligt skapa en 

gemensam saga för att de ska få tips och idéer. Som komplement till detta ligger även 

orden som eleverna samlade vid den gemensamma ordjakten uppe vid datorskrivningen. 

Tanken är att eleverna ska kunna utgå från dessa när de skriver. För de elever som inte 

kan läsa väljer Emma att markera de ord eleven vill skriva på Smartboarden för att 

eleven lättare ska kunna hitta det. Detta för att de ska träna på att se ordbilder. Tove 

förlitar sig på den nyligen genomförda ordjakten och insamlandet av bokstäver. Istället 

för dokumentet med orden från ordjakten har Tove valt att ha uppe ett egenproducerat 

dokument med ett färre antal ord samt bilder till orden på veckans bokstav. Detta för att 

underlätta för de elever som ännu inte kan läsa. Båda lärarna betonar skrivarglädje vid 

datorpassen. Även efterarbetet skiljer sig åt mellan lärarna. Tove låter eleverna i par få 

läsa upp sina sagor medan Emma har valt att hon som lärare läser upp elevernas 

berättelser för klassen. Inget övrigt efterarbete av texterna sker. För en mer utförlig 

redogörelse för hur ASL-arbetet tar sig uttryck i de båda klasserna se bilaga 6. 

 

Syntetisk och analytisk metod 

Som tidigare nämnts i forskningsbakgrunden betonar ASL-förespråkarna Lövgren 

(2009) och Wiklander (2014) vikten av att läraren har kunskap om hur barn lär sig läsa 

och skriva. Liberg (2006) beskriver de två huvudsakliga metoderna för att lära sig läsa 

och skriva, den syntetiska och den analytiska metoden. Dessa metoder är grundläggande 

i läs- och skrivundervisningen och kommer därmed även tas upp i detta arbete.  
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Emma beskriver att ASL-arbetet i hennes klass utgår från ”Att skriva sig till läsning” 

genom att ljuda fram orden. Under observationer noteras att utljudning av ord, som 

Emma beskriver, i huvudsak förekommer under datorpassen i de båda klasserna. Utöver 

detta noteras inslag av både den syntetiska- och analytiska metoden. För att 

säkerhetsställa vilken metod lärarna arbetar utifrån studeras lärarens utgångspunkt, detta 

då båda metoderna på ett eller annat sätt kommer ner på delarnas betydelse.  

 

I Toves klass ligger fokus under förarbetet på att urskilja enskilda bokstavsljud. Vid alla 

observationer utom en lyssnar klassen på ett avsnitt ur Radioapan i inledningen av 

förarbetet. Vid några observationstillfällen diskuteras det vart i orden veckans bokstav 

finns, främst då orden inte börjar på den bokstaven. Vid en annan observation i Toves 

klass ligger fokus på vart i munnen bokstaven bildas. Eleverna får träna sig på att säga 

bokstaven och samtidigt fokusera på vart i munnen den bildas och hur den låter. Detta 

är exempel på den syntetiska metoden, där man utgår fonemen, de vill säga de minsta 

betydelsebärande enheterna (Liberg, 2006). 

 

I Emmas klass förklarar eller gör eleverna charader av ord, som alla innehåller en viss 

bokstav. Orden skrivs upp på tavlan och elevernas jobb är därefter att hitta den 

gemensamma bokstaven som finns i alla ord. Detta är ett exempel på hur den analytiska 

metoden tar sig uttryck då utgångspunkten är hela ord (eller en text) som eleverna 

därefter bryter ner de i mindre delar (Liberg, 2006).  

 

Möjligheter och hinder med ASL-metoden 

Lärarna hävdar att fördelarna med ASL-metoden är att arbetet är omväxlande och alla 

elever känner sig nöjda och duktiga på något. De betonar båda att eleverna skriver 

längre texter när de skriver på datorn jämfört med när de skriver för hand och att texten 

blir tydligare att läsa, både för lärare och elever. Emma betonar även vikten av att 

eleverna får skriva egna texter och inte bara läsa andras. Har du hittat på det själv så 

blir det ju också så att du har ju kanske kämpat med ett ord och skrivit det, vilket gör att 

när du sen ska läsa det som är det ju betydligt lättare än om du bara skulle råka på 
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något ord som nån annan har hittat på och du kanske inte ens vet vad det är. Det som 

båda menar är ett stort plus med ASL-metoden är samarbetet, både socialt och i själva 

skrivprocessen. De lär sig stavning för de frågar varann och de märker när det blir 

felstavat på ett annat sätt än när de skriver själv, hävdar Tove. Något som Emma har 

märkt är att många av barnen idag har svårt med finmotoriken, att klippa och att rita. Att 

eleverna får arbeta mycket med detta i ASL-metoden ser hon som en fördel. Ur ett 

lärarperspektiv är fördelen att arbeta med ASL-metoden planeringen, menar Tove. Det 

här behöver man ju aldrig planera. Det här är ju så lika varje vecka, det bara löper på. 

De hävdar båda att de inte ser några nackdelar med själva metoden, utan de nackdelar 

de ser är riktade mot tekniken och datorn. 

 

Trots fördelarna, beskrivna ovan, hävdar lärarna att det inte enbart räcker att använda 

sig av ASL-metoden i läs- och skrivundervisningen. Emma betonar att hon tror på 

själva grundtanken med metoden, men väljer att varva den med läslyftet och en läsande 

klass. Båda informanterna betonar vikten av en varierande undervisning, då eleverna lär 

på olika sätt. De hävdar dock att ASL-metoden blir för enformig och inte räcker till då 

den inte upplevs varierande nog (se bilaga 7).   

 

Möjligheter och hinder med datorn i ASL-metoden 

Som tidigare nämnts i inledningen tar datorn en allt större plats i dagens samhälle och 

skola. Datorn är ett kvalitativt verktyg som har en väsentlig roll i ASL-metoden och 

används som en skrivmaskin med vars hjälp eleverna kan uttrycka sig i skrift utan större 

motoriska färdigheter. Datorn används enbart under datorpassen och ingen av 

informanterna använder talsyntes eller rättstavningsprogram.  

  

Tove berättar att hon tidigare använt talsyntesprogrammet ClaroRead (Claro Software) 

och betonar att för de som har svårt att skriva är det bra att ha ClaroRead. Att det 

krånglar med ljudet och hörlurarna samt att det är svårt att använda när eleverna skriver 

i par är anledningarna till att Tove inte använder det idag. Eventuellt kommer hon att 

låta de elever som behöver, få använda talsyntes i årskurs två. Emma å sin sida 

beskriver att hon inte använder talsyntes eller rättstavningsprogram och betonar att nu 
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är ju målet att de ska försöka skriva en saga, de ska använda ord, de ska försöka att 

lyssna på orden. Vidare betonar hon att de i ASL-arbetet främst arbetar med ”Att skriva 

sig till läsning” genom att ljuda fram orden och att talsyntesen avstyr elevernas egna 

ljudningsprocess.  

 

Fördelarna med att skriva vid datorn, enligt lärarna, är att det är lättare för eleverna att 

läsa varandras och sina egna texter. Tove hävdar att eleverna blir bättre på göra 

mellanrum och att de får en längre textmassa med datorn än när de skriver för hand. 

Samarbetet vid datorn ser Emma som något positivt. Ska du hjälpas åt med en saga så 

är ju båda delaktiga på ett helt annat sätt än att sitta själv också. För man ger ju alltid 

och får alltid om man jobbar tillsammans med något. Att arbetena sparas automatiskt 

och är lättare att hitta igen är anledningarna till att lärarna förespråkar att låta eleverna 

skriva i Google Drive istället för i Word. De betonar dock att det är en liten 

inlärningsfas för eleverna att lära sig logga in och dela arbetena men att man har igen 

den tiden.  

 

Lärarna poängterar att en av fördelarna med metoden är att det är lättare för eleverna att 

läsa sina egna och varandras texter. Däremot observeras aldrig att eleverna får läsa 

varandras texter. Likväl betonar lärarna vikten av samspel mellan eleverna. Under vissa 

datorpass ligger därför ett större fokus på att observera samspelet mellan eleverna när de 

skriver i par vid datorn. Det noteras då att det skiljer mellan olika par. Vissa par byter 

skribent regelbundet och diskuterar innehåll, ord och meningsbyggnad allt eftersom 

texten växer fram. Andra par har en part som är mer drivande, som skriver mer eller 

bestämmer mer. I några fall är det enbart en elev i paret som driver texten framåt. Tove 

betonar att helt rättvist blir det ju aldrig men hävdar ändå att eleverna själva säger till 

om de inte får skriva, under observationer noterades dock inte alltid detta.  

 

Ingen av informanterna ser några större nackdelar med ASL-arbetet. Nä alltså jag ser 

nog inte så många nackdelar faktiskt, hävdar Emma. Vidare berättar hon att de 

nackdelar hon ser är det praktiska som när nätverket strejkar och att man måste ha 

tillräckligt många datorer som funkar. Tove hävdar att nackdelarna kan vara tekniken. 

Hon syftar på sådant som att det tar lång tid att logga in, att datorn inte fungerar eller att 
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texter inte sparas. Detta menar hon var mer vanligt i början då datorerna var sämre men 

att det nu flyter på bättre.  

 

Under en av observationerna fungerar inte uppkopplingen till internet. Detta är den enda 

gången som uppkopplingen strular. Eftersom eleverna skriver i Google drive är internet 

en avgörande faktor för att datorarbetet ska fungera.  
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Analys och diskussion 
Resultatdiskussionen redovisas utifrån samma huvudrubriker som i resultatet, dock 

kommer frågeställning 3 och 4 presenteras gemensamt då de överensstämmer på flera 

punkter. Den nya huvudrubriken och frågeställningen blir då vilka möjligheter och 

hinder finns det med ASL-metoden och datoranvändningen i ASL-metoden? Därmed 

används endast tre huvudrubriker i diskussionen. I upplägget analyseras och diskuteras 

först resultatet och därefter ges om möjligt svar på frågeställningen. Därefter analyseras 

och diskuteras metoden i en metoddiskussion. Avsnittet avslutas med slutkommentarer 

och förslag på vidare forskning. 

 

Lärarkompetens 
Tove har ett övergripande och långsiktigt mål och beskriver att hon inte har några 

specifika mål för varje arbetspass. Detta är något som enligt mig känns väldigt underligt 

då vi i utbildningen hela tiden uppmanats att koppla lektionerna till läroplaner och mål 

som går att bedöma, gärna genom så kallad formativ feedback (Wiliam, 2013). Detta i 

syfte att se elevernas nuvarande förmågor och för att kunna följa upp deras utveckling 

(ibid).   

 

De mål som lärarna hade satt upp uttalades inte högt för eleverna. Undantaget var när 

Emma vid ett fåtal tillfällen nämnde elevernas gemensamma mål – att alla elever ska 

försöka säga ett ord var på veckans bokstav. Att lärarna påminde eleverna om att 

använda stor bokstav och punkt, går att härleda till lärarnas långsiktiga mål, dock har de 

inte tydliggjort detta mål för eleverna, vilket försvårar för eleverna att arbeta mot det. 

Arbetet för eleverna blir mer motiverande om de vet vilket syfte och mål som är till 

grund (Wiliam, 2013). Med det sagt betyder det inte att läraren inför varje enskilt pass 

borde tydliggöra målet, men att man under en kortare period väljer att fokusera på ett 

mål, exempelvis att tänka extra på stor bokstav och punkt, och att man därefter ger 

feedback till eleverna enbart utifrån det utsatta målet (Wiliam, 2013). Här finns även 

möjlighet att låta eleverna ge varandra kamratbedömningar, i enlighet med Wiliams 

(2013) två stjärnor och en önskan. Denna modell bygger dock på att lärandemål 
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fokuseras och presenteras för att ge bra resultat (ibid). Att låta eleverna ge varandra 

feedback känns enligt mig extra gynnsamt med ASL-metoden med tanke på att 

elevernas texter är mer lättlästa då de skriver på datorn, något som lärarna själva betonat 

som en fördel.  

 

I Toves klass sker ett tydligare fokus på rättning än det gör i Emmas klass. Som nämns i 

bakgrunden, hävdar Liberg (2006), att rätta i den bemärkelsen att läraren talar om vilka 

fel eleven gjort är tabu. Fokus bör enligt henne istället ligga på skrivarglädje och positiv 

respons, vilket även stämmer överens med Tragetons (2014) vision av ASL-metoden. 

Detta är även något som lärarna själva förespråkar. Anledningen till att mer fokus på 

rättning sker i Toves klass kan bero på flera saker. Tiden kan vara en orsak, något som 

Tove själv pekar ut som en möjlig anledning. Det kan alltså bero på att Tove endast har 

en dag för ASL-arbetet och därmed känner en större stress och press att eleverna blir 

färdiga med sina texter under arbetspassen. Det kan även bero på hennes tidigare 

erfarenheter, kunskaper, kompetens och uppfattning om hur undervisningen bör läggas 

upp eller hennes intresse och möjligheter att ta till sig ny forskning. En annan möjlig 

anledning kan vara en blandning av de ovan nämna orsakerna. Det är svårt att säga 

exakt vad det beror på. Damber (2013), Frost (2009) och Liberg (2006) anser att det är 

viktigt att läraren inspirerar och motiverar eleverna till att vilja lära och utvecklas. 

Risken med att fokusera på det eleverna gjort mindre bra är att elevernas glädje och 

motivation för att skriva kan minska, vilket kan leda till en minskad läs- och 

skrivutveckling (Liberg, 2006). Samtidigt måste läraren på något sätt upplysa eleven om 

sådant som hen kan förbättra för att utvecklas (Wiliam, 2013). Fokus bör då ligga på 

sådant eleven gjort bra och gärna kopplas till lärandemål (Ibid). 

 

När det gäller ord som eleverna inte själva upplever att de kan stava till, och därmed 

frågar läraren om, har de båda lärarna olika bemötande till eleverna. Tove ger eleverna 

ett direkt svar på hur ordet i fråga stavas medan Emma låter eleverna själva få gissa eller 

försöka innan hon eventuellt ger ett svar. Emmas sätt att bemöta elevernas frågor kan 

liknas vid Björk & Libergs (1996) upptäckarstavning, som beskrivits i bakgrunden, där 

vikten av att eleven själv får försöka stava ord betonas då de hävdar att detta leder till att 

eleverna utvecklar förmågan att ljuda fram ord.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att lärarens kompetens och kunskaper påverkar hur hen 

lägger upp undervisningen och kvalitén på densamma (Barber & Mourshed, 2007). 

Lärarna i studien har olika förhållningssätt och kunskaper inom olika områden vilket tar 

sig uttryck i deras undervisning och i resultaten av studien. 

 

Vilka lärarkompetenser är nödvändiga i arbetet med ASL-metoden och datorn? 

Denna studie är inte tillräcklig ingående för att dra generella slutsatser om vilka 

kompetenser som krävs för att arbeta med metoden. Eftersom metoden är så 

tolkningsbar anser jag att olika tolkningar av metoden kräver olika kompetenser av 

läraren, vilket därmed gör det svårare att säga vilka kompetenser som behövs. Det jag 

har kunnat se är att läraren behöver kompetenser om läs- och skrivinlärningen för barn 

då det är läs och skrivinlärningen som ASL-metoden bygger på (Trageton, 2014). Jag 

har även kunnat se att det är fördelaktigt om läraren är insatt i hur hen kan motivera 

eleverna till att vilja lära. Detta då forskning har visat att eleverna lär sig bättre om de är 

motiverade och om undervisningen är inspirerande och intresseväckande (Damber 

2013; Frost, 2009; Liberg, 2006; Wiliam, 2013).  

 

Hur ASL-metoden tar sig uttryck i verksamheten 

När det kommer till de båda lärarnas tolkning, urval och upplägg av ASL-metoden har 

det skiljt sig åt en aning, detta trots att de båda utgår från samma ursprungliga metod 

och att båda lärarna deltagit på en kurs med Trageton och läst Tragetons bok Att skriva 

sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola (2005). De har båda därefter valt ut de 

delar som de anser är viktigast och därefter skapat sin tolkning av ASL-metoden, vilket 

gör att deras tolkningar inte helt stämmer överens med Tragetons ursprungliga ASL-

metod. Detta finner jag väldigt intressant, att trots att det är samma metod kan den ta sig 

i uttryck på olika sätt i olika klassrum och med olika lärare. Det finns enligt mig både 

för- och nackdelar med att ASL-metoden är tolkningsbar. Det möjliggör för lärarna som 

använder den att välja ut det de anser bäst med metoden. Problematiken med detta kan 

dock bli att det till sist blir svårt att avgöra när man arbetar med ASL-metoden och när 

man enbart arbetar med datorn i läs- och skrivundervisningen. Finns det någon gräns för 
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vad eller hur mycket av den ursprungliga ASL-metoden som bör ingå i undervisningen 

för att den ska kunna kallas för ASL-metoden? Under min VFU i utbildning arbetade 

klassen enligt ASL-metoden i årskurs 1. Där låg fokus främst på att skriva ord och 

meningar på en viss bokstav istället för sagor på datorn. Likaså låg där ett stort fokus på 

bildskapande, men utöver det även andra finmotoriska övningar som att arbeta med 

pärlor m.m. Att arbeta med ASL-metoden kan även innebära att läraren gör en egen 

tolkning av andra förespråkare för metoden som i sin tur redan gjort en tolkning av 

Tragetons ursprungliga metod. Det behöver dock, enligt mig, inte betyda att det är en 

nackdel att läraren enbart väljer ut enskilda delar ur ASL-metoden då det inte finns 

någon vetenskaplig grund för metoden (Fredriksson & Taube, 2012).   

 

Någon som enligt Trageton (2014) och Lövgren (2009) med flera är grundläggande för 

ASL-metoden är att vänta med den formella handskriftsundervisningen till årskurs 2. 

Vid intervjuer med de båda lärarna i studien framkom att de undervisar eleverna om hur 

de anser att bokstäverna bör formas i syfte att eleverna ska lära in ett korrekt formande 

av bokstäverna redan från start. Lärarna poängterar dock att eleverna inte skriver längre 

texter för hand förrän i årskurs 2. Att undervisa om handskrift går emot Tragetons 

(2014) och andra förespråkare för ASL-metodens uppfattningar men stämmer väl 

överens med Lundbergs (2008) åsikter. Lundberg hävdar att undervisning av handskrift 

bör inledas redan i årskurs 1 då formandet av bokstäverna hjälper eleverna att lättare 

komma ihåg bokstäver och ord. 

 

Att hela klassen arbetar utefter en och samma bokstav, något som även nämnts i 

forskningsbakgrunden, argumenterar Trageton (2014) emot. Detta gäller dock främst 

bokstavsarbetet och den individuella ordboken, något som lärarna ser som ett 

komplement till ASL-metoden. Att utgå från en specifik bokstav kan liknas vid Frimans 

tolkning av ASL-metoden. Då lärarna i denna studie har sett detta arbete som ett 

komplement till metoden har det inte undersökts vidare. Det kan dock vara spännande 

att studera mer ingående. Den del som lärarna ansåg hörde till metoden var att eleverna 

varje vecka utgick från en specifik bokstav vid producerandet av sin text och fick då 

skriva relativt fritt. De riktlinjer de hade var att samarbeta och att försöka få in så många 

bokstäver som möjligt på veckans bokstav. Detta sätt att lägga upp arbetet med ASL-
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metoden stämmer bättre mot Wiklanders (2014) tolkning av metoden än Tragetons 

(2014), dock varieras inte genrer i den grad som Wiklander (2014) förespråkar.  

 

Liberg (2006) och Trageton (2014) betonar båda vikten av att kombinera den syntetiska 

och analytiska metoden, då elever lär på olika sätt. Vid intervjuer betonar båda lärarna 

vikten av att arbeta med varierande arbetssätt för att nå fler elever. Lärarna har till synes 

olika utgångspunkter. Vid introduktionen av veckans bokstav utgick Emma ifrån den 

analytiska metoden medan Tove lade större fokus på den syntetiska metoden. Här skulle 

lärarna kunna lära av varandra för att få en ännu större variation på undervisningen. När 

eleverna skrev sina egna texter vid datorn kunde det liknas vid det Björk och Liberg 

(1996) benämner som upptäckarstavning. Först valde eleverna ut vilka ord de vill 

skriva, därefter urskilde eleverna vilka fonem och bokstäver orden bestod av och delade 

då upp orden i mindre delar (ibid). Hela tiden behövde eleverna pendla mellan det hela 

ordet och fonemen (bokstavsljuden) för att kunna stava ordet. Både innehåll, ljud och 

fonemkoppling tränades då i skrivprocessen. I efterarbetet noterades varken den 

syntetiska eller analytiska metoden. Ett exempel på hur den analytiska metoden hade 

kunnat användas i ASL-metodens efterarbete, är att efter att eleverna skrivit klart sin 

saga får de leta och markera en specifik bokstav i sin text. Genom intervjuer med 

lärarna fick jag intrycket av att lärarna inte hade någon särskild tanke med hur de lade 

upp undervisningen utifrån dessa metoder och att de inte var så insatta metoderna. Om 

det är så att lärarna inte är fullt insatta och reflekterar över hur de lägger upp 

undervisningen kan det komma att påverka de elever som inte lär bäst genom den läs- 

och skrivinlärningsmetod som undervisas i klassrummet (Liberg, 2006). Att eleven får 

möta skriftspråket från olika infallsvinklar hjälper eleven att utveckla sin förståelse för 

den alfabetiska koden och för hur skriftspråket byggs upp (ibid). Om det var så att 

lärarna var mindre insatta i dessa metoder eller om det berodde på dåligt formulerade 

frågor från min sida är inte helt klarlagt.  

 

Som tidigare nämnts bygger ASL-arbetet på Vygotskijs sociokulturella teori (Säljö, 

2013; Trageton, 2014), något som bekräftas av både Emma och Tove. Ingen av lärarna 

beskriver explicit att de använder sig av någon specifik teori i sin undervisning. 

Däremot tydliggör de grunderna i sociokulturell teori, det vill säga betydelsen av att 



44 

samarbeta och samtala med andra samt att arbeta utifrån individen. Tove berättar vid 

intervjuer att hon tagit fasta på att arbetet ska ligga lite grann på den här proximala 

utvecklingszonen. Detta genom att individualisera uppgifterna utifrån hur långt 

individen kommit och ställa lagom höga krav och utmaningar till varje enskild individ. 

För en elev som ännu inte kan läsa och skriva kan det enligt Tove räcka med att eleven 

enbart skriver rubriken medan elever som kommit längre i sin skrivutveckling 

uppmanas att skriva ytterligare en eller ett par meningar. Exakt hur Tove 

individualiserar undervisningen var i studien svårt att avgöra. 

 

Samtalet är en viktig del i undervisningen enligt den sociokulturella teorin (Säljö, 2013) 

men även enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011). Att samtala är inte bara 

ett sätt att utbyta kunskaper och erfarenheter i enlighet med den sociokulturella teorin 

(Säljö, 2013). Samtalet kan även vara ett tydligt tecken på att eleven förstått. Eleven 

måste förstå vad det handlar om för att kunna samtala och diskutera om sina texter. 

Dessutom kan samtalet, som Emma betonar, tvinga eleven att sätta ord på sina tankar 

genom att beskriva och förklara saker för sin klasskamrat. Båda informanterna betonar 

vikten av att eleverna samtalar och diskuterar innehåll och form i texterna som de 

skriver på datorn och hävdar att eleverna lär av varandra när de skriver i par. I 

observationer noterades att vissa par regelbundet diskuterar innehåll, ord och 

meningsbyggnad och att deras lärande då troligen främjades av att samarbeta. Medan 

andra par har en part som är mer drivande, som skriver mer eller bestämmer mer. I 

några fall är det enbart en elev i paret som driver texten framåt. I vissa fall kan det som 

Emma uttrycker det, vara så att de elever som vars samarbete inte fungerar så bra 

behöver träna extra på samarbetet. Risken på sikt för de par som inte har ett lika väl 

fungerande samarbete kan vara att den ena eller båda parter inte utvecklas lika väl som 

de skulle kunna gjort i ett bättre fungerande par. För vissa elever kanske det är mer 

gynnsamt att arbeta på egen hand? 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de båda lärarna tolkat metoden lite olika vilket tar sig 

uttryck i hur de lägger upp undervisningen. Deras undervisning stämmer inte heller helt 

överens med Tragetons (2014) ursprungliga metod.  
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Hur tar sig ASL-metoden uttryck i verksamheten? 

Metoden tar sig lite olika uttryck i de båda klasserna. Båda lärarna bekräftar att det är 

den sociokulturella teorin som ligger till grund för metoden, även om de inte explicit 

uttrycker det. Lärarna utgår båda från lite olika arbetssätt gällande den syntetiska och 

analytiska metoden. Gemensamt för hur de båda lärarna lägger upp ASL-arbetet är att 

de inleder med en introduktion av veckans bokstav. Hur introduktionen sker skiljer sig 

åt. Därefter samlar eleverna i de båda klasserna in ord på en viss bokstav, dessa ord kan 

eleverna använda som utgångspunkt i arbetet med att skriva en saga då så många ord 

som möjligt på en viss bokstav bör ingå. I sagan betonar lärarna även att fokus bör ligga 

på innehåll och skrivarglädje men i vilken grad detta tar sig i uttryck skiljer sig åt. 

Därefter läses sagorna upp, hur detta sker skiljer även det sig åt mellan de olika 

klasserna. Utöver detta sker även ett bokstavsarbete för hand. Båda lärarna har gjort en 

egen tolkning på metoden som de anser är den bästa. Det finns som tidigare nämnts 

flera olika förespråkare och tolkningar på ASL-metoden. Metoden är inte vetenskapligt 

grundad vilket gör det svårt att säga vad som är rätt och fel.  

 

Möjligheter och hinder med ASL-metoden och datoranvändningen i ASL-

metoden 

Lärarna ser båda fler möjligheter än hinder med metoden. De betonar båda att eleverna 

skriver längre texter för hand. Just detta är omdiskuterar i litteraturen då vissa (Agélii 

Genlott & Grönlund, 2013; Hultin & Westman, 2014; Trageton, 2014) hävdar att 

elevernas texter blir längre när de skriver på datorn och andra (Damber, 2013; Liberg, 

2014) att datorn inte är en avgörande faktor för detta. Det som jag noterat i flera studier 

som undersökt detta är att kontrollgrupperna i dessa studier ofta inte är jämförbara, 

vilket gör att resultatet inte blir trovärdigt. Här behövs fler och framförallt mer 

vetenskapligt utförda studier. Lärarna hävdar även att elevernas texter blir lättare att läsa 

på datorn, inte enbart på grund av att bokstäverna blir tydligare utan även för att 

innehållet blir bekantare när eleverna själva skrivit det, jämfört med om de läser en bok. 

Detta stämmer väl överens med Björk & Libergs (1996) upptäckarstavning. Ur ett lärar-

perspektiv hävdar Tove att en fördel med ASL-arbetet är att det inte behöver planeras då 

det ser så likt ut varje vecka. Att tänka så kan vara farligt då man inte medvetet tar reda 
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på elevernas förkunskaper och bygger undervisningen efter den (Hattie & Yates, 2014; 

Wiliam, 2013).  

 

Lärarna poängterar att en av fördelarna med metoden är att det är lättare för elevernas 

att läsa sina egna och varandras texter. Däremot observeras aldrig att eleverna får läsa 

varandras texter. Detta är något som kan jag kan tycka är lite synd. Eleverna skulle 

kunna få många tips och idéer genom att ta del av varandras arbeten (Agélii Genlott & 

Grönlund, 2013). Dessutom skulle de kunna komma med feedback till varandra i 

enlighet med Wiliams (2013) modell två stjärnor och en önskan, samt arbeta mot hans 

5:e nyckelstrategi som handlar om att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.  

 

Precis som lärarna uttrycker det, tror jag, att det kan vara fördelaktigt att låta eleverna 

skriva i par då de kan hjälpas åt med texten och innehållet. Min åsikt är dock att det är 

viktigt att paren är väl fungerande, att det sker ett samspel så att inte bara den ena parten 

är drivande. Vad lär sig i så fall den andra parten om det alltid bara är en av dem som 

skriver? Jag menar inte att det alltid såg ut så i de par jag observerade, dock är det 

lärarens roll att ansvara över att alla elever får de bästa möjliga förutsättningar för att 

lära sig läsa och skriva. Detta gäller oavsett arbetssätt.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de båda lärarna ser fler fördelar än nackdelar med att 

arbeta med ASL-metoden i den tidiga läs- och skrivinlärningen.  

 

Vilka möjligheter och hinder finns det med ASL-metoden och datoranvändningen i 

ASL-metoden? 

Möjligheterna med metoden är att elever får en möjlighet att skriva texter på datorn, där 

fokus inte ligger på att forma bokstäver, utan istället kan de fokusera på innehållet i 

texten. I de par där samarbetet fungerar bra ser jag, liksom lärarna i studien, fördelar 

med metoden. Att texterna blir lättare att läsa är en annan fördel med metoden. Jag har 

under observationerna även fått intrycket av att eleverna tycker att det är roligt att arbeta 

med datorn. Eleverna kan då bli mer motiverade att skriva vilket i sin tur gynnar deras 

utveckling (Wiliam, 2013). Lärarna som deltagit i studien hävdar likt bland annat Agélii 

Genlott och Grönlund (2013) samt Trageton (2014) att eleverna skriver längre texter på 
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datorn jämfört med vad de gör för hand. Om detta stämmer eller om Dambers (2013) 

och Libergs (2014) studier om att datorn inte är en avgörande faktor för textmängden 

ger en mer korrekt bild kan jag inte uttala mig om. Inget av detta har kunnat verifieras i 

studien. 

Att ASL-metoden är tolkningsbar kan däremot konstaterats. Det kan enligt mig ses som 

en fördel då metoden inte är vetenskapligt grundad i forskning. Dock anser jag att det 

ställer det högre krav på lärarens kompetens.  

 

Som lärare gäller det att finna undervisningsmetoder eller sätt att undervisa som man 

själv tror på och som man finner motiverande. Då anser jag att man gör ett bättre jobb 

och blir mer engagerad, vilket även kan motivera eleverna att lära mer (Wiliam, 2013). 

De lärare som arbetar enligt ASL-metoden och som jag mött har alla trott på metoden 

och har själva velat inspirera andra till att arbeta med den för att de ser att den fungerar. 

Det verkar enligt mig rimligt att lita på dessa lärares kompetens då de inte skulle 

fortsätta arbeta enligt en metod eller arbetssätt som inte fungerar. Lärarna har valt att, 

istället för att överge ASL-metoden, komplettera den med andra arbetssätt där de anser 

att metoden brister. Att läraren själv väljer ut de hur hen vill lägga upp undervisningen 

är inget som är specifikt för ASL-metoden utan för gäller för all undervisning. Däremot 

är det viktigt att kontinuerlig uppdatera sig mot den senaste forskningen för att hålla sig 

uppdaterat och motverka att man fastnar i ett arbetssätt bara för att det är bekvämt 

(EACEA P9 Eurydice, 2011).  

 

När datorer eller teknik inte fungerar blir det ett hinder i metoden. Ett annat hinder som 

kan ses med metoden är när samarbetet i paren inte fungerar. Det kan enligt mig även 

vara svårt för läraren att följa elevernas progression om hen enbart använder sig av 

ASL-metoden, då det kan vara svårt att avgöra vilken part i skrivparet som har vilka 

kunskaper. I detta fall kan det bli en nackdel att skriva på datorn istället för att skriva för 

hand då elevernas individuella förmåga visar sig bättre när de skriver för hand. Båda 

lärarna betonar att det inte räcker att enbart arbeta utifrån ASL-metoden och att de båda 

kompletterar metoden med andra arbetssätt. Detta tror jag kan vara bra då metoden inte 

är vetenskapligt grundad. Det största hindret med ASL-metoden är att metoden inte är 

vetenskapligt grundad i forskning (Fredriksson & Taube, 2012).  
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Metoddiskussion 

Urvalet har sina brister då studien i första hand utgick från den närmaste omgivningens 

kontakter på skolor och lärare som arbetar enligt ASL-metoden och därmed kan någon 

möjlig informant ha missats. Ett annat urval hade rimligtvis gett ett annat resultat då 

undervisningen av metoden troligen hade skiljt sig lite åt från dessa två klasser. Ett 

större urval hade även gett en bredare bild av metoden och rimligtvis även andra 

slutsatser. På grund av begränsad tid blev urvalet detta. Jag anser ändå att jag fått en god 

bild av hur undervisningen i de två klasser som studerats tagit sig uttryck.   

 

Metodupplägget stämde inte alltid överens med hur verksamheten såg ut. En vecka 

avvek undervisningen från dess ordinarie upplägg, detta på grund av att det var ett 

väldigt stort bortfall av elever i de båda klasserna. Ytterligare en vecka lades då till i de 

båda lärarnas planering för att arbeta med en av bokstäverna, i syfte att låta de elever 

som varit sjuka arbeta ikapp med ASL-arbetet. I den ena klassen användes även ASL-

passen till att låta eleverna skriva enskilda dikter på datorn, medan i den andra klassen 

blev ASL-passen främst tid till att göra klart annat arbete.  

 

När det gäller val av metoder i studien anser jag att observationer var ett bra 

komplement till intervjuerna då det lärarna sade sig göra och det de gjorde inte alltid 

stämde överens. Därmed ökade trovärdigheten i studien jämfört med om enbart 

intervjuer använts (Denscombe, 2000). Jag ställer mig däremot kritisk till om alla frågor 

som ställdes vid intervjuerna var utformade på bästa sätt för att ge ett så bra och 

utförligt svar på frågan från läraren. Det som däremot är till fördel för upplägget i 

studien är att nya frågor kontinuerligt kunnat ställas om frågor ansetts mindre bra 

formulerade eller nya tillkommit. Att jag har gått igenom insamlat data flera gånger är 

något som både har underlättat vid analys ökat trovärdigheten i studien (Denscombe, 

2000). För att säkerhetsställa att resultatet tolkats på ett korrekt sätt skickades dessutom 

en sammanställning av det ut till respektive lärare för att stärka trovärdigheten och 

validiteten i studien. En nackdel med studien är valet av ljudinspelningsredskap då 

mobiltelefonens inspelning vid tre tillfällen inte genererat något ljud, vilket resulterat i 

att intervjuerna behövts göras om (när en intervju gjorts om har den enbart räknats som 



49 

en intervju i statistiken). Här hade det varit klokt att använda en kompletterande enhet 

för att säkerhetsställa att data inte går förlorad.  

 

På grund av att schemat i de båda klasserna såg olika ut i kombination med sjukdom 

blev antalet observationer olika många (se bilaga 4, tabell 1 och 2). I Emmas klass 

genomfördes 15 observationer, jämfört med 11 i Toves klass. Detta kan ha påverkat 

resultatet då ett större antal observationer gjordes i den ena klassen, vilket kan ha gett en 

mer omfattande bild av undervisningen i det klassrummet. Upplägget av Emmas 

arbetspass skiljde sig dock mer från gång till gång än vad Toves arbetspass gjorde. 

Detta i sin tur kan även det har gjort att det var svårare att få en korrekt helhetsbild.  

 

Alla ASL-passen i Toves klass skedde under en dag jämfört med i tre dagar Emmas 

klass. Detta gjorde att det blev svårare att hålla förintervjuer med Tove mellan varje 

enskilt arbetspass (förarbete, datorpass och efterarbete) då det sällan fanns tid till det. På 

grund av bristande tid genomfördes förintervjuerna för alla arbetspass på morgonen och 

alla efterintervjuer på eftermiddagen eller vid nästkommande förintervju. Dessa 

intervjuer räknades in i statistiken som en intervju. Totalt hölls 15 intervjuer med Emma 

och 8 med Tove. Jag anser att trots att intervjuerna varit svåra att få till ibland har de 

gett svar på frågor som uppkommit under processen och varit till stöd för att säkerställa 

att lärarna tolkats på ett korrekt sätt, vilket höjer trovärdigheten för studien. Intervjuerna 

har även gett lärarna möjlighet att i efterhand förklara frågor som uppkommit under 

observationer samt ge svar på sitt handlande i en viss situation. Detta för att jag inte ska 

dra felaktiga slutsatser.  

 

Det var i studien svårt att hitta vetenskaplig litteratur som berör ASL-metoden och den 

som fanns tillgänglig var begränsad, särskilt kring ASL-metoden i Sverige (Agélii 

Genlott & Grönlund, 2013; Hultin & Westman, 2014; Liberg, 2014). Av den 

forskningen anser jag att kontrollgrupperna inte alltid var jämförbara. Exempelvis 

Agélii Genlott & Grönlund (2013) som har jämfört läsförmågan (H4-test) med den ena 

kontrollgruppen i slutet av årskurs 1 och den andra kontrollgruppen i början av årskurs 

2. Detta kan rimligtvis ha påverkat resultatet i studien.  
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Slutkommentarer 

I resultatet har det framkommit att ASL-metoden är tolkningsbar och att den tar sig 

uttryck på olika sätt i olika klassrum och hos olika lärare. Datorn har i klasserna 

upplevts som en viktig faktor för metoden. Dock finns det studier som både stärkt och 

gått emot den bilden. Förslag på fortsatt forskning kommer att diskuteras mer i 

kommande avsnitt. Eftersom metoden inte är vetenskapligt grundad, är min slutsats att 

det är viktigt att lärarna även tar till sig den senaste forskningen och kontinuerligt 

vidareutbildar sig. Det är även viktigt att man som lärare sätter sig in i de metoder man 

använder. Bara för att en metod är vanligt förekommande på skolor betyder det inte att 

den är vetenskapligt grundad.  
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Förslag på vidare forskning 

ASL-metoden bör undersökas mer vetenskapligt då de studier som idag gjorts inte fått 

fram trovärdiga resultat. I många av de studier som gjorts har kontrollgrupperna inte 

varit jämförbara och därmed är det svårt att dra korrekta slutsatser från resultatet. För att 

kunna undersöka metoden krävs att kontrollgrupperna är likvärdiga och då inte bara på 

elevantal. Jag anser att det även är viktigt att andra faktorer så som lärarens kompetens, 

motivation och undervisningstid räknas in, liksom att antalet elever med läs- och 

skrivsvårigheter och motoriska svårigheter är likvärdigt. Detta är dock väldigt svårt att 

genomföra i stora studier. Istället anser jag att man bör göra flera mindre kvalitativa 

studier och därefter genomföra en metastudie som lägger ihop resultatet från alla mindre 

kvalitativa studier.  

 

Metoden kan, som tidigare beskrivits, se väldigt olika ut i olika klassrum och beroende 

på hur läraren väljer att tolka och kombinera den. Metoden bygger på flera olika delar 

och arbetssätt (Hultin & Westman, 2014). Pararbete och samtalet är två byggstenar i 

metoden (Trageton, 2014). Dessa liksom datorn används ofta, och datorn kan användas 

både med eller utan talsyntes (Hultin & Westman, 2014; Trageton, 2014). Eleverna 

kompletterar ofta datorskrivandet med flera olika motoriska övningar (Friman, 2015; 

Hultin & Westman, 2014; Lövgren, 2009; Trageton, 2014). En eller flera olika 

skrivgenrer kan användas (Wiklander, 2014). Utöver detta kan läraren välja att vänta till 

årskurs 2, eller inleda undervisningen av handskrift redan i årskurs 1 (Lundberg, 2008; 

Trageton, 2014). Vad är ASL-metodens kärna? Finns det några delar som inte går att 

byta ut om man vill hävda att man arbetar enligt ASL-metoden? Hur mycket kan man 

byta ut och ändå hävda att man arbetar enligt ASL-metoden? 

 

En av lärarna i studien nämnde att talsyntes var svårt att arbeta med i par då det endast 

gick att koppla in ett par hörlurar per dator. På min tidigare nämnda VFU-skola 

användes talsyntes och två hörlurar kopplades då in till datorn genom en 

headsetförgrening, vilket möjliggjorde att båda eleverna samtidigt kunde använda 

talsyntes. Det vore spännande att jämföra ASL-metoden där eleverna arbetar med 
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talsyntes mot en kontrollgrupp där eleverna arbetar utan talsyntes. Vad är för- 

respektive nackdelar? Är detta extra gynnsamt för elever i läs- och skrivsvårigheter?  
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Bilagor 

Bilaga 1: Förespråkare för ASL-metoden 
Här beskrivs de övriga förespråkarna lite kort för den som vill få sig en bredare bild. 
 

Mona Wiklander – Sandviks kommun 

I Sandviks kommun inleddes arbetet med ASL-metoden redan år 1996 genom 
specialpedagogen Mona Wiklander (2014). Wiklander använder sig av talsyntes i 
kombination med ASL-metoden. Hon har ett stort fokus på att arbeta med olika 
genrer och inkludera elever med läs- och skrivsvårigheter i den ordinarie 
undervisningen (Hultin & Westman, 2014). Wiklander använde till en början enbart 
metoden till barn i behov av särskilt stöd. År 2004 genomfördes en pilotstudie som 
jämförde arbetet med ASL-metoden (inklusive talsyntes) och traditionell 
undervisning mellan två klasser. Resultatet från pilotstudien ledde så småningom till 
att alla åk 1-lärare i hela Sandviks kommun som ville, fick resurser i form av en kort 
utbildning och datorer (till pararbete) för att kunna använda sig av metoden. Därefter 
har även andra årskurser i kommunen anammat ASL-metoden. Sedan 2010 satsar 
Sandviks kommun på att utrusta alla klassrum med en dator åt varje elev (Hultin & 
Westman, 2014). Trots den stora spridningen av ASL-metoden i Sandviks kommun 
betonar Wiklander att Det räcker som sagt inte att eleverna bara skriver på datorn, 
man måste också medvetet arbeta med språk- och skriftspråksutvecklingen 
(Wiklander, 2014:36). Hon hävdar att det även är nödvändigt med en kombination av 
andra arbetssätt. 
 

Christer Friman 

Friman (2015) har skrivit en egen bok – Att skriva sig till läsning: bokstavsschema 
med förslag på färdiga uppgifter på hur arbetet med ASL-metoden kan bygga upp, där 
läraren kan välja och vraka mellan uppgifter, eller göra dem i den ordning som boken 
är upplagd. Friman förespråkar liksom Trageton (2014) att arbetet bör inledas redan i 
förskoleklass och utgå ifrån varje enskild elev. Dock ger han sin bok enbart förslag på 
hur arbetet bör fortskrida i årskurs 1. Han är även upphovsman till bloggen 
tangentdansen.se där han beskriver det egna arbetet med ASL-metoden. Friman 
förespråkar stationsarbete med tydliga ramar och struktur. ”Struktur med variation är 
grundtanken” enligt Friman (2015, s.5) och han bygger många av sina idéer på 
Trageton och sina egna erfarenheter som verksam lärare. 
 

Erica Lövgren 

Lövgren (2009) har även hon skrivit en egen bok om ASL-metoden, Med datorn som 
skrivverktyg - språk, motorik och bokstavsformer. Lövgren har förutom förslag på 
motoriska övningar även en guide i hur handskrivandet i åk 2 kan gå till väga. Hennes 
bok bygger även den på egna erfarenheter och undervisningen utgår från elevernas 
intressen och motivation där hon använder även många olika genrer eller teman som 
till exempel dikter, e-mail, gåtor, djur, natur, etik med mera. Lövgren använder sig 
inte enbart av ASL-metoden. Hon har även inkluderat bland annat storbok. Något som 



 

 57 

enligt henne är väldigt viktigt är att läraren är väl insatt i läs- och skrivutveckling för 
att kunna vägleda eleverna på sin resa och ge den bästa möjliga hjälp. Hon poängterar 
att det är viktigt att läraren är väl insatt i styrdokumenten för att kunna anpassa 
undervisningen till varje elev.  
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Bilaga 2: Observationsprotokoll  
*Kommentarsfälten är i bilagan nerkortade för att spara utrymme. 
 
Förarbete Datum__________________ Tid:_____________________   
� Gemensamt  
 � Muntligt 
 � På tavlan 
� Enskilt 
� Läraren ger tips och idéer, läraren inspirerar och motiverar elevernas kommande 
skrivande, samtal innan arbete 
� Läraren klargör: kunskapskrav, förväntningar, mål, syfte, tidsaspekt 
�  Läraren ställer frågor till eleverna för att ta reda på vad/om de förstått 
�  Läraren låter någon elev sammanfatta för klassen 
Förarbetet fokuserade: 
� En bokstav 
� Flera bokstäver  
� bokstäver - hur de låter 
� bokstäver – hur och vart de bildas i munnen 
� klipp, film, eller liknande som inspiration  
� Ord på en viss bokstav 
� Om en viss skrivgenre 
� Övrigt 
� Inget förarbete skedde 
Kommentar:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Datalektionens start  Datum_________________   Tid:___________________ 
� Gemensam genomgång 
 � Muntligt 
 � På tavlan 
 � Övrigt 
� Flytande start, eget arbete direkt  
Lärares agerande – gruppnivå 
� Läraren ger tips och idéer, läraren inspirerar och motiverar elevernas kommande 
skrivande, samtal innan arbete 
� Läraren klargör: kunskapskrav, förväntningar, mål, syfte, tidsaspekt 
�  Läraren ställer frågor till eleverna för att ta reda på vad/om de förstått 
�  Läraren låter någon elev sammanfatta för klassen 
� Övrigt 
Kommentarer:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



 

 59 

• Andel elever som arbetar vid datorn: 
 
______ av _____ elever 
 

Arbetet vid datorn skedde: 
� Enskilt_____________________________________________________________
_ 
� I 
par_______________________________________________________________� I 
mindre grupper_____________________________________________________ 
Kommentarer:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  
  
 
Tillgång till extra resurser i klassrummet/hur används resurs? 
� Resurs till enskild(a) individ(er), antal:_________st 
� Resurs till helkass, antal:_________st 
� Ingen extra resurs fanns tillgänglig under arbetspasset 
� Övrigt 
Kommentar:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Lärarens fokus under lektionen 
� På de elever som arbetar med datorn 
� På de elever som arbetar med andra uppgifter 
� Läraren springer mellan båda grupperna 
Gällande datorgruppen är lärarens fokus: 
� På att få datorn, tekniken att 
fungera:_______________________________________________ 
� På att se till att eleverna arbetar med det dem ska 
� På att bestämma vilken elev som ska skriva 
� På att hjälpa eleverna med stavning 
� På att hjälpa eleverna med meningsbyggnad 
� På stor bokstav och punkt 
� På att ge eleverna tips och idéer till att skriva själv 
� Motivera, uppmuntra och berömma eleverna till skrivning samt elevernas skrivning 
� Övrigt:_____________________________________________________________ 
Kommentar:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
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Tidsutrymmet – hur det upplevs  
� Läraren pratar mest 
� Eleverna pratar mest 
� Talutrymmet är delat 
� Övrigt_____________________________________________________________
_ 
Kommentar:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Lektionen avslutas genom: 
� Gemensam samling 
� Sammanfattar lektionen 
� Läraren knyter an till kunskapskrav, syfte, mål 
� Läraren knyter an till tidigare lektion 
� Läraren eller eleverna samtalar om vad som lärts 
� Eleverna utvärderar lektionen 
�  Läraren utvärderar lektionen 
� Direkt rast/lunch/fritids/annan lektion (stryk under de som stämmer in bäst) 
� Övrigt_____________________________________________________________
_ 
Kommentar:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Efterarbete:            Datum___________________ Tid:_____________________ 
� Eleverna läser upp sin text 
� Lärare läser upp elevernas text 
� Eleverna får feedback på sin text 

� Från lärare 
� Från elever 

� Eleverna får därefter korrigera sin text  
� Inget efterarbete skedde 
� Övrigt 
Kommentar:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Övriga noteringar: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

Sluttid:____________ 
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Kommentarer/Funderingar inför intervju – att ta upp med läraren: 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3: Intervjuprotokoll 

1) Förslag på frågor– inledande intervju  
Bakgrund – Berätta lite om din bakgrund som lärare! 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Varför valde du att bli lärare? 
3. Hur länge har du arbetat på denna skola? 
4. Har du arbetat på fler skolor innan?  
5. Ev. Varför bytte du arbetsplats? 

 
Klassen – Berätta lite om din klass! 

6. Beskriv din in klass! 
7. Elever i behov av särskilt stöd? Finns det några elever i behov av särskilt stöd? 

Berätta!  
- Har de behov och ev. tillgång till extra resurs? 

8. Hur är klimatet i klassen? 
 
ASL-metoden  
Berätta lite om ASL-metoden och hur du kom i kontakt med den! 

9. Hur kom du i kontakt med ASL-metoden?  
- någon som inspirerade dig? Annan lärare? Förespråkare för metoden?  
- När skedde det? Hur skedde det? 

10. Vad var det som gjorde att du ville satsa på ASL-metoden? 
11. Hur länge har du arbetat med den? 
12. Har du fått någon utbildning/kurs eller liknande inför att du började arbeta 

utefter ASL- metoden?  
- (ja) Berätta! När? Hur mycket? Av vem?  
- (nej) Hade underlättat? På vilket sätt? (tycker du att det behövs) 

13. Har du kontakt med andra lärare som arbetar utefter denna metod?  
- (ja) Kan du berätta lite om hur samarbetet ser ut? 
- (nej) Är det något du tror skulle underlätta/hade önskat? 
 

Berätta om hur du inspirerats att arbeta med metoden! 
14. Har du inspirerats av någon förespråkare för ASL-metoden? Vem? Berätta 

hur! 
- Hur använder du då hens tankar och idéer din undervisning? 

15.  Vilken roll anser du att Arne Trageton spelat för ASL-metoden? 
16. Finns det någon annan person som påverkat ASL-metoden? Vem? 
17.  Anser du att det finns olika tolkningar av ASL-metoden? Vilka? 
18. På vilket sätt har ”din förespråkare” påverkat din undervisning?  
19. Har du valt att göra allt som han/hon gör eller valt ut vissa delar? 

- vad har avgjort vilka utvalda delar du valt att ta till dig? 
 
Vilka möjligheter och/eller hinder ser du med ASL-metoden? 

20. Vad anser du är möjligheterna och hindren med att arbeta utifrån ASL-
metoden? 
- elevnivå 
- lärarnivå 
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21. Hur anser du att ASL-metoden har tagits emot av eleverna? 
22. Hur ser framtiden ut för ASL-metoden, anser du? 

 
Berätta om skillnaden mellan din undervisning innan ASL-metoden och efter! 

23. Har dina tankar kring ASL-metoden förändrats under tiden du arbetat utefter 
metoden? 

24. Hur såg läs- och skrivundervisningen ut innan du började med ASL-metoden? 
25. Vad anser du är största skillnaden mellan att arbeta med ASL-metoden och att 

arbeta som du gjorde innan? 
 
 
Planering av ASL-pass   
Berätta hur arbetar du med ASL-metoden? 

26. Hur skulle du beskriva lektionerna du genomfört? Planering – Upplägg och 
innehåll? Syfte och mål? struktur Etc. 

27. Hur går valet av vilken text eleverna ska producera till? 
28. Hur lång tid har eleverna på sig att producera denna text? Brukar de hinna?  

(om nej) hur/när skriver de klart? 
29. Skriver eleverna i par eller enskilt?  
30. Vad är anledningen till detta?  
31. Hur bestäms paren?  
32. Brukar de bytas? Varför?/Varför inte?  
33. Hur sker fördelningen av skrivandet mellan eleverna vid datorn? 
34. Hur bedöms varje elevs enskilda förmågor/kunskaper vid dataskrivandet? 
35. Bör eleverna sitta eller stå när de skriver? Motivera!  
36. Hur mycket tid har du för ASL-arbetet i veckan? 

- Är det tillräckligt med tid anser du? 
(om inte) Hur mycket tid hade varit tillräckligt? 

37. Utgår du ifrån någon mall/handledning för ASL när du planerar dina 
lektioner? Vilken då? 

38. Hur lång tid har du för planering av ASL-lektionerna?  
39. Är det tillräckligt med tid anser du? 
40. Skiljer sig tiden du lägger ner på planering med ASL-metoden jämfört med 

den undervisning du hade innan?  
(om ja) Hur då? 

41. Som jag ser det finns det två metoder till hur barn lär sig läsa och skriva. 
Dessa är den syntetiska-/ljudmetoden och den analytiska-/helordsmetoden. 
Känner du till dessa? 
Vilken metod anser du att du använder dig av i arbetet med ASL-metoden? 
Hur? Berätta! Varför? Motivera!  
 

Datorns roll  
Berätta hur du ser på datorns användning i ASL-metoden och den tidiga läs- och 
skrivinlärningen? 
42. Vilka möjligheter och hinder anser du att datorn har i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen? 
43. Händer det att datorn strular?  
44. Sker det ofta? 
45. Vad brukar vara orsaken till att den strular?  
46. Vilka hjälpmedel erbjuder datorn eleverna vid läs- och skrivinlärningen? 
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47. Använder ni talsyntes, stavningsprogram etc.? 
48. Hur ser du på användandet av talsyntes/stavningsprogram?  

Möjligheter/hinder? 
49. Kan eleverna själva läsa upp sina skrivna texter med datorns hjälp?  

- Hade detta varit positivt/underlättat enligt dig? 
50. Vilken roll spelar datorn för ASL-metoden? 

- Hur stor del har datorn i att motivera eleverna, anser du?  
51. Skriver dina elever för hand?  
52. Vilka för- och nackdelar ser du på att låta eleverna skriva för hand? 

 
 

Lärarens roll  
53. Hur stor del anser du att motivation har för elevernas läs- och skrivutveckling? 
54. Anser du att ASL-metoden intresserar eleverna? På vilket sätt? Berätta! 
 
Berätta på vilket sätt du inspirerar och motiverar elever till att vilja läsa och 
skriva! 

- förarbete 
- efterarbete 
- feedback 
- samtal, inspiration 

55. Hur sker arbetet med de texter som eleverna producerar? (Före, under 
efterarbete?) 

56. Får eleverna någon feedback/återkoppling på sin text? Hur och när sker 
vanligtvis detta? 

57. Vilken roll har samtal i ASL-metoden? 
• varför är det viktigt?/varför är det inte viktigt? Berätta! 

- (på lärarnivå) hur använder du samtal i ASL-metoden 
-  (på elevnivå) Använder eleverna samtal som verktyg? Hur då?  

 
58. Hur skulle du förklara begreppet fonologisk medvetenhet? 
59. Anser du att det är viktigt att eleverna har en fonologisk medvetenhet? 
60. Hur ser du på lärarens roll för att möjliggöra läs- och skrivinlärningen för alla 

elever? 
61. På vilket sätt arbetar du med språkutveckling (tala, lyssna, skriva, läsa) och 

skriftspråksutveckling? När sker detta? I ASL, ”annan” undervisning, båda? 
- Vad är anledningen till att ni gör det/inte gör det?  

62. Arbetar ni med språk- och skriftspråksutveckling på något annat sätt än med 
ASL? Hur då? (språklekar, rim, ramsor, sånger, drama etc.) 
- Vad är anledningen till att ni gör det/inte gör det?  

63. Anser du att läraren behöver några särskilda kompetenser för att arbeta utefter 
denna metod? Vilka? Berätta! 

 
Vidareutbildning 

64. Anser du att det är viktigt att kontinuerligt vidareutbilda sig som lärare? 
65. Har du gått någon kurs eller annan utbildning de senaste 5 åren? 
66. Håller du dig uppdaterad på den senaste forskningen? Hur?  
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2) Förslag på frågor – kort klargörande intervju  
Innan (varje pass) 

1. Vad är syftet med lektionen? (samt delfrågor som kan användas vid behov) 
- Finns det något delmål? 
- Vad ska ni göra under passet? 
- Vad har du för tanke med det? 
- Vad vill du att eleverna ska lära sig? 
- Om jag ska göra detta med dina elever, vad måste jag tänka på? 

2. Om jag vill studera ASL-metoden under detta arbetspass, vad bör jag 
fokusera på då?  

3. Vart i processen är du? (förarbete, dataskrivning, efterarbete) 
- behöver jag några förkunskaper för att förstå lektionens/arbetspasset 

innehåll?  
 
Inför första passet jag observerar: (resurs) 

4. Har ni någon resurs tillgänglig under ASL-passen? 
5. När används denna resurs? 
6. Hur används resursen? (enskild elev, grupp?) 

- I vilket syfte? Varför just så? 
 

3) Förslag på frågor – kort efterföljande intervju  
1. Hur tyckte du att passet gick? Gick passet som planerat? 
2. Var det något du skulle velat förändra? Vad? Hur? 
3. Ev. frågor som kommit upp under observation eller analys.  

 

4) Förslag på frågor - Avslutande intervju 
1. Tycker du att jag har fått en rättvis bild av hur ASL-metoden tar sig uttryck i 

din klass? 
(nej) Vad har jag missat? 
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Bilaga 4: Deltagande vid observationer 
 
 
Tabell 1: Deltagande vid observationer i Emmas klass.  

Emma v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 Antal 
observationer 

Förarbete - 1 1 1 1 4 
Datorpass gr. 
1 

1 1 1 - 1 4 

Datorpass gr. 
2 

1 1 1 - 1 4 

Efterarbete - 1 1 *1 - 3 
Kommentar v. 5 Miss i 

kommunikation 
mellan mig och 
Emma ang. 
ASL-pass 
 
Efterarbetet 
krockar med 
Toves 
introduktion.  

 Denna vecka 
arbetade 
Emma med 
dikter, (se 
diskussion i 
metod-
diskussionen). 

Datorpassen 
Flyttades på 
grund av 
friluftsdag till 
onsdag. Då 
har dels Tove 
alla pass + att 
jag var sjuk. 
 
*Efterarbetet 
hölls på 
måndag v.9.  

Efterarbetet 
krockar med 
Toves 
introduktion. 

Totalt 
genomfördes 15 
observationer 

 
 
Tabell 2: Deltagande vid observationer i Toves klass.  

Tove  v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 Antal 
observationer 

Förarbete 1 1/2 - - 1 2 ½  
Datorpass gr. 1 1 1 1 - 1 4 
Datorpass gr. 2 1 1 - - 1 3 
Efterarbete 1 1 * - -* 2 
Kommentar  Jag deltog 

på Emmas 
efterarbete 
på fm och 
missade då 
inledningen 
(radioapan) 
på 
förarbetet i 
Toves klass 

Göra-klart-dag. 
Förarbetet 
utgick. Under 
datorpass gr.1 
arbetade 
majoriteten dvs. 
6 av de 7 elever 
som hade ASL-
metoden som 
göra klart. 
Datorpass gr. 2 
utgick därmed. 
Efterarbete 
mättat. 

Jag missade 
alla pass 
denna 
onsdag på 
grund av 
sjukdom. 
Toves pass 
är mer 
känsliga då 
alla ligger 
på samma 
dag.  

* Efterarbetet är 
mättat. Jag har 
sett hur det ser 
ut, känner ej att 
jag behöver fler 
obs. 

Totalt 
genomfördes 11 
½ observationer 
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Bilaga 5: Fokus vid intervjuer och observationer 
 
 
Tabell 1: Fokus vid intervjuer 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tabell 2: Fokus vid observationer 
Läraren ASL- Metoden 

Lärarens roll i klassen Hur ASL-metoden tar sig 
uttryck i verksamheten 

Konkreta exempel  Datorns roll i ASL-metoden 

 Lärarens roll i ASL-metoden 

 Konkreta exempel 

 
 
 
 
 

Läraren ASL-metoden 

Bakgrund Planering/upplägg av 
arbetspass 

Klassen Datorns roll i ASL-metoden 
Utbildning/fortbildning Lärarens roll i ASL-metoden 
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Bilaga 6: Upplägg av arbetspass 
 
Jag har delat upp arbetet med ASL-metoden i tre delar: förarbete, datorpass och 
efterarbete. Jag kommer nedan presentera dem var för sig.  
 
Förarbetet har sett lite olika ut i Emmas klass under studiens gång. Inledningsvis 
skedde introduktionen av veckans bokstav genom att Emma delar ut kort, alltså små 
bildkort och så får paren komma fram och förklara det här orden. Och båda måste 
säga en förklaring var och resten av klassen gissar vad det är på bilden. Emma 
skriver sedan upp alla ord på tavlan och gemensamt för alla ord är att de innehåller 
veckans bokstav. När då alla har sagt sina ord så får de gissa vilken bokstav vi ska 
jobba med. Emma inledde sedan en ny introduktion där eleverna istället skulle få göra 
charader. Första lektionen var det Emma själv som gjorde alla charader och 
lektionerna därefter fick några av de elever som ville (vilket var många) pröva att 
träna sig att uttrycka saker utan ord, träna på att uttrycka sitt kroppsspråk och att 
träna sig att bara stå framför klassen vilket var målen med introduktionspassen enligt 
Emma.  
Därefter samlar klassen ord på veckans bokstav i en Notebook fil och då ska alla ord 
börja på veckans bokstav. Vid ordjakten har klassen ett uttalat mål – att alla elever ska 
säga minst ett ord på veckans bokstav. När alla ord är samlade läser Emma sagan på 
veckans bokstav. Denna väljs ut ur boken Sagor från a till ö. Målet enligt Emma är 
att de ska lyssna så uppmärksamt så att de vet vad den (sagan) handlar om för att 
kunna rita en bild sen. De läser gamla klassiker och diskuterar därefter texten samt 
ger varandra förslag på bilder till texten. Målet är att text och bild ska hänga ihop och 
bilden ritas i bokstavsboken. Därefter väljer eleverna ut minst fem ord var från 
ordjakten som de också ritar och skriver i sin bokstavsbok. Lärarna i de båda 
klasserna skapar vid årets slut en inbunden bok till varje elev utifrån deras 
individuella bokstavsbok. 
 
I Toves klass har förarbetet varit sig mer likt. Tove inleder oftast förarbetet med 
Sveriges Radios program Radioapan. Tove motiverar detta genom att de här som har 
svårt kanske att komma på ord får ju några tips i alla fall därifrån. Det är en kul grej 
bara. Därefter berättar Tove i vilken ordning hon kommer att låta eleverna få berätta 
sitt ord på veckans bokstav och ger sedan ordet till eleven som är först ut. De elever 
som inte kommer på ett ord kan antingen få tänka en stund och sedan räcka upp 
handen när de har ett ord, alternativt att läraren eller en pedagog beskriver eller ger 
ledtrådar till ett ord på veckans bokstav. Tove skriver sedan upp alla elevernas ord i 
en notebook fil på smartboarden. Ordjakten avslutas oftast med att lärare och elever 
tillsammans räknar orden, oftast med en intervall på 3–5 ord. Till skillnad mot Emma 
som har olika mål för varje arbetspass beskriver Tove det såhär: Målet är ju likadant 
hela året egentligen, eftersom de ser likadana ut lektionerna. Det är ju det här med 
ordkunskap, att man har ordjakt, att man lär sig många ord, att man ser hur de 
stavas. Sen att de ännu mer ska utveckla det är med punkt och stor bokstav och skriva 
med mellanrum. Men det är ju något man bygger på varann hela tiden, inte just den 
här lektionen. Det finns som inget direkt mål för varje lektion.  
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Under datorpasset i både Emmas och Toves klass skriver eleverna i huvudsak i par 
vid datorn. Något undantag finns då lärarna vill testa elevernas individuella förmåga. 
Paren är samma hela året (förutsatt att ingen är sjuk då kan det bli nya par en lektion). 
 
Emma berättar att hon brukar inleda dataarbetet med att säga: Men oj, vad ska 
det handla om nu då? Det börjar på den här bokstaven. Varpå hon brukar få förslag 
från eleverna. Hennes uppgift beskriver hon sedan som att försöka få med alla och 
gärna nu om det blir lite dumt och lite roligt så känns det som att vi har fått en bra 
start. Därefter inleds datorskrivandet i par. Att skriva på datorn är något som Emma 
menar att dagens barn kommer behöva kunna. Att få de till att fantisera och att hitta 
på saker det är också något som jag tror att vi gör stor nytta i. Vidare betonar Emma 
att i ettan har jag valt att fokus ska vara fantasi, glädje och att skriva sig till läsning.  
 
I Toves klass inleds datorpasset direkt efter introduktionen. Tanken är att eleverna 
ska kunna använda sig av orden från radioapan (sverigesradio.se) och den 
gemensamma ordjakten. Vid dataskrivningspassen har Tove valt att ha uppe ett 
dokument med en kombination av ca 10 ord med tillhörande bilder på veckans 
bokstav. Tanken med detta enligt Tove är att de elever som ännu inte kan läsa ska få 
en chans att komma ihåg hur ord stavas då de kan koppla ihop ordet med bilden. Tove 
menar att har man då 65 ord huller om buller då har de inte en chans de här som inte 
kan läsa, de som har det svårt. Så ordjakten har en viss funktion. Och sen det här med 
att de får några stycken att titta på det är för att de ska få hjälpa att se bild och ord i 
sitt skrivande. Tove betonar att det viktigaste är skrivandet och fantasin. Att det inte 
måste finnas visst många ord på veckans bokstav så länge det finns några. Tove har 
tidigare pratat med eleverna om att det ska finnas en början, mitten och ett slut i sagan 
och nu bygger jag på med att nu ska det vara mellanrum mellan orden. Det ska vara 
stor bokstav och punkt. Hon betonar sedan att hon inte kan kräva att det ska vara det 
hos alla elever men hon vill att de alla försöker. Vidare berättar hon att man ska ju 
inte rätta så mycket enligt Trageton och det har man ju försökt också att, att det 
behöver man inte. Det ska ju vara skrivglädje, innehållet och berättandet som går 
först. Men allt eftersom tiden går så då vill de ju också veta, hur stavas de här? Och 
då får de ju också veta de. Då känns det som att då är det inge farligt. 
 
Emma berättar att under efterarbetet, som i hennes klass sker dagen efter 
datorpasset, då brukar jag läsa upp sagorna. Det finns två anledningar till att Emma 
väljer att läsa upp elevernas texter. Det ena är att för de som inte är vana läsare så är 
jag så rädd att det kommer till att sänka de. Att det blir så uppenbart att en del är mer 
vana och en del är mindre vana. Det andra är tiden berättar Emma. Det skulle ta en 
hel lektion innan alla dessa elva (par) har läst, något Emma menar inte är värt det då 
det finns andra sätt att träna läsning. När Emma läst upp elevernas sagor får de sätta 
sig med sin datakompis och rita tillsammans (ritar varsin bild) och det är också en sån 
där grej som jag tänker att de kan hjälpa varandra med att hitta på, vad ska vi rita. 
Det blir ju automatiskt att de måste läsa igenom texten, vad skrev vi egentligen. Och 
så sen ska de limma texten tillsammans med bilden i en speciell bok.  
 
Efterarbetet är att läsa upp sagan, inför klassen, berättar Tove, och det är enligt 
Trageton. Det ingår att man ska läsa upp sin (text) också och att man tränar på att 
framträda. Eleverna får i par gå fram framför klassen och läsa upp sin saga. De elever 
som inte kan läsa själv får hjälp av Tove. Efteråt visar de upp sina bilder och får 
applåder. Därefter är det nästa pars tur.  
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Sammanfattning/Skillnader: Mål för arbetspass är av lärarna satta lektionsvis eller 
termins/ årsvis. Vissa delar skiljer sig mellan de båda lärarna. I förarbetet introducerar 
lärarna veckans bokstav på olika sätt. Vid datorpassen har lärarna olika strategier för 
att motivera eleverna till skrivning. Emma låter eleverna skapa en gemensam saga för 
att de ska få tips och idéer. Som komplement till detta ligger även orden som eleverna 
samlade vid den gemensamma ordjakten uppe. Tove förlitar sig på den nyligen 
genomförda ordjakten och insamlandet av bokstäver. Som komplement till detta har 
Tove uppe ett dokument med ord och bilder på veckans bokstav. Båda lärarna betonar 
skrivarglädje vid datorpassen. Även efterarbetet skiljer sig åt mellan lärarna. Tove 
låter eleverna i par själva få läsa upp sina sagor medan Emma har valt att hon som 
lärare läser upp elevernas berättelser för klassen. Ingen av lärarna arbetar vidare på 
elevernas texter efter datorpasset (feedback, återkoppling) då de hävdar att det tar för 
mycket tid.  
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Bilaga 7: Komplement till metoden  
 
Tove kompletterar metoden med det hon beskriver som en traditionell metod. Här får 
eleverna träna på att skriva bokstäverna för hand, med syfte att de inte ska befästa ett 
felaktigt skrivande. Hon beskriver detta arbete som en bilduppgift egentligen Tove 
berättar att bilden är väldigt viktig enligt Trageton, att man ska rita mycket bild. Och 
det är då det här andra traditionella bokstavsarbetet som jag gör berättar Tove, där 
fokus ska ligga på bilden. Att de har tjocka kritor, och formar, att det inte är det här 
finstilta med blyerts, utan det är tjocka kritor och göra snygga bilder och inte så 
mycket skrivande. Men de får ändå träna på att forma. Vi går igenom varje bokstav 
varje vecka. Hur man skriver bokstäverna uppifrån och ner och de tränar med tjocka 
kritor på öva-papper och det är stora rörelser. Så det blir mer som ett bildskapande. 
Och i tvåan är det med blyerts mer ordentligt då såhär (Tove visar att man skriver 
många bokstäver efter varandra). 
 
 
 
 


