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Abstract
There has been a discussion for many years now in Sweden regarding the use of computers in
the classrooms. In some schools teachers and pupils are working with a type of method called
ASL, wich freely translated means ”writing your way into reading”. With this method the
pupils use computor keyboards instead of pencils when learning how to read and write. The
purpose with this method is that it is believed to be easier to learn how to write than how to
read. Another purpose with this method is that children lacking the fine motor skills needed
can also learn how to write in early age.

In this study a number of interviews has been made with teachers regarding their experience
of the method. The main questions were about the teachers experiences regarding advantages
and disadvantages using this method and how they had adjusted the method, if needed, at their
schools.

The result of this study shows that when working with ASL, the teachers find the pupils
become more positive and more engaged in their school work, they also see a quicker
progress of the pupils writing skills.. The factors that the teachers found less satisfying was
that the teachers need to have a lot of knowledge about different methods used in the reading
and writing education in order to optimaize ASL, they also found that some pupils, even when
working with computors, still have difficulties reaching their goals. These pupils still need
extra help and support.

The schools has made some adjustments in order to optimize the method. Some schools start
to train handwriting in earlier years than ASL suggests. All of the schools in the study
combines this way of working with other methods. The teachers at the different schools are
also helped to deepen their knowledge about the method with further training in ASL.
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Inledning
Skriv in sökorden ”dator i skolan” i ditt sökfält på datorn. Genast kommer det upp resultat
som ger en relativt tydlig bild av den debatt och diskussion som länge präglat den svenska
skolan. Kanske dessa rubriker kommer upp; Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut
datorerna eller Därför behövs egen dator i skolan. Vem är för och vem är emot datorer i
skolan, och vad är det egentligen som ligger till grund för de olika åsikterna? Och visst känner
vi igen de flesta argument för och emot, och visst har vi också många egna åsikter och tankar.
I det här arbetet kommer jag att titta närmare på ett arbetssätt där datorn anses vara ett
framgångsrikt hjälpmedel inom skolan, ASL, Att Skriva sig till Läsning. I korthet innebär
ASL att datorn används som huvudsakligt verktyg för läs- och skrivinlärning i skolans lägre
årskurser. Genom att skriva på dator lär sig eleverna snabbt bokstäver, ord och läsning.
Tanken är att undervisning i handskrivning inte påbörjas förrän i årskurs 2, då barnens
finmotorik är bättre utvecklad och alla barn, oavsett motorisk utveckling, får samma möjlighet
till läs- och skrivinlärning. Arbetssättet kallas även Tragetons metod efter den norske
pedagogen och forskaren Arne Trageton som utvecklat arbetssättet och presenterat det i
Sverige (Trageton, 2005).

I media är det lätt att hitta olika exempel där ASL som arbetssätt hyllas. Skolor som nämns är
Snösätraskolan i Bandhagen. De är mycket nöjda med arbetssättet och har nu övergått till
surfplattor då de tycker att dessa är smidigare än datorer. De är snabba att starta, enkla att
redigera med, lätta att bära med sig och eleverna distraheras inte av andra program. Helen
Jansson som arbetar som pedagog på skolan säger att de har fått bättre resultat på så vis att
elever som annars skulle kunna halka efter också lyckats lära sig att läsa och skriva (Lärarnas
nyheter 2012). Skånhällaskolan i Mölndals kommun är en annan skola där personalen är
entusiastisk över det nya arbetssättet. Där kan de vänta med handskrivning ända till tredje
klass (Språktidningen 2008). I DN skrivs det även om Sollentunas skolor där alla elever och
lärare ska ha en egen dator eller surfplatta och där de inte längre använder sig av läroböcker
utan använder sig av nätet och datorprogram (DN.se 2012). Givetvis finns även en skepticism
mot denna datoryra. I en artikel ur Lärarnas nyheter, yttrar sig Mats Myrberg som är forskare i
specialpedagogik vid Stockholms Universitet. Han tycker att det är viktigt att resurserna
satsas på de elever som är i stort behov av särskilt stöd. Han trycker även på behovet av
lärarresurser, utan dessa hjälper det inte med ökad datorsatsning. Att datorer skulle öka
motivationen är också en fallgrop eftersom eleverna måste lära sig att arbeta även med
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motstånd. Mats Myrberg är skeptisk till Tragetons metod och menar att den inte är
vetenskapligt grundad och tycker att skolorna i t ex Sollentuna och Bandhagen spelar
hasardspel med sina elever (Lärarnas nyheter 2012). I en artikel ur skola och samhälle på
nätet står det bland annat om vikten av att skriva för hand för att lära sig för att lära sig
memorera bokstäver, även här uttrycks skepticism mot Trageton just för att forskningsresultat
från metodiken inte är publicerade någon annanstans än i Tragetons egna bok (Skola och
samhälle 2012).

Jag vill i det här arbetet använda ASL som en utgångspunkt i diskussionen kring
datoranvändning i skolan eftersom det är ett arbetssätt som redan implementerats på skolor.
Genom att studera pedagogers upplevelser av metoden vill jag urskilja styrkor och svagheter
med arbetssättet för att sedan jämföra med den aktuella forskningen som finns inom området
handskrivning och datorskrivning. Det finns exempelvis forskning som visar på att
handskrivning tränar fler förmågor hos barn än motsvarande träning på dator, och således ger
bättre kognitiva förmågor, och att det därför är mycket viktigt att starta träning av
handskrivning i tidig ålder (Berninger, 2012). Det finns också mycket forskning som visar på
att barn med finmotoriska svårigheter kan gynnas av att skriva på dator som hjälpmedel
(Rogers 2002). De olika åsikterna och forskningsresultaten skapar ett pedagogiskt dilemma.
Kanske det är så att genom att använda datorer lär sig eleverna läsa och skriva bättre och
snabbare och kanske det gynnar elever med sämre utvecklad finmototik, men kanske det
också innebär att eleverna får sämre kognitiva förmågor och kanske också sämre
automatiserad handskrift. Vem är det som ska avgöra vad som kommer att vara det viktigaste
för eleven att kunna i framtiden och hur mycket kunskap har de pedagoger och rektorer på
skolorna som fattar beslut om att använda datorer som huvudsakligt hjälpmedel för läs- och
skrivinlärning?
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Syfte
Syftet med studien är att utifrån att studera pedagogers upplevelser av arbetssättet ASL, Att
Skriva sig till Läsning, förstå de möjligheter och begränsningar som kan uppstå när man
arbetar med denna eller liknande arbetssätt då pennan till stor del ersätts av tangentbord.

Frågeställning


Vilka positiva upplevelser och styrkor med ASL, Att Skriva sig till Läsning, framhävs
av de pedagoger som implementerat arbetssättet i de lägre årskurserna?



Vilka svagheter med ASL har pedagoger på skolor observerat och vilka åtgärder och
anpassningar har vidtagits vid skolorna för att kompensera respektive svaghet?
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Litteraturgenomgång
Följande litteraturgenomgång behandlar några olika infallsvinklar gällande handskrivning och
datorskrivning av barn i yngre skolåldern. Först presenteras några utdrag ur skolverkets
läroplan för grundskolan, lpg 11, följt av en kort sammanfattning av Tragetons metod, ASL,
Att Skriva sig till Läsning, så som den presenteras i Tragetons egna bok, Att skriva sig till
läsning, 2010. Avslutningsvis redovisas ett urval av forskning kring ämnet handskrivning och
datorskrivning utifrån ett antal olika perspektiv.

Läroplanen
De mesta som står i läroplanen kan anses relevant i detta avseende. Med störst fokus på läsoch skrivinlärning är ett urval gjort på några av de punkter och uttryck som kan vara av extra
betydelse. Språket är en central del för barnets utveckling och krävs för att barnet ska kunna
tänka, kommunicera och lära, både i skolan och i livet. De förmågor som ska tränas och
utvecklas i skolans svenskundervisning är följande:


Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.



Förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.



Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.



Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, söka information
från olika källor och värdera dessa (Skolverket 2011).

I det centrala innehållet för svenska står det mer detaljerat om hur eleverna ska kunna
utveckla sina förmågor. Eleverna ska lära sig lässtrategier för att tyda olika texter.
Svenskundervisningen ska innehålla produktion av text och illustrationer. Elevernas texter ska
redigeras och bearbetas. Både skrivning för hand och på dator ska ingå i undervisningen. I
innehållet ingår även undervisning i språkets struktur, alfabetet och de ljud som hör till varje
bokstav. Muntliga moment och framföranden har också en betydande plats och olika varianter
av litteratur, samt språkliga strategier för att minnas och lära. Slutligen ingår även kunskap
om källor och källkritik. I grundskolans läroplan finns även under rubriken 2.3 Elevernas
ansvar och inflytande, riktlinjer om att eleverna ska få testa olika arbetssätt och arbetsformer
och en punkt om flickors och pojkars rätt till samma inflytande över och utrymme i
undervisningen. I läroplanen anges att undervisningen ska vara saklig och allsidig så att
vårdnadshavare ska kunna vara trygga med den kunskap och information som barnen tar med
sig hem från skolan. Läroplanen trycker starkt på skolans skyldighet att anpassa
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undervisningen till varje barns behov och speciellt för de barn som annars kan ha svårt att nå
målen i skolan. En utbildning ser därför olika ut för olika elever. Det står ”Därför kan
utbildningen aldrig utformas lika för alla.” De arbetsformer som skolan har och de mål och
innehåll som skolan arbetar med ska kunna redovisas för vårdnadshavare. Eftersom
vårdnadshavaren har rätt till inflytande så måste de ges den möjligheten för att få inblick i
verksamheten och att kunna engageras. Skolan har till uppgift att se till att läraren leder en
strukturerad undervisning i klassen och för enskilda elever. Läroplanen trycker även på vikten
av kommunikation i skolan. Genom regelbundna möjligheter till samtal, läsning och skrivning
ska identitetsutvecklingen och tilltron till sin egna språkliga förmåga utvecklas hos barnen.
Avslutningsvis så ska skolans verksamhet utvecklas så att den uppfyller de aktuella nationella
målen. För att uppnå detta fodras en kontinuerlig prövning av verksamheten, uppföljning av
resultaten och att nya pedagogiska tillvägagångssätt proberas, utvecklas och implementeras
(Skolverket 2011.)

Tragetons metod - ASL
Att använda datorer i undervisningen idag är en självklarhet i skolan. Det som under de senare
åren skapat en diskussion är hur datorerna ska utnyttjas och huruvida det går att ersätta
handskrivning vid läs- och skrivinlärning med skrivning på dator. En person som förespråkar
detta tillvägagångssätt är den norske pedagogen och forskaren Arne Trageton. De svenska
skolor som använder sig av denna metod kallar den för Tragetons metod eller ibland ASL, Att
Skriva sig till Läsning. Det är viktigt att poängtera att Tragetons metod är ett förenklat
begrepp och att det inte är en enskild metod utan består av flera olika metoder. Tragetons
modell grundar sig på att det ska vara lättare att lära sig skriva än att börja läsa. Genom att
använda dator som verktyg blir barnens inlärning oberoende av deras finmotoriska förmåga,
och alla barn får samma förutsättningar till att lära sig skriva och läsa (Trageton 2005).

ASL- beskrivning av arbetssätt
Metoden beskrivs utförligt i Arne Tragetons bok, Att skriva sig till läsning, och grundar sig på
en forskningsstudie som utfördes mellan 1999 och 2002. Projektets utgångspunkt var att det
är lättare för barn att först lära sig skriva och på så vis även lära sig att läsa. I studien ingick
14 klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland. Projektet fokuserade på barn i åldrarna 6-9
år där man följde barnens skriv- och läsutveckling under hela studiens tid. I de skolor och
förskolor där metoden implementerats, börjar barnen att leka och experimentera med datorns
tangentbord och bokstäver vid sex års ålder. Ett studiepass kan gå till på så sätt att barnen får
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en viss tid vid datorn och får skriva så kallade bokstavsräckor. De ska använda både höger
och vänster hand. När tiden är slut ska bokstavsräckorna efterarbetas. Då ska barnen t.ex.
ringa in och räkna olika bokstäver, de kan även träna på att uttala bokstäverna högt. Barnens
bokstavsräckor utvecklas och blir till historier. I början finns inga egentliga ord utan barnen
får läsa det som de skrivit för sin lärare. Läraren kan i sin tur skriva ner barnens historier med
verkliga ord. Att teckna och illustrera historier är viktigt enligt Trageton eftersom barnen får
träna sin finmotorik samt att egengjorda teckningar till barnens historier eller ordböcker ger
barnen en bättre förståelse för ordens innebörd. Med tiden kommer riktiga ord dyka upp
alltmer frekvent i barnens texter, och historierna och språket utvecklas. Stavningen är något
barnen lär sig med tiden och är inte viktigt att lägga fokus på.
Barnen på förskolan får även arbeta med brevskrivning. Brevskrivning anses vara
motiverande för barnen eftersom det finns en mottagare. Barnen måste dessutom sätta sig in i
hur en annan människa kan tänka. Vid brevskrivning får eleverna välja om de vill skriva för
hand eller på dator. För att utveckla finmotoriken i händerna används båda händerna vid
datorskrivning samt att alla historier, brev m.m. ska illustreras kontinuerligt.

Vid sju års ålder börjar de flesta barn skolan. När barnen som tränat skrivning med Tragetons
metod börjar skolan kan de flesta av dem alfabetet. Många av dem kan både versaler och
gemener. En enkel test kan snabbt visa vilka elever som behöver extra hjälp med alfabetet och
vilka bokstäver som de behöver träna på. Specialundervisning är inte nödvändig för dessa
elever. I årskurs ett får nu alla barn lära sig att skriva med små bokstäver, gemener. Genom att
läsa andra barns texter kommer barnen att utveckla sin läsförmåga. Fortfarande används
datorn mest till att skriva på men det är alltid tillåtet att skriva för hand. Barnen tränar att
skriva och läsa olika former av skriftligt material som dikter, tidningar och berättelser. En
viktig grundprincip är att barnen ska producera sina egna läseböcker, både faktaböcker och
skönlitteratur. Rättstavningsprogram på datorn används inte utan eleverna får själva diskutera
kring innehållet och eventuella åtgärder. En viktig aspekt är att eleverna jobbar i par för att få
möjlighet till att använda och utveckla förmågorna att kommunicera, lyssna och stötta
varandra. I årskurs två fortsätter barnen med ett liknande arbetssätt men det ställs högre krav
på materialet som produceras. Ett större fokus läggs på att analysera och kritisera texterna. I
årskurs två börjar den formella undervisningen i handskrivning, då får eleverna lära sig allt
från att forma bokstäver till att skriva skrivstil. (Trageton 2005)
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Datoranvändning i skolan
Det finns olika åsikter och uppfattningar om användandet av datorer i skolan. Ett vanligt
förekommande argument för att barn ska arbeta med datorer i skolan är att barn tidigt ska lära
sig att hantera en dator, e-mail, internet m.m. eftersom deras kommande arbetsplatser kommer
att kräva en datorvana. Andra argument är att datorer delvis kan ersätta böcker, lärare och
lokaler och på så vis bidra till bättre ekonomiska förutsättningar i skolan. Datorer kan lätt
anpassas till elevers olika behov och kan därför vara ett relativt billigt stöd till den
undervisande läraren. Det finns många argument som lägger tyngden på elevernas möjlighet
till att inspireras och motiveras av datorer eftersom en dator kan ge eleverna mer
verklighetsbaserad undervisning och kan bidra till ökad kognitiv förmåga och fantasi och
därmed också ge en ökad inlärning. Vad gäller de sociala förmågorna så är argumenten att
eftersom e-mail och chatrum kan användas så ökas den sociala förmågan hos eleverna.
Motargumenten till att använda datorer är skolan är intressant nog desamma, fast tvärtom. Att
t ex ha kontakt med varandra i chatrum skulle kunna minska den sociala utvecklingen hos
barnet. (Erneling 2010).

Håkan Fleischer, fil dr i pedagogik, är en av de som anser att alla elever har rätt till en egen
dator i skolan. Han pratar om att vi lever i ett postindustriellt samhälle, d.v.s. ett samhälle där
vi helt enkelt jobbar mer med symbolhantering, analyser m.m. med hjälp av datorer på olika
sätt. Han menar att det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv helt nödvändigt att eleverna
har en egen dator för att kunna leva i ett postindustriellt samhälle. Håkan anser också att det är
viktigt utifrån ett rättviseperspektiv att alla barn får samma tillgång till att lära sig hantera en
dator. (reflex.folkbildning.net 2015)

Erneling (2010) diskuterar kring de olika ståndpunkterna och påpekar att ett problem till att
datorer i undervisningen inte alltid fungerar optimalt är att besluten att införa ny och modern
teknologi ofta kommer från politiker, skolledare eller rektorer som inte alltid förstår behovet i
det specifika klassrummet. Användningen av datorer måste vara anpassade till en specifik tid
och plats, vilket kräver en god kännedom om elever, klassrum och skolan. Många teorier och
modeller bygger på en gammal bild av lärande där man vill efterlikna den lärandesituation
som finns hos spädbarn. Läraren ska fungera som en guide och barnet själv leker sig fram till
kunskap. Datorer ses i detta sammanhang ofta som ett perfekt verktyg där barnen kan leka sig
fram till kunskap och lärande blir roligt och motiverande. Erneling påpekar i samband med
detta att motivation inte nödvändigtvis är ett resultat av att eleverna tycker att uppgifterna är
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roliga. Hon drar en parallell till framgångsrika dansare och idrottare där motivationen har ett
mycket högre mål och att processerna dit kan vara både besvärliga och utmattande. Hon
trycker återigen på det sociala sammanhanget och de olika aktörerna som interagerar, ämnet,
eleverna, lärarna och den sociala omgivningen.
Datorns betydelse i ASL
Utifrån ASL anses det viktigt med datorer i undervisningen. Barnen blir producenter av
kunskap istället för konsumenter eftersom barnen lättare kan formulera egna tankar och
meningar. Då barnen arbetar till stor del i par och hjälper varandra vid datorerna lär de sig att
kommunicera. Denna kommunikation mellan elev-elev sker på högre nivå än kommunikation
mellan elev-lärare. Datorn är ett enklare skrivredskap än pennan och den ger eleven möjlighet
att utvecklas i att kommunicera med olika medier och uttrycksformer, eleven lär sig söka och
kritiskt granska information. Eftersom barnen använder sig av båda händer när de skriver på
datorn så använder de även båda hjärnhalvorna, vilket inte sker på samma sätt vid skrivning
för hand. Genom att använda datorer på Tragetons vis kommer behovet av specialpedagoger
att minska i klassrummet. Barn som arbetar med specialpedagoger kan lätt tappa
självförtroendet. De barn som har svårare med finmotoriken, däribland en större mängd
pojkar får betydligt bättre start på sin läs- och skrivutveckling. De könsskillnader som finns
mellan pojkar och flickor i skolan kan jämnas ut. Barnen kan få en mer lustbetonad inlärning
av handskrivning om den senareläggs till andra året i skolan. Datorskrivande elever utvecklas
snabbare än kontrollgrupper och ligger ca 1 år tidigare i deras skrivutveckling (Trageton
2005).
Tangentbordsskrivning
Redan på 1930-talet visade försök att införandet av tangentbordskrivning kunde förbättra
elevernas lärande i grundskolan. Resultatet fick ingen genomslagskraft då kostnaderna på
denna tid skulle bli alldeles för höga. Flera olika studier har påvisat positiva effekter av att
skriva på dator, speciellt för barn med skrivsvårigheter. Eleverna skriver bättre texter med
mindre fel, redigerar mera och klarar av att skriva under längre perioder. Kvalitet, kvantitet
samt läsbarhet ökar på elevernas texter De elever som skriver snabbare på dator än för hand
gynnas och vice versa. I en studie utförd på barn i sjätte klass visades att över hälften av
barnen skrev snabbare på dator än för hand. Bland de barn som var långsammast på
handskrivningen var 75 % av dem snabbare på att skriva på dator, vilket skulle kunna stödja
argumentet till att datorskrivning kan öka och förbättra elevers skriftliga produktion. Kan man
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tidigt identifiera de barn som har svårigheter att skriva för hand kan man införa instruktioner
för datorskrivning och på så sätt mildra de svårigheter som elever kan ha på grund av t.ex.
dyslexi. Eftersom de två skrivmetoderna har flera underliggande förmågor som skiljer sig åt,
kan det innebära att barn som är dåliga på handskrivning kan gynnas av datorskrivning
(Rogers 2002). Datorskriven text av barn blir oftast snyggare och mer läsbar än handskriven
text. Ofta är skrivandet mer effektivt om eleven lätt kan korrigera texten. Det har visats att, då
både kvaliteten och kvantiteten på texten ökar vid datorskrivning så har även elevernas
intresse och attityd till att lära sig skriva förbättrats. (Preminger 2004).

Handskrift i skolan
Likväl som forskning visar på att datoranvändning kan öka skrivinlärningen finns forskning
som visar på vikten av en tidig formell undervisning i handskrift. I en artikel av Berninger
(2012) framhålls vikten av en tidig träning av handskrift hos barn. Berninger hävdar att
handskrivning utvecklar flera områden hos barnen, bl.a. finjusteras flera motoriska färdigheter
samt så förbättras förmågan att planera, kontrollera och utföra handskrivningsrörelser.
Arbetsminnet ska klara av att minnas och att visualisera bokstäver mentalt. Långtidsminnet
ska lagra bokstäver och ord så att de går att återfinna och teckna ned. I skrivprocessens
startskede sker först en mental förberedelse och ett planerande av utförandet. Hjärnan får
inkommande visuell och taktil information då bokstäverna skrivs ned för hand. I arbetsminnet
sker den s.k. ortografiska loopen då ordet formas i sinnet för att sedan skrivas ned på papper.
Ögat läser av både handrörelser och ord vid nedtecknandet. Informationen går så runt till
exekutionen av nya bokstäver och ord (Berninger 2012).

Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid handskrivning. Bokstäverna ska ha en godkänd
form, bokstäverna och orden ska kunna placeras på en linje, och de ska ha rätt proportioner
och avstånd sinsemellan. Tidiga instruktioner av handskrivning är viktig för att kunna forma
bokstäver som är läsliga för omvärlden. En tidig automatisering av orden gör även att
arbetsminnet kan fokusera på idéer, ordval, och meningsbyggnader. Enligt hjärnforskare ger
handskrivning barnen en tryggare bokstavs- och orduppfattning än vad motsvarande träning
med datorskrivning ger. Då en ny bokstav ska tränas in med hjälp av handskrivning, aktiveras
fler regioner i hjärnan än vad som är aktivt vid en redan känd bokstav. En ökning av
hjärnaktivitet syns även vid stavning och komponering. Handskrivning tränar den ortografiska
loopen som i sin tur även stödjer stavning och komponering. Genom att träna handskrivning
ökar därmed uppfattningen om bokstäverna och orden och ger därmed barnen en bättre
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läsförståelse. På detta vis tränas hjärnan i systematiskt och organisatoriskt arbetssätt
(Berninger 2012).

När barn skriver för hand används till största delen den motsatta hjärnhalvan till skrivhanden.
Då barnen skriver på dator med båda händerna aktiveras barnets båda hjärnhalvor.
Hjärnhalvornas kommunikation hos barn är inte fullt utvecklad och därför är datorskrivning
inget bra alternativ för att utveckla snabb och effektiv skrivning. Vid 11 års ålder är
hjärnhalvornas kommunikation bättre utvecklad och först då kan det vara lönsamt att träna
datorskrivning (Berninger 2012).

I en studie som genomfördes i England, undersöktes vilken roll automatiserad handskrivning
har för kompositionsförmågan. Många gånger tidigare har fokus legat på presentationen, dvs.
själva utförandet av bokstäver. Förutom att handskrivning tränar upp finmotoriken i hand och
fingrar, övar den också upp samarbetet mellan hand och minne. Mentala bilder av texten
återges på papper med hjälp av motoriken i handen. Målet är att detta ska ske automatiskt och
inte kräva fokus och energi från eleven. En automatiserad handskrivning sker kring 10 års
ålder men kräver fortfarande en del från arbetsminnet och den kognitiva förmågan.
Handskrivning är därför inte bara en metod att formulera skrift utan en viktig del av
skrivträning och språkutveckling. Det har visat sig att barn som tränats extra i handskrivning
också visat en signifikant förbättring av kompositionsförmågan i sina texter. För att få ökad
kvalité på kompositionerna har det framkommit att den ökar avsevärt om barn får läsa upp
sina berättelser för en vuxen. Alltså är handskrivning mer betydelsefullt kopplat till
kompositionsförmåga än till hastighet och välskrivning (Medwell et al 2009).

I kontrast till tidigare nämnda studier genomfördes en jämförande studie mellan kinesiska
barn och grekiska barn eftersom det kinesiska skriftliga språket skiljer sig starkt från andra
skriftliga språk. I studien framkom att de kinesiska barnen var överlägset bättre vad gäller
kognitiv förmåga och visuell-spatial arbetsminnesuppfattning. Utifrån resultatet föreslås
teorin att de kinesiska barnen får en mycket större träning i visuell-spatial uppfattning och i
minneskunskaper beroende på det kinesiska logografiska systemet. Detta skulle ge kineserna
en fördel i kommunikationen mellan de olika systemen i hjärnan och som skulle kunna
uttrycka sig som en högre intellektuell förmåga. Huruvida detta resultat beror på det
logografiska systemet eller på genetiska eller kulturella skillnader går inte att avgöra i denna
studie. I studien föreslås att om resultatet kan förklaras utifrån det logografiska systemet
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skulle den moderna tekniken kunna användas i västvärlden för att utveckla den västerländska
hjärnan på ett liknande sätt. Det skulle då handla om att utveckla elevernas
uppmärksamhetskontroll, kunna skifta mellan stimuli och respons, samordning av
arbetsminne och långtidsminne, m.m. (Kazi et al. 2012).

Det är viktigt att ha i åtanke att en automatisering av skriftspråket är nödvändigt för att kunna
prestera på ett skriftligt prov. Det är visat att då skriften är automatiserad presterar eleven
likvärdigt på både muntliga och skriftliga prov. Barn upp till 9 år presterar ofta bättre vid
muntliga förhör än vid skriftliga. Arbetsminnet måste fokusera på textproduktion och det gör
att svaren blir lidande. Resultaten är detsamma oavsett om det gäller automatisering av
handskrivning eller datorskrivning. Stavningen gynnas av handskrivningsträning men
stavningen i sig är inte korrelerat till en bättre kompositionsförmåga (Grabowski 2010).

Handskrivningsförmågan bör utvecklas innan barnen är 6 år och då barnen är 8-9 år ska den
vara helt automatiserad. Elever med ADHAD eller autism har ofta svårt med handskrivning.
Anledningen är att handskrivning kräver som tidigare nämnts flera kognitiva förmågor och är
därför mycket känsligt för neurologiska avvikelser. Olika diagnoser kan identifieras i form av
olika problem med handskrivningen. Barnens skrivposition kan också ha en stor påverkan på
deras handskrivning. En dålig position kan motverka utvecklandet av finmotoriken i hand och
fingrar på grund av onödiga muskelspänningar. Det finns tydliga samband mellan goda
prestationer i skolan och en god handskrivning. De elever som har en sämre utvecklad
automatiserad handskrivning har ofta sämre självförtroende och förhållningssätt i skolan
(Kushi 2011).

Arbetsminne och textproduktion
Som tidigare nämnts anses träning av handskrift hjälpa hjärnan att memorera och
automatisera bokstäverna. Automatiserad skrivning är kopplat till en god förmåga att stava
och till att komponera texter. Då arbetsminnets kapacitet är begränsad är det viktigt med en
automatiserad handskrivning för att kunna fokusera på innehållet i texten. Samma gäller för
datorskrivning även om processen till automatiseringen är annorlunda. Det är viktigt att om
datorskrivning ska vara ett alternativ till handskrivning, måste eleverna kunna skriva lika
snabbt eller snabbare på dator och det gäller även för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Handskrivning kräver mer kognitiva färdigheter än datorskrivning vilket innebär att barn eller
elever som behärskar handskrivning även har de grundläggande motoriska färdigheter som
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krävs för att skriva på dator (Stevensen & Just 2012). Eftersom hand- och datorskrivning
kräver olika färdigheter så är inte alltid lösningen till läs- och skrivsvårigheter att ersätta
pennan med dator. T.ex om eleven endast skriver sakta är detta inte i sig en anledning till att
skriva på dator utan snarare en anledning till att träna extra på handskrivning (Preminger et al
2004).

Forskning har länge visat på ett samband mellan arbetsminne och språkförmåga.
Arbetsminnets kapacitet har kunnat kopplas till individens vokabulär, förmåga att lyssna och
uppfatta samt till läsförståelse. Mindre forskning är gjord kring arbetsminnets kapacitet och
förmågan att skriva texter i form av berättelser (Swanson & Berninger 1996). Det finns olika
teorier om hur arbetsminnets kapacitet är korrelerat till skrivförmågan. En teori är att
korrelationen mellan arbetsminne och skrivförmåga är att arbetsminnets kapacitet bestäms av
effektiviteten av språk- och skrivprocesserna. Vid skrivning gäller då att en person med god
skrivförmåga kräver färre processer än en person med skrivsvårigheter. En person med god
skrivförmåga har fler processer som har automatiserats, t ex handskriften. Vid god
skrivförmåga krävs mindre grundläggande processer och det blir mer energi över till
strukturering och generering av textmaterial. Arbetsminnet har processer för att utföra
handlingar och för att lagra en viss en viss mängd information, två funktioner som anses tävla
om utrymmet i arbetsminnet. Krävande processer tar stort utrymme, t ex skrivning där idéer
och andra kognitiva processer tar plats. Alltså är, enligt denna teori, skrivprocessen begränsad
av arbetsminnets kapacitet på en generell nivå. Ju mer automatiserad skrivningen är desto
större plats lämnas i arbetsminnet till kognitiva processer som idéer och strukturering mm. En
annan teori är att personer som är mindre skickliga läsare har ett allmänt sämre arbetsminne.
Kapaciteten är oberoende av läsförmågan. Det betyder att en svag läsare också har ett sämre
arbetsminne jämfört med en starkare läsare, vilket i sin tur innebär att arbetsminnets kapacitet
inte ökar för att vissa processer blir automatiserade. Denna teori skulle således också föreslå
att arbetsminnets kapacitet inte är beroende av en specifik process för läsning utan en
underliggande process som begränsar läsförmågan men även andra förmågor icke relaterade
till läsning. Enligt denna teori borde arbetsminnets kapacitet kunna vara en indikator för
individens skrivförmåga (Swanson & Berninger 1996).

Forskning visar på att arbetsminnet är direkt kopplat till språkförmåga, skriftligt språk,
ordförråd, vokabulär, att kunna lyssna samt till läsförståelse. Arbetsminnet och korttidsminnet
är två olika system som är inblandade i läs- och skrivförmågan. Arbetsminnet är kopplat till
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långtidsminnet medan korttidsminnet är mer fokuserat på de exekutiva processerna i stunden.
Arbetsminnets olika processer brukar delas in i så kallade high-order och low-order processer.
Exempel på low-order processer är enklare utförande såsom skrivning eller läsning av
bokstäver och ord. En möjlig skillnad mellan läs- och skrivförmågan är att läsning kan bli mer
effektivt som en så kallad low-order förmåga i arbetsminnet då bokstavs- och
ordigenkänningen blir automatiserad. Medan om de förmågor som anses vara low-order
processer i arbetsminnet relaterade till skrivning, som finmotorik, stavning och
meningsbyggnad blir automatiserat resulterar detta nödvändigtvis inte i en högre effektivitet
av processer av high-order som idéer och formulering till meningar. Processer av detta slag
kan aldrig bli automatiserade. Många low-order processer sker i korttidsminnet, t. ex
fonologisk avkodning (Swanson & Berninger 1996).

I en studie som ville testa möjligheten att använda arbetsminnets kapacitet som en indikator
på barns skrivförmåga, oberoende av deras läskunnighet, kunde man visa på att det finns
individuella skillnader i barns skrivande som kan avspeglas i en specifik process eller system i
arbetsminnet medan läsförståelse innefattar flera processer. Arbetsminnet reflekterade barnens
förmåga att generera texter samt deras läsförståelse. Korttidsminnet kunde i studien bäst
förutse exekutiva skrivprocesser/transkription och läsförmågan. Resultaten av studien visar på
att läsförståelse innefattar arbetsminnets processer, korttidsminnets processer samt
information från långtidsminnet. Detta innebär att arbetsminnets kapacitet kan visa på
skillnader i skrivförmågan hos barn mer än vad som kan förutsägas vid enbart läsning. Både
arbetsminnet och korttidsminnet korrelerar med läsförståelse men reflekterar olika områden.
De båda systemen utbyter information med varandra men har hand om olika processer
(Swanson & Berninger 1996).

Barn med skrivsvårigheter studerades i en studie där det kunde konstateras att det inte är
skrivhastigheten i sig som är långsam utan den tid då barnet pausar i rörelserna som är extra
lång. Pauserna är mer frekventa och mer varaktiga än vad som anses normalt. Eftersom
handskrivning består av flera kognitiva processer och är begränsad av bokstavsskrivning och
stavning producerar dessa barn mindre text och av sämre kvalité. Hastigheten på
handskrivningen är viktig just när det gäller att teckna ner ett flöde av idéer och tankar från
minnet. Det är viktigt att förstå att problem med handskrivning inte behöver vara kopplad till
stavning och läsförmåga. Många diagnoser som dyslexi och ADHD uppvisar dessa pauser. I
dyslexi är pauserna kopplade till stavning. Andra orsaker till pauserna kan vara vilken
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muskeluthållighet som finns i handen. I studien fick även barnen skriva sina egna namn vilka
borde vara mer automatiserade. Det visade sig att även vid skrivning av namnet var pauserna
lika långa som tidigare vilket kan visa på svårigheter hos dessa barn att utveckla ett
automatiserat skrivande (Prunty et al. 2013).

Sambandet mellan finmotorik och kognitiva förmågor
Vilka faktorer som är avgörande för barns senare framgångar i akademiska studier har
forskats på under lång tid. Det har visat sig att barn som tidigt visat god matematisk förmåga
och tidiga läskunskaper har presterat bättre senare i skolan än barn med mindre utvecklade
förmågor. Tidiga kunskaper i matematik kan ge en indikation på senare prestationer i både
matematik och läsning medan läskunskaperna bara är kopplade till läsning. En god
allmänbildning har också visat sig vara en indikator för senare prestationer inom
naturvetenskapliga ämnen och lässtudier i skolan. Speciellt predicerade den generella
kunskapen den matematiska förmågan hos eleven. Det som nu konstateras vara de starkaste
indikatorerna på senare framgång i ämnena matematik, läsning och naturvetenskapliga ämnen
är barnens uppmärksamhet och koncentration, deras finmotorik samt deras
allmänbildning/generella kunskap. Grovmotorik och senare framgång i akademiska studier
har inget samband (Grissmer 2010).

I en studie ville man närmare studera vilken typ av finmotorik som bäst kunde förutse
förmågor inom matematik och läsning i senare skolgång. I undersökningen skiljer man på
visuell-motorisk koordination och visuell-rumslig integration. I studien fick elever dels göra
mönster genom att följa linjer i geometriska figurer och dels genom att rita av dem på ett
annat papper. Båda dessa metoder räknas som finmotorik men är olika kopplade till kognitiva
förmågor. Det visade sig att de elever som presterade bäst i visuell-rumslig integration också
presterade bättre i deras senare akademiska studier. Visuell-motorisk koordination, vilket
motsvarade att följa linjerna i geometriska figurer, visade inget samband med senare
prestationer i skolan. De visuella-motoriska övningarna kräver kontroll av de små
fingermusklerna men är inte beroende av att minnas former eller att kunna återskapa (Carlson
et al 2013).

I en liknande studie delade man upp finmotoriken som skulle motsvara visuell-rumslig
integration i två olika grupper. I den ena gruppen fick barn manipulera objekt genom att t ex
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bygga med klossar, trä pärlor på ett band, arbeta med lera eller klippa med sax m.m. Den
andra gruppen av barn fick kopiera bokstäver, siffror och symboler till ett papper. I det här
fallet anses det att kopieringen av de olika symbolerna är en mer komplex process. Studien
visade på ett samband mellan prestationer i att kopiera symboler och elevernas senare
prestationer i årskurs två i ämnena matematik och läsning. I gruppen som manipulerade objekt
kunde man se ett samband mellan de mest fingerfärdighetskrävande uppgifterna och barnens
senare prestationer i ämnet matematik. Resultatet kan delvis bero på att barnens självkontroll
påverkar deras förmåga att kopiera olika figurer och även påverkar deras förmåga i att lyckas i
senare studier. Samma område i hjärnan, prefrontala kortexen, är aktiv både vid självkontroll
och finmotoriskt utförande. En annan förklaring är att barnen tränar ett inre systemför att
utveckla text och symbolmaterial då de kopierar symboler. Utifrån studier där man jämför
tangentbords och handskrivning har det visats att det inte räcker med att bara kunna känna
igen symboler utan det krävs träning av hand, öga och hjärna (Dinehart et al 2013).

I teorier om barns tidiga utveckling är deras rörelser reflexiva respons till deras omgivning,
med tiden utvecklas dessa och blir alltmer kognitivt kontrollerade ju mer motoriskt utvecklade
barnen blir. De nya motoriska färdigheterna kommer att organiseras och struktureras och bilda
ett slags ramverk. Allt eftersom nya motoriska förmågor uppnås och integreras i ramverket så
kan de kognitiva färdigheterna utvecklas till alltmer avancerade processer (Carlson et al
2013). Sambandet mellan finmotorik och kognitiv förmåga kan förklaras utifrån att de flesta
utföranden som kräver kognitiva förmågor också kräver finmotoriska förmågor. T ex så
kräver skrivning inte bara rörelser i handen utan också en koordination och samspel mellan
handen och ögat, tal kräver användandet av tungan osv. Det nära sambandet innebär att en
svaghet i finmotoriken lätt påverkar den kognitiva utvecklingen och prestationen negativt.
Senare forskning visar på att sambandet är ännu mer komplext än så här, även om
utvecklingen av kognitiv förmåga inte kräver ett samspel mellan kognitiva förmågor och
motoriska förmågor, så kan tidig motorisk utveckling ha en stark påverkan på den senare
utvecklingen av kognitiva färdigheter (Grissmer 2010). Studier har visat att de olika delarna i
hjärnan där kognitiva och finmotoriska processer sker sammanfaller i hög grad. Det är
aktivitet i cerebellum och i basala ganglian som tidigare främst kopplats till motorisk aktivitet
och prefrontala kortex som kopplats till kognitiva processer som nu visats vara aktiva både
vid kognitiva processer och vid finmotoriska utföranden. Dessa områden är extra aktiva vid
kognitiva och finmotoriska processer som ännu inte uppnått en automatisering. Sambandet
kan också ses hos personer med t ex hjärnskada, ADHD eller dyslexi, där personerna både får
18

begränsad kognitiv samt finmotorisk förmåga. Oftast är det en felfunktion i cerebellum och i
basala ganglian som är orsaken. Det finns även teorier om att olika delar av hjärnan aktiveras
beroende på vilken typ av inlärning som sker, t ex är prefrontala cortexen aktiv vid
självinlärning och cerebellum mer aktivt då inlärning sker via undervisning av en lärare
(Grissmer 2010).

Metod
Undersökningen är endast tänkt till att bidra med information om ASL/Tragetons metod.
Ingen form av bedömning eller värdering kommer att ske av de olika skolorna som deltagit.

Val av metoder
Insamling av material skedde skedde i tre steg.
1. Intervju med rektorer vid tre olika skolor (bilaga 1).
2. Enkät till pedagogerna på respektive rektors skola (bilaga 2).
3. Intervju med sex pedagoger på ytterligare 6 olika skolor (bilaga 3).
För att få en uppfattning om vilka fördelar och nackdelar som pedogoger och rektorer ser med
metoden ASL, valdes intervju som metod. I ett tidigare skede i studien testades även
enkätundersökning. Enkätundersökningen hade låg svarsfrekvens och användes därför som
underlag till att utveckla intervjufrågorna. Några enkätsvar användes tillsammans med
pedagogernas interjusvar för att grafiskt beskriva pedagogernas upplevelse av arbetssättet
ASL, sett ur ett kvantitativt perspektiv. Till hjälp för att planera, genomföra och redovisa
metoden användes i huvudsak Patels och Davidsons bok, Forskningsmetodikens grunder
(2011).

Intervju och enkät som metod
Intervjufrågorna (bilaga 1 och 3) för både rektorer och pedagoger hade en semistrukturerad
kvalitativ form (Patel och Davidsson, 2011). Ett antal frågor ställdes utifrån en mall och under
intervjuns gång kunde ytterligare frågor ställas för att förtydliga eller fördjupa svaren från
informanterna. Flera av frågorna var enkla och korta, dels för att få en allmän bakgrundsbild
av informanten i fråga samt att tillåta informanten att bli mer bekväm med intervjun. Även de
viktigare frågorna var kort formulerade för att skapa utrymme för kompletteringsfrågor.
Många frågor berörde även liknande områden för att återkomma till för- och nackdelar med
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arbetssättet från olika infallsvinklar. Enkätfrågorna var av liknande upplägg men med färre
frågor och enklare frågor. Då skolorna var spridda runt om i landet skedde intervjuer via
telefon och enkäterna skickades via mail, via rektorerna.

Urval av informanter
I första skedet kontaktades tre olika skolor, runt om i landet, där rektorerna var villiga att
ställa upp på intervju. Rektorerna mailade sedan ut tillhörande pedagogenkät till pedagogerna
på skolan. Enkäterna skickades sedan tillbaka via mail. De pedagoger som svarade på enkäten
blev således de som står till grund för resultateten av enkätundersökningen. Totalt erhölls 5 st
enkätsvar från två av skolorna.

I det andra skedet kontaktades totalt 14 olika skolor runtom i landet. Även här togs första
kontakten med rektorerna på skolan, både via mail och telefon. Rektorerna i sin tur
rekommenderade sedan de pedagoger som de tyckte hade tillräckligt med erfarenhet för att
ställa upp på intervju. Totalt samtyckte 6 pedagoger till att ställa upp på intervju. Det urval
som skett är således i det steg där rektorn rekommenderat pedagoger. Samtliga pedagoger
som kunde tänka sig att ställa upp i studien, intervjuades. Således har ingen hänsyn tagits till
kön, ålder, arbetslivserfarenhet osv. Alla pedagoger som intervjuades hade erfarenhet av
arbetssättet, ASL, mer än 2 år. Ett försök till urval i det här fallet hade resulterat i ett för litet
underlag för studiens syfte.

Material och genomförande
Vid samtliga intervjuer, både för rektorer och pedagoger, var frågorna färdigformulerade, med
utrymme för tilläggsfrågor. Frågorna fanns tillgängliga för både informant och intervjuare vid
intervjuns genomförande. Det övriga material som studien krävde var anteckningsmöjligheter
samt inspelningsmöjlighet. Under rektorsintervjuerna skedde endast handskrivna
anteckningar, medan samtliga pedagogintervjuer spelades in. Under intervjuerna med
pedagogerna genomfördes anteckningar för hand samt inspelningen via en inspelningsapp på
telefonen.

Informanterna fick bestämma en lämplig tid för telefonintervjuns genomförande för att
minska stress och störningsmoment. Intervjuerna inleddes med en genomgång av studiens
syfte samt deras rätt till konfidentialitet. Intervjufrågorna ställdes enligt mall (se bilaga 1 och
3). Vid behov ställdes ytterligare frågor för att få ett förtydligande eller fördjupning av svaret.
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Anteckningarna renskrivdes på dator direkt efter intervjun. Inspelningarna användes senare
för att få med de exakta uttrycken och citaten från lärarna. Förutom citat från inspelningarna
gjordes ingen ytterligare transkribering. Transkribering behövdes inte göras eftersom
intervjuerna dokumenterades och förvaras digitalt (Bell, 2006).

Bearbetning av information
Samtliga intervjusvar sammanställdes i digitala dokument. Rektorernas intervjusvar
sammanställdes för att visa hur metoden introducerats och implementerats på de olika
skolorna.

För att få en överblick över pedagogernas upplevelser av metoden styrkor och svagheter
gjordes en kvantifiering av informanternas upplevelser. Till detta användes både enkät- och
intervjusvaren där informationen kunde likställas. Anledningen till att enkäterna och
intervjuerna i detta skede likställdes var att svaren behandlade samma frågeställningar och att
enkäternas information ansågs tillräcklig just för en enklare kvantifiering av resultatet.
Sammanslagningen gav dessutom ett större underlag som behövdes för att göra en
kvantifiering. Informationen användes till att sortera ut att för- och nackdelar som
pedagogerna upplevt, liknande för- och nackdelar grupperades ihop till större kategorier,
(bilaga 4 och 5). Kategorierna skapades således i stort sett enligt sk fenomenografi (Patel och
Davidsson, 2011). Kategorierna redovisas grafiskt i resultatdelen.

Slutligen sammanställdes de olika pedagogsvaren från intervjuerna. I denna sammanställning
framhävs de svar vilka pedagogerna lagt störst vikt vid. Det innebär att något som är nämnt i
förbigående kan ha räknats med i den kvantitativa delen men det kommer inte tas i beaktande
i den kvalitativa delen. För att inte förlora objektiviteten har inspelningarna använts för att
kontrollera svaren samt att citera pedagogerna korrekt.

Efter sammanställning av samtliga resultat har de olika kategorierna sedan används som
utgångspunkter i diskussionen.

Sammanställningen redovisas i resultatdelen med en introduktion av rektorernas svar följt av
en grafisk kvantifiering av pedagogintervjuer och enkätsvar och sist redovisas den kvalitativa
delen av intervjusvaren från pedagogerna.
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Etiskt förhållningssätt
I den första kontakten med informanterna gavs information om vilken roll de skulle ha i
studien. De fick informationen om att det var en ca halvtimmes lång intervju per telefon och
att informationen skulle användas sakligt och inte för att göra dömande av metoden, ASL,
eller av de respektive skolorna och pedagogerna. Vidare gavs information om att både
pedagogerna och deras skolor förblir anonyma och om de samtyckte att delta skulle de få
frågorna på mail innan så att de både skulle se att frågorna var sakliga samt att de skulle få tid
att förbereda sig innan telefonintervjun. Informanterna fick även i ett tidigt stadium veta att
intervjuerna skulle spelas in för att kunna analyseras vidare och för dokumentation, men att de
inspelade filerna inte är något som kommer att delas med allmänheten utan hållas
konfidentiella. De hade även valet att neka till att få intervjun inspelad. De pedagoger som var
villiga att ställa upp på en intervju fick själva komma med förslag på tid för intervjun. I början
av intervjun kontrollerades att informanten var införstådd med det ovan nämnda. Eftersom
alla informanter är vuxna samt att intervjuerna är konfidentiella och inte behandlar någon
känslig information behövdes endast samtycke från pedagogerna själva. Således uppfyller
studien de fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer,
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
(Vetenskapsrådet 2002)

Förklarande av begrepp
Kvalitativ intervju: I en kvalitativ intervju får informanten svara med egna ord. I en hög grad
av standardisering ställs frågorna i en specifik ordning. Ibland används begreppet
semistrukturerad, dvs att det finns en mall som ska/kan följas men informanten kan styra över
och formuler sina egna svar. I en kvalitativ intervju söker man efter t ex upplevelser eller
egenskap hos informanten (Patel och Davidson, 2011).

Induktivt: Ett induktivt arbetssätt innebär att en teori utformas efter det att material och
information samlats in. T. ex. efter en kvalitativ intervju kan materialet analyseras och en teori
kan utformas. Teorin kan oftast inte generaliseras eftersom den bygger på ett begränsat
underlag (Patel och Davidson, 2011).

Fenomenografi: Vid ett fenomenografiskt arbetssätt studeras uppfattningar. Informanten får
beskriva med egna ord sina upplevelser. Som forskare kan sedan ett helhetsintryck av
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intervjun skapas för att sedan strukturera upp likheter och skillnader och så småningom skapa
olika kategorier (Patel och Davidsson, 2011).

Konfidentialitet och anonymitet: Att uppgifter om namn, skola osv hålls konfidentiellt innebär
att dessa uppgifter hålls dolda i rapporten och från allmänheten. Att vara anonym innebär att
uppgifter om namn och skola etc. helt saknas så att det går inte att spåra varifrån dessa svar
kommer. Ett tydligt exempel är att in en intervju så vet forskaren (oftast) vem som intervjuas
men informationen förs inte vidare i rapporten. En enkät kan besvaras och skickas in helt
anonymt utan att forskaren vet varifrån den kommer (Patel och Davidson, 2011).

Kvantitativ bearbetning: Då en kvantitativ bearbetning sker är syftet beskriva och bearbeta
resultatet med hjälp av statistik. En typ av kvantitativ bearbetning innebär att siffror används
för att beskriva resultaten, denna typ av kvantifiering kallas deskriptiv statistik (Patel och
Davidson, 2011).
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Resultat
Resultatet redovisas i tre olika avsnitt. I första avsnittet sammanfattas hur skolorna
introducerat och implementerat metoden. Informationen kommer ifrån de telefonintervjer som
genomfördes med rektorerna på respektive skola. I andra avsnittet ges en grafisk bild av
pedagogernas upplevelser av för- och nackdelar med metoden. I sista delen redovisas den
kvalitativa delen av undersökningen där pedagogernas upplevelser studeras närmare utifrån
telefonintervjuerna.

ASL, introduktion på skolorna.
Rektorsintervjuerna innehöll frågor om varifrån idén med arbetssättet kom samt hur
pedagogerna blev introducerade till metoden. De olika skolorna började på olika sätt. En skola
hade arbetat med metoden direkt från det att skolan startades, konceptet var då redan klart. På
en skola kom idén från specialpedagogen och på den tredje skolan hade ämnet länge
diskuterats i personalgruppen och kom från barn- och utbildningsnämnden. Inför införandet
av metoden har personalen har fått gå på utbildningar och/eller föreläsningar om metoden. På
en skola finns ett kontinuerligt samarbete med Arne Trageton för att få handledning och stöd.
På skolorna har ledning, personal och föräldrar varit positiva till införandet av arbetssättet,
ASL, på skolorna. På den skola där konceptet redan var klart innan skolan startades uttryckte
rektorn hur viktigt det är med rätt inställning från början. ” Det är viktigt att ha positiv
inställning från början, annars kan vad som helst gå fel.” Rektorn poängterar också att det är
viktigt att såklart vidta åtgärder så fort något visar sig inte fungera samt att arbetssättet går bra
att kombinera med andra metoder också. På den tredje skolan har utvärdering främst skett av
elevernas resultat och inte av metoden i sig. Där har arbetssättet främst använts i svenska
ämnet men har börjat sprida sig till de övriga ämnena.

Kategorisering av upplevda för- och nackdelar
Utifrån en sammanslagning av enkätsvaren (5 st) samt intervjusvaren (6 st) gjordes en
sammanställning av kategorier på för- och nackdelar som pedagogerna angav att de upplevde.
Det första diagrammet som redovisas, av upplevda fördelar, är baserat på ett större antal
kategorier. I det andra diagramet med upplevda fördelar har vissa kategorier slagits ihop
eftersom de har överlappande innehåll. I tredje figuren innehåller diagrammet de upplevda
nackdelarna. Nedan följer en förklaring av kategorierna samt en grafisk sammanställning av
resultaten.
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Upplevda fördelar med ASL
Kategoriseringen av pedagogernas upplevelser av fördelar med ASL (bilaga 4) har delats in
enligt följande:

Stolta elever: Eleverna är stolta över sig själva och sitt producerade material.
Positiva elever: Eleverna är glada och positiva till skolarbetet och arbetssättet.
Producerad text: Eleverna producerar mycket text i form av berättelser m. m.
Tidiga läsare: Eleverna lär sig läsa tidigare än vad pedagogerna upplever att de gjorde för
ASL implementerats på skolan.
Komponering/kreativitet: Eleverna lyckas att komponera mer och med större kreativitet än
innan metoden implementerats.
Presentation: Eleverna blir vana och trygga med att presentera sina alster i olika former inför
klassen.
Nivåanpassat: Eleverna kan lättare arbeta på den nivå de befinner sig.
Samarbete: Eleverna blir duktiga på att samarbeta samt att de uppskattar att samarbeta.
Skrivregler/begrepp: Eleverna är mottagliga för att utveckla sitt skrivande tidigare än innan
metoden infördes, skrivregler och begrepp presenteras tidigare.
Bokstavsigenkänning: Eleverna lär sig snabbt att känna igen bokstäverna och kan dess former
och ljud innan handskrivningen påbörjas.
Struktur: Arbetet i klassrummet får en tydlig struktur som barnen och pedagogerna gynnas av.
Datorvana: Eleverna blir trygga med att använda datorer.

Sammanställningen av pedagogernas upplevelser utifrån den här kategoriseringen visar på att
den största delen av pedagogerna upplever att eleverna är positiva till arbetssättet och
skolarbetet, medan resultat som producerad text, tidiga läsare och samarbete utgör de näst
största kategorierna, se figur 1.
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ASL-FÖRDELAR
Positiva elever
15%

Stolta elever
Positiva elever
Producerad text
Tidiga läsare

Skrivregler/begrepp
8%

Komponering/kreativitet
Presentation
Nivåanpassat
Samarbete

Producerad text
12%

Samarbete
12%

Skrivregler/begrepp
Bokstavsigenkänning
Struktur

Tidiga läsare
12%

Nivåanpassat
9%

Datorvana

Presentation
9%

Figur 1: Figuren visar av pedagogen upplevda fördelar med ASL. Positiva elever är mest frekvent
förekommande (15 %), följt av producerad text (12 %), tidiga läsare (12 %) och samarbete (12 %).

En sammanslagning till kärn-/grundkategorier (bilaga 4) visar att resultat kan anses vara den
största sektorn, eftersom det där ingår att eleverna producerar text, läser tidigt och lär sig
skrivregler, se figur 2.

ASL-fördelar sammanslagning till kärnkategorier
Elevinställning
Resultat och arbete

Nivåanpassat
9%

Struktur
5%

Elevinställning
21%

Samarbete
12%

Samarbete
Nivåanpassat
Struktur
Resultat och arbete
53%

Figur 2: Diagrammet visar att resultat och arbete är den största fördelen som upplevs av pedagogerna då
kategorierna slagits ihop ytterligare. Resultat och arbete ligger på 53 % medan elevinställning nu ligger på 21 %.
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Upplevda Nackdelar
De upplevde nackdelarna kategoriserades på liknande sätt (bilaga 5). Nackdelarna
kategoriserades enligt följande:

Pedagogkompetens: Om kompetens saknas kan inte arbetssättet bedrivas fullt ut, det kan även
bli en skev arbetsbelastning på personalen.
Tekniskt: Datorer och surfplattor är föremål för tekniska problem samt att programmen på
datorerna kan skapa problem.
Organisering/struktur: Arbetssättet fungerar bara vid en väl genomtänkt organisation och
struktur.
Vissa elever behöver mer hjälp: Arbetssättet kommer inte ifrån att vissa elever behöver mer
hjälp och stöd. Vissa elever behöver arbeta annorlunda, tex med penna för att skrivandet ska
bli mer konkret.
Handstil: Handsstilen kan bli/blir något sämre än för elever som arbetar utan ASL.
Kan/vill ej arbeta i par: Vissa elever kan eller vill inte samarbeta i par, vilket är en del av
ASL.
Sammanställningen i diagrammet, figur 3, visar att de olika kategorierna som pedagogerna
upplever. Enligt diagrammet upplevs den största nackdelen med ASL vara pedagogernas
kompetens, 31 %, och att vissa elever fortfarande behöver mycket hjälp och stöd, 19%.

Kan/vill ej arbeta i
par
13%

ASL- Nackdelar

Pedagogkompetens

Pedagogkompetens
31%

Handstil
13%

Tekniskt
Organisering struktur
Vissa elever behöver mer
hjälp
Handstil
Kan/vill ej arbeta i par

Vissa elever
behöver mer hjälp
19%

Organisering
struktur
12%

Tekniskt
12%

Figur 3: Diagrammet visar att de nackdelar som pedagogerna i huvudsak upplever är att det krävs pedagogiskt
kompetent personal inom ASL, samt att det fortfarande finns många elever som behöver mer hjälp.
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Sammanfattning av grafisk beskrivning
En överblick av pedagogernas svar visar på att ASL upplevs gynna elevernas prestationer och
inställning till skolan medan ASL samtidigt ställer krav på pedagogernas kompetens och inte
är ett fullkomligt arbetssätt för alla elever.

Sammanställning av pedagogintervjuer
Utifrån svaren på intervjuerna sammanställedes följande bakgrundsfakta: Pedagogernas
erfarenhet av metoden ASL sträcker sig från ca 2 år till 7 år, samtliga pedagoger som svarat
på intervjufrågorna har en undervisningserfarenhet på mellan 14-40 år. Klasstorlekarna
varierar mellan 18-28 elever. Merparten av skolorna har tillgång till I-pads och vanliga
datorer, någon skola använder även Mac och en skola använder sig av Chromebooks.
Samtliga skolor jobbar i grupper där ena halvan jobbar mer med ASL och andra halvan får
arbeta med finmotoriska övningar som att rita, måla, klippa, bygga osv. Övervägande delen av
skolorna kombinerar metoden med Bornholmsmetoden och/eller Erica Lövgrens metod.
Övervägande del av eleverna kan läsa och skriva när de kommer till åk 1. Mellan 0-4 elever
har inte lärt sig läsa när de börjar åk 1. Till Ipads eller plattor används många olika appar för
att träna läs och skrivkunskaper, t. ex Claroread, Skolstil, Stavarex m.m.. En skola som
använder enbart hp-datorer använder inga extra program till datorn.
Intervjuer; upplevda fördelar med ASL
Nedan redovisas resultaten ifrån respektive intervju. För att förtydliga finns det i slutet av
varje intervjuredovisning en sammanställning av de kategorier som de olika påståenden och
citaten sorterats in i.
Intervju 1
I intervju 1 menade pedagogen att den främsta fördelen är att alla elever kan lyckas att
producera något och att det ser snyggt ut.
” Alla får ju någonting producerat...det blir tydliga fina bokstäver redan från början…och
även om man har svårt med motoriken så blir det lika fint som alla andras…och det blir
väldigt mycket, och det är roligt när de är små, många blir stolta då.”
Pedagogen tror att metoden kan användas i lägre åldrar också. ” jag tror att man kan gå ner i
ålder också…jag är helt säker på att man kan lära fyra åringar att läsa också”
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Vidare kunde pedagogen i intervju 1 jämföra två parallellklasser. I den ena klassen hade
pedagogen arbetat med ASL och den andra klassen hade arbetat traditionelltmed en annan
pedagog. Pedagogen tyckte sig se en stor skillnad mellan klasserna i elevernas läs- och
skrivutveckling. Pedagogen berättar senare under intervjun att resultaten har varit bra jämfört
med andra skolor och att de haft bra resultat på de nationella proven i svenska.

En annan fördel som framfördes av samma pedagog var att eftersom eleverna använde sig av
tangentbord så resulterade det i att de lärde sig både versaler och gemenr utan att varken
lärare eller elever egentligen funderat kring detta. Pedagogen menar att en genomgång av
bokstäverna aldrig behövdes utan skrivstil kunde börjas redan i tvåan. Flickorna började oftast
i tvåan medan pojkarna oftast började i trean.

Elevernas resultat visas alltid på väggarna vilket pedagogen menar är motiverande för
eleverna.
” Vi sätter alltid upp alla texter och bilder på väggarna och det är ju motiverande”.

I första stycket där det nämns att alla får något producerat, ingår fyra av de tidigare nämnda
kategorierna; nivåanpassat, producerad text, positiva elever och stolta elever. I exemplet med
parallelklasser ingår pedagogens upplevelse i kategorin; tidiga läsare. I exemplet med
versaler och gemener så har detta räknats till kategorin; bokstavsigenkänning. Slutligen i sista
citatet ingår att eleverna blir motiverade i kategorin; positiva elever.
Intervju 2
Den främsta fördelen som pedagogen i intervju 2 upplevde med ASL var att samtliga elever
kan använda metoden oavsett deras motoriska utveckling eller andra hinder.
”att man når alla”
Pedagogen fortsätter med att berätta att biblioteket har lagt märke till att det lånas ut mer
lättlästa böcker, och förklaringen till detta är att de små barnen läser mera. Senare under
intervjun tillägger pedagogen att fördelar med ett tangentbord är att alla bokstäver finns
synliga framför eleven samt att om eleverna inte utvecklat finmotoriken så kan de ändå
producera något bra.
”Det är lättare att ha alla bokstäver framför sig och välja bland än att komma ihåg hur de ser
ut för att forma dem…även då motoriken saknas är det mycket lättare eftersom det man
skriver blir både snyggt och läsligt…det blir ett resultat”.
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Vidare upplever pedagogen att ASL är bra för att träna elevernas samarbetsförmåga. De får
arbeta i olika par och blir då också tryggare med att redovisa och läsa texter inför klassen.

Något som pedagogen egentligen nämnde under frågan om nackdelar med metoden var att
många blev nyfikna på att använda pennan tidigare. Skolan har anpassat sig så att handskrift
kan påbörjas tidigare.
”Det gick inte att hålla dem ifrån pennan men nu har vi anpassat oss och börjat träna
handskrift i ettan…men ska de skriva längre texter skriver de på Ipads”.
Skolan arbetar även med Bornholmsmetoden. De ser inga hinder med att kombinera dessa två
arbetssätt.
”vi arbetar parallellt med Bornholmsmetoden och det är en helt suverän kombination”

Även i intervju 2 kunde en jämförelse göras mellan två sjätteklassare, där endast den ena
klassen arbetat med ASL. Pedagogen menar att det var stor skillnad på det nationella proven
om man jämförde elevernas uppsatsskrivande.

I första stycket där pedagogen menar att man når alla med ASL faller under kategorin;
nivåanpassat. I andra stycket nämns förmågan att samarbeta som en viktig del men också
förmågan att presentera sina verk, fakorer vilka ingår i kategorierna; samarbete samt
presentation. I tredje stycket där eleverna ville skriva för hand ingår också två kategorier,
bokstavsigenkänning och positiva elever. I stycket om nationella prov har ingen sortering i
kategori gjorts eftersom det handlar om så många olika faktorer som sammanslagits.
Intervju 3
Pedagogen i intervju 3 lyfter samarbetet som en av de viktigaste arbetsätten i ASL. Pedagogen
menar att de hjälper varandra att utvecklas då de samarbetar. Pedagogen menar också att det
är ett bra och effektivt arbetsätt för de som har svårt med finmotoriken så att alla kan lära sig
att skriva ord relativt snabbt.
”…dels det här att de jobbar i par och lyfter och stöttar varandra…och även för de som har det
svårt med finmotoriken är det ju bra…lär sig snabbt att kunna skriva många ord”
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Genom att arbeta vid olika stationer under lektionen anser pedagogen ger ett omväxlande
arbetssätt för eleverna och skolan har nu anpassat och minskat grupperna så att lärarna hinner
med att instruera mer individuellt med eleverna.
” Så vi hinner möta varje barn och se vad just de behöver lära sig.”

Pedagogen anser att den största skillnaden med att arbeta med ASL är att barnen kommer
mycket längre med skrivandet på dator och man kan gå vidare med texterna och prata om
inledningen, karaktärerna osv men också om stor bokstav och punkt.

Sammanfattningsvis innehåller första stycket som handlar om samarbete m.m. de två
kategorierna; samarbete samt nivåanpassat. I andra stycket pratar pedagogen om omväxlande
arbetssätt, vilket går under kategorin; struktur men även kategorin nivåanpassat berörs igen. I
sista stycket behandlas elevernas utveckling av sitt skrivande, vilket sorteras under kategorin;
skrivregler/ begrepp.
Intervju 4
Vid frågan om vad som är den främsta fördelen med ASL svarade pedagogen i intervju 4 att
den främsta fördelen är att eleverna får en helhetsbild så att de direkt förstår kopplingen
mellan en bokstav och bokstavens ljud.
”Det blir en naturlig koppling i den första läs- och skrivinlärningen mellan bokstavsljud och
bokstav, och att det utgår från helheten och inte från detaljerna”
Under samma fråga fortsätter pedagogen med att det också är ett bra arbetssätt för att nå alla
elever, och menar också att metoden anpassar sig själv till olika elevers behov eller ålder.
”Resultatmässigt blir det en väldigt snabb inkörsport till språket och fångar upp eleverna där
de är, och det är väldigt lätt att individualisera på rätt nivå”

Senare under intervjun resonerar pedagogen om elevernas snabba läs- och skrivutveckling.
”Resultatet talar för sig själv, de får en snabbare läs- och skrivutveckling än vad i alla fall
jag sett tidigare”
Pedagogen menar också att elevernas intresse av språket ökar och man kan börja med
språkstrukturer och liknande tidigare.
”Man höjer ribban helt enkelt och det blir lite högre krav på eleverna och de möter ju upp till
det, jag kan känna att jag ställt för låga krav på mina elever tidigare”.
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Samarbete är ett av de arbetssätt i ASL som pedagogen lägger stor vikt vid.
”Ruggigt svårt med samarbete och jag tror verkligen på att lägga tid på detta…jättekul att se
deras pararbete och hur bra det blir på att samarbeta”
Pedagogen menar att samarbete måste tränas på och på ett bra sätt. Det är viktigt att
uppgifterna är roliga och elevnära så att när de gör dem tillsammans får de ett bra
samtalstema, pedagogen tar som exempel ”vi gillar”. När det har diskussioner med varandra
menar pedagogen att det är då som eleverna är som gladast, men trycker också på vikten av
att eleverna ska ha möjligheten att få testa att arbeta självständigt också.

Något som pedagogen tycker är viktigt i arbetssättet med ASL är att elevernas verk får
redovisas eller presenteras på ett eller annat sätt så att det finns en mottagare. Det gör att
eleverna tycker att det är roligt och motiverande att arbeta.
”att man har tydligt vem de skriver texterna för…de sätts upp på väggarna, redovisas läggs ut
på bloggen..”

Pedagogen upplever också arbetssättet som tidseffektivt sett utifrån skolverkets läroplan.
”Det är ganska mycket ifrån läroplanen som ska in på tre år och genom att jobba tematiskt och
på det här sättet så hinner man det”

Första stycket som behandlar en naturlig koppling mellan bokstav och bokstavsljud m.m.
innehåller kategorierna; bokstavsigenkänning, samt nivåanpassat. Andra stycket syftar till
elevernas resultat och sorteras under kategorierna; tidiga läsare samt skrivregler och begrepp.
I tredje stycket resoneras kring samarbete vilket faller under kategorin; samarbete. I fjärde
stycket behandlas redovisning av elevernas verk och tillfaller kategorierna; presentation och
positiva elever. Sista stycket som handlar om tidseffektivitet går under kategorin; skrivregler
och begrepp.
Intervju 5
Pedagogen in intervju 5 framhävde som den främsta fördelen med att arbeta med ASL är att
eleverna blir goda datoranvändare.
” Det mest positiva är att eleverna blir mycket vana datoranvändare och säkra på stavning”
Pedagogen tillägger att de ännu inte jobbat helt renodlat med ASL/Trageton på skolan utan
arbetat parallelt med traditionella metoder, t ex använder de sig av att kombinera ASL med
gengre pedagogik.
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En annan stor fördel med ASL enligt pedagogen är att de lär sig samarbete och kan hjälpa
varandra med sina texter.
”Vi ser också att de lättare kan samarbeta och hjälpa varandra framåt med t. ex. sagor eller
texter eller annat innehåll...stavning och sånt.”

Pedagogen tycker också att arbetsättet är väl lämpat för elever som inte utvecklat
finmotoriken ännu.
”Den är helt klart inspirerande…främst för barn som har motoriska svårigheter.”
Pedagogen fortsätter med att arbetet känns genomtänkt och målinriktat och att det är lätt att
nivåanpassa arbetet och att eleverna på grund av detta visar en större entusiasm över
skolarbetet.

Första stycket som där det påstås att eleverna blir goda datoranvändere har sorterats in under
kategorierna; datorvana och skrivregler och begrepp. Andra stycket behandlar samarbetet
mellan eleverna som faller under kategorin; samarbete. I tredje stycket resonerar pedagogen
om elever med motoriska svårigheter och detta faller under kategorin; nivåanpassat samt
positiva elever.
Intervju 6
Pedagogen i intervju 6 jobbar enbart på förskolan.

Den främsta fördelen med ASL, som pedagogen i intervju 6 upplevde, är elevernas snabba
utveckling jämfört med när de arbetade mer traditionellt och att alla elever kan utvecklas och
producera material.
”Dels utvecklas de ju riktigt snabbt, men det är ju roligt att se att oavsett vilken nivå de är på
så kan de göra ett snyggt jobb…Förut tragglade vi en bokstav i veckan och man pratade om
den – då blev det inte mer än själva bokstaven och sen ritade man kanske något till det.”

Pedagogen upplever också att ASL är ett arbetssätt som passar att kombinera med
Bornholmsmodellen. Pedagogen syftar till att det inte finns några nackdelar med ASL
eftersom att den går bra att kombinera med andra metoder.
” Vi jobbar med Bornholmsmodellen och ASL kombinerat och där ser vi ju hur bra den
kombinationen är liksom”
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Pedagogen i intervju 6 resonerar även kring användandet av Ipads. Dels upplever pedagogen
att eleverna uppskattar att få arbeta med Ipads och dels så vill eleverna också använda skolapparna på sina Ipads hemma för att även kunna skriva böcker på fritiden.
”Tycker det är väldigt kul med Ipads även om de inte får spela spel”
Pedagogen tillägger också att allt går mycket fortare nu än för 4 år sedan för nu är alla elever
så vana vid Ipads så det behövs inte så mycket tid på att gå igenom det tekniska.

Genom att elevernas material sparas i en mapp så upplever pedagogen att både lärare och
elever kan följa elevernas utveckling på ett bra sätt, vilket också är bra för elevernas
motivation.
”Man ser ju deras utveckling väldigt snabbt i och med att allting sparas i den här boken”

Första stycket behandlar elevernas snabba utveckling och faller under kategorierna;
producerad text och nivåanpassat. Andra stycket handlar fördelen att ASL går att kombinera
med andra metoder vilket inte tagits med i kategoriseringen. I tredje stycket resonerar
pedagogen kring användandet av Ipads vilket faller under kategorin; positiva elever. I sista
stycket som handlar om hur materialet sparas kategoriseras detta som; positiva elever och
presentation.

Begränsningar med ASL
Nedan redovisas resulatet av de begränsningar som pedagogerna upplevde att arbetssättet
ASL. Samtliga intervjusvar redovisas innan en sammanfattning av de olika kategorierna.

Pedagogen i intervju 1 upplevde att även om arbetssättet är nivåanpassat så är fortfarande de
svagare eleverna efter de andra. Pedagogen menar att det skulle nog vara så oberoende av
metod. Med ASL släppte det till slut även för de svaga eleverna så att de också kom igång att
skriva tillägger pedagogen.
”Jag tänker på de som är svaga, som inte kommer igång lika fort som den stora massan och
så blir det ändå att de jämför sig med att de bara skriver sina bokstäver fortfarande och där
kan jag känna att jag inte riktigt räcker till”

Pedagogen i intervju 2 nämnde att det inte gick att hålla dem ifrån pennan och att de fått
anpassa nu så att de kan träna handskrift redan i ettan.
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För pedagogen i intervju 3 är en av begränsningarna med metoden att det kan bli för abstrakt
för vissa elever som behöver fler intryck för att lära sig.
”En del av de här barnen som har läs- och skrivsvårigheter, för dem verkar det abstrakt det här
med att trycka på en tangent och så kommer det upp något på skärmen. Det är ju abstrakt ändå
för dem, det är ju svårt för dem i alla fall men de skulle, tänker jag, många av dem skulle
säkert må bra av att skriva SOL med penna och samtidigt säga bokstäverna så att det blir
ytterligare ett sätt att lära in”

I intervju 4 upplever pedagogen att teknik som inte fungerar kan vara en påfrestande faktor.
”Jobbigast när tekniken inte fungeraroch att man då behöver vara flexibel”
Pedagogen tillägger även att arbetssättet är personalkrävande.
”jag tycker att man behöver vara 2 st för att göra det så bra som möjligt”
Slutligen lyfter pedagogen problemet att det kan vara motigt att övergå från att skriva på dator
till att skriva med penna. Pedagogen tillägger att de som har svårt med finmotoriken kan ha
extra svårt med övergången men menar att de skulle kanske ha ett motstånd även om de inte
fått skriva på dator tidigare.
”Det kan vara jobbigt med övergången från dator till penna, speciellt för de som har svårt
finmotoriskt men det skulle de ju haft även om de inte skrivit på dator”

Pedagogen i intervju 5 upplever att det är personalens datorvana som kan vara en svaghet.
” Ja, pedagoger som inte känner sig datorvana tycker att metoden känns jobbig ”

I intervju 6 menar pedagogen att eftersom det går att kombinera arbetssättet med andra
metoder så finns egentligen inga nackdelar, däremot trycker pedagogen på att det däremot
krävs av personalen att vara kunnig inom många olika metoder
Sammanfattning begränsningar
I första intervjun resonerar pedagogen kring att de svaga ändå jämför sig med stora massan,
kategori; vissa elever behöver mer hjälp. I andra intervjun har skolan anpassat så att
handskrift kan börjas tidigare, detta hamnar ej i någo kategori eftersom det är en anpassning. I
tredje intervjun diskuteras hur det kan bli för abstrakt för vissa elever med datorskrivning,
kategori; vissa elever behöver mer hjälp. I fjärde intervjun nämner pedagogen flera
begränsningar, bland annat tekniska hinder och personalkrävande, kategorisering; tekniskt,
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pedagogkompetens samt handstil. Intervju 5 som bahndlar personalen datorvana faller under
kategorin; pedagogkompetens.

Träning av finmotorik
Nedan redovisas hur pedagogerna tränar elevernas finmotorik på de olika skolorna.
Pedagogen i intervju 1 berättar att de arbetar i delad klass. Då ena halvan arbetar med ASL
arbetar den andra halvan med t. ex. bilder men också med bokstavsböcker där de får träna att
skriva bokstäverna och andra former. Barnen i förskoleklassen tycker att det är roligt med
bokstavsböckerna. Pedagogen framhäver att datorer ändå används mycket på skolan så att
handskriften tränar de bara till viss del.
”Generellt använder våran skola datorer jättemycket, så det kan man ju se att de inte har
världens finaste handstil om man nu kollar de som går i 7an, 8an”.

Pedagogen i intervju 2 förklarar att allt de skriver illusteraras med noggranna teckningar men
inget mer specifikt än så. Handskriftsträning sker något tidigare än enligt ASL då många
elever vill börja tidigare. Vid handskrift börjar de träna de bokstäver som liknar varandra.

Pedagogen i intervju 3 berättar att de jobbar med händerna på alla möjliga olika sätt till den
bokstav som gås igenom. Eleverna får jobba med lera, bygga lego, fingervirka, illustrera och
måla m.m. Jobbar bl a med Erica Lövgrens metod. Där de börjar forma bokstäver på våren i
årskurs ett.

I intervju 4 berättar pedagogen att de främst tränar finmotorik genom att illustrera allting
mycket noga. I årskurs tre har de 10 min handskrift varje dag, främst för att bygga upp orken i
handen.

Pedagogen i intervju 5 menar att detta året har di inte jobbat med renodlat ASL, vilket
inneburet att de tränar finmotorik ändå. Det blir skillnad nästa år då de ska jobba mer renodlat
med ASL på skolan. På vilket sätt de ska arbeta med finmotoriken är inte klart.

Pedagogen i intervju 6 arbetar i en förskoleklass där de gör många olika finmotoriska
övningar. De gör pärlplattor med mönster och symmetri, de syr till exempel mönster i
matematiken och ritar en hel del.
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Elever med svårigheter
I intervjuerna ställdes några olika frågor som syftade till att få fram en tydligare bild av hur
arbetssätttet ASL fungerar för elever med olika svårigheter eller diagnoser, t. ex. dyslexi,
ADHD eller Asperger.

Pedagogen i intervju 1 förklarade att det många gånger kan vara bättre för de elever som har
någon form av koncentrationssvårighet att arbeta med ASL, då det finns en tydlig struktur i
arbetssättet och att de vet att de kommer att lyckas prestera något. Pegagogen förtydligar
också att det inte alltid är de som har olika svårigheter som till exempel inte vill samarbeta
utan ofta är de elever som vill testa att skriva längre texter själva.
”För de som har önskat att jobba enskilt är ju inte de som har problem med att vara sociala
utan det har ju snarare hängt på att de vill skriva en längre text själv och hitta på innehållet
själv.”

Pedagogen i intervju 2 upplever att de blir enklare för elever med dyslexi eller språkstörning
eftersom att de kan se bokstäverna framför sig och kan nu också producera.
”Barn som förut bara strulade omkring kan faktiskt också skriva”

I intervju 3 resonerar pedagogen kring att det oftast inte blir sämre för barn med olika
svårigheter när de arbetar med dator istället för med penna. Det kan behövas göras vissa
anpassningar som kortare arbetspass eller att de kanske jobbar bättre enskilt. De viktiga är att
de kommer igång med att skriva även om de fortafarande har svårt med koncentrationen.
” De får inte lika mycket producerat för de orkar inte riktigt men de gör det ju inte med penna
heller…det blir inte sämre för dem.”

Pedagogen i intervju 4 menar att det är bevisat att det fungerar bättre för barn med särskilda
behov att skriva på dator och resonerar kring att både barn med svårigheter och alla andra
barn både få rättigheten att få skriva på dator just därför, eftersom det då borde gynna alla.
Även för barn med ADHD kan det vara bra eftersom de kan fokusera lättare på skärmen.
Pedagogen nämner också att de elever som de misstänker kan ha dyslexi i skolan ligger strax
under snittet för läshastigheten i deras ålder, vilket är bra om man är dyslektiker. Pedagogen
tillägger att det kan säkert ändå finnas någon elev som ASL inte passar för.
”Det finns säkert någon men jag har inte mött den ännu”
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Pedagogen upplever att alla kan få en ärlig chans med arbetssättet och kan tycka att
skolarbetet är roligt.
”Det blir inte lika utpekande och alla får en ärlig chans redan från start och får lära sig och
tycka att det är kul…det blir bättre än det har varit”

I intervju 5 upplever pedagogen att arbetssättet är tydligt, vilket är bra för de flesta elever men
tillägger att allt kan inte passa alla. Pedagogen trycker ändå på vikten av att elever med
svårigheter får tillgång till datorer för att hjälpa dem så mycket som möjligt med deras läsoch skrivinlärning.

Pedagogen i intervju 6 upplever att det fungerar bra för alla elever. Barn som har ADHD kan
koncentrera sig lättare när de kan titta på skärmen. Barn som har svårt att samarbeta kan vara
tvungna att jobba själva för att sedan testa att samarbeta igen vid ett annat tillfälle. Pedagogen
tillägger att det ofta är en stor spridning i klassen och då fungerar arbetssättet väldigt bra.

Diskussion
I följande diskussion studeras först vilka förutsättningar som ges för elever som arbetar med
ASL att nå målen i läroplanen utifrån hur arbetssättet ger möjligheter att träna elevens olika
förmågor i ämnet svenska. Det görs genom att göra en analys av innehållet i skolverkets
läroplan jämfört med de olika arbetssätt som används i ASL. I den andra delen görs en analys
av de olika för- och nackdelar som pedagogerna upplevt med ASL som arbetssätt följt av
skolornas åtgärder för att förbättra arbetssättet. Sista stycket innehåller en mer allmän
diskussion kring ämnet.

Jämförelse med skolverkets läroplan
De olika förmågorna som ska utvecklas och bedömas hos eleverna har en given plats i ASL.
Förmågan att formulera sig i tal och skrift, utvecklas enligt pedagogerna snabbt eftersom de
snabbt lär sig att läsa och skriva samt att de jobbar i par där de måste kommunicera med
varandra kring texterna vilket utvecklar ett språk kring själva arbetet i svenska, eller annat
ämne. Förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, har
också en tungt vägande del i detta arbetssätt eftersom eleverna läser sina egna texter, andra
elevers texter samt skönlitteratur samtidigt som de resonerar kring både innehåll och språkligt
upplägg. Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
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utvecklas då alla texter som skrivs redigeras och bearbetas många gånger innan de presenteras
i någon form, t.ex. på väggen, som tidning eller brev. Enligt pedagogerna utvecklar eleverna
mycket snabbt förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Eleverna kan producera texter tidigt och genom att samtala kring texterna med varandra och
med pedagogerna så upplever pedagogerna att ribban höjs snabbare än vid traditionell
undervisning. Någon pedagog nämnde däremot vikten av att inte ha någon form av
rättstavningsprogram för detta kan bromsa eleverna i deras utveckling av denna förståelse.
Enligt Trageton själv är detta en av anledningarna att det går utmärkt att använda gamla
stationära datorer eftersom inga program eller liknande behövs, d.v.s. rättstavningsprogram
ska enligt Trageton inte finnas på datorerna. Förmågan att söka information från olika källor
och värdera dessa får också ett stort inslag i ASL då eleverna konstruerar många av sina
läroböcker själva och får då tidig träning i att granska olika källor. I de förmågor som ska
utvecklas nämns inget om användning av datorer, det framgår däremot av det centrala
innehållet för svenska i årskurs 1-3. I det centrala innehållet förtydligas detta med att
skrivning både på dator och för hand ska ingå samt att texterna ska bearbetas och redigeras
och texterna ska även innehålla illustrationer. Det trycks även på att muntliga moment och
framföranden är viktiga inslag i att utveckla de olika förmågorna. Vid jämförelse med ASL
och pedagogernas svar på intervjufrågorna så är detta en av grundpelarna i arbetssättet. Att
skriva, bearbeta, illustrera och presentera. Det som också framgår av pedagogernas svar är att
många tränar handskrift tidigare än vad som rekommenderas i Tragetons bok. Trageton
rekommenderar att man väntar till årskurs tre innan riktig träning påbörjas även om det är ok
att skriva för hand tidigare.

I läroplanen står även beskrivet om att elever ska få testa olika arbetssätt och arbetsformer
samt om flickors och pojkars rätt till samma inflytande över och utrymme i undervisningen.
Enligt pedagogernas svar från intervjuerna uppskattar eleverna att arbeta vid stationer i olika
grupper och att arbeta med olika saker så att det blir en variation i arbetet. Genom att arbeta
vid olika stationer får eleverna testa på olika arbetssätt och arbetsformer. T ex om några
elever sitter och arbetar med en text vid datorn kan en annan grupp jobba med att forma
bokstäver i lera samtidigt som man diskuterar vilka ord som innehåller denna bokstav. Vad
gäller pojkars och flickors lika inflytande och utrymme tas även detta upp av Trageton och av
några av pedagogerna. Enligt pedagogerna och andra förespråkare av ASL, anpassar metoden
sig själv till individen: Alla kan, oavsett den finmotoriska utvecklingen, utveckla förmågan att
läsa och skriva. Eftersom pojkar normalt sätt utvecklar finmotoriken lite senare än flickor ger
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arbetssättet med ASL mer lika förutsättningar i klassrummet och kan också på så vis göra att
pojkar och flickor får samma utrymme i undervisningen. Just att metoden är, enligt
pedagogerna, så lätt att anpassa till varje elev så uppfylls även skolverkets krav på att
undervisningen ska vara anpassad till varje barns behov och framför allt kunna underlätta för
de elever som annars skulle ha svårt att nå målen.

Möjligheter och styrkor med ASL
Resultaten från från den kvantitativa översikten (figur 1) visade att Positiva elever är den
mest förkommande styrkan med ASL så som pedagogerna i studien har upplevt det. Positiva
elever stod för 15 %, följt av producerad text 12 %, tidiga läsare 12 % och samarbete 12 %.
Eftersom flera kategorier är kopplade till resultatet av elevernas arbeten gjordes en variant på
diagrammet där några kategorier slogs samman till kategorin; resultat. I diagram (figur 2)
syns det tydligare att pedagogerna upplever att elevernas resulatat inom olika områden
påverkas positivat av arbetssättet men att elevernas inställning fortfarande är av stor vikt.
Resultat och arbete ligger på 53 % medan elevinställning nu ligger på 21 %.

I den kvalitativa studien framstår arbetssättets nivåanpassning som den mest upplevda
positiva faktorn med ASL. Utifrån intervjuerna nämnde samtliga pedagoger fördelen med att
arbetssättet passar alla elever. Att alla elever oavsett vilka färdigheter de besitter kan arbeta
utifrån den nivå de är och på ett effektivt sätt utveckla sin kunskap och sina förmågor. De
flesta pedagogerna lade även stor vikt vid att eleverna tycker att arbetsättet är roligt, både för
att det är lätt att se resultaten men också för att det alltid finns någon form av mottagare, dvs
arbeta presenteras i olika former och sparas alltid. Att arbetssättet är nivåanpassat syftar också
till att alla kan producera text och åstakomma ett resultat vilket troligen är det som återspeglas
i den kvantitativa sammanställningen.

Jämför man resultaten med det som Trageton (2010) framställer som några av de främsta
fördelarna med ASL så visar denna studie på liknande resultat. Trageton visar på att eleverna
blir positivt inställda till skolan, dels då alla kan prestera och dels eftersom de får jobba i par
och stötta varandra. Enligt Trageton så utvecklar eleverna snabbare sin förmåga till att
komponera texter, vilket också stämmer överens med pedagogernas upplevelser i
klassrummet. Till detta resultat bör det ändå upprepas att den kvantitativa sammanställningen
i denna studie inte är statistiskt hållbar och resultaten bör inte användas som en generalisering
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av pedagogers uppfattning om ASL samt att den kvantitativa analysen också är gjord på ett
begränsat material. Att elevernas attityd till skolarbetet förbättrats då elevernas texter både
blir längre, snyggare och lättare att korrigera har även visats av Preminger (2004).

Pedagogerna nämner fördelen med att eleverna får ha bokstäverna framför sig när de skriver.
Pedagogerna upplever att elever med koncentrationssvårigheter eller språksvårigheter kan få
lättare att fokusera på att skriva texter och komponera när de kan släppa funderingar kring
bokstävernas form och struktur. Pedagogerna upplever också att det är mycket lättare för
eleverna att lära sig skriva när de redan kan alla bokstäver och deras ljud. De här resultaten är
också intressanta vid jämförelse med forskning kring arbetsminnet och komposition. De här
upplevelserna stämmer överens med bl. a Rogers (2002) som studerat barn med
skrivsvårigheter och konstaterat att vissa av barnen kan vara hjälpta av datorer för att kunna
producera mer text om datorskrivningen går snabbare än när de skriver för hand.

Samarbete är en kategori som flera pedagoger upplever positivt med ASL. De upplever att
eleverna lyfter och stöttar varandra samt at de blir tryggare i klassen, speciellt vid
redovisningar.

Det var endast en pedagog som lyfte åsikten om att eleverna blir vana datoranvändare som
den främsta fördelen med ASL. Huruvida pedagogen verkligen upplever att datorvana är den
främsta fördelen med ASL eller om det endast var pedagogens första tanke som förmedlades
är oklart. Utifrån helheten är datorvana i sig inte det som pedagogerna upplever bland de
viktigaste och främsta styrkorna med arbetssättet. Inte heller anser aktuell forskning att det är
just datorvana som är ändamålet med att införa datorer i skolundervisningen i de lägre
årskurserna.

Svagheter med ASL, och åtgärder
Från intervjuerna upplevdes att eleverna blev tidigare läsare och lärde sig att skriva och
använda sig av skrivregler och begrepp tidgare än med traditionella metoder. Detta skulle
kunna visa att det finns en fördel med att komma igång med läsandet och skrivandet i tidig
ålder i stället för att det ska bromsas av den motoriska utvecklingen. Nackdelen med detta
som även en del pedagoger uplever är att eleverna får en sämre handstil vid senare år eftersom
det inte läggs så stor vikt vid träning av handskrift. Någon pedagog upplever att vissa elever
med svårigheter faktiskt behöver träna mer med hand och penna för att skrivandet ska bli mer
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konkret. Pedagogens fundering styrks av Berninger (2012) som menar att handskriften tränar
flera processer hos barnen, finmotoriska färdigheter utvecklas och förmågan hos barnet att
planera, kontrollera och utföra handskriften stärks. Berninger menar också att denna träning
ger eleverna en starkare bokstavs- och orduppfattning än då barnen skriver på dator.

Då flera av pedagogerna upplever att eleverna gärna börjar med handskrift tidigare samt att
det gör skrivandet mer konkret för vissa, så har flera av skolorna infört handskrift tidigare än
vad Trageton rekommenderar. En intressant fråga i sammanhanget vore att få veta hur mycket
mer handskrift som tränas i skolor där eleverna inte arbetar med ASL. Är det verkligen så att
elever på andra skolor får mycket mer träning och är deras handstil markant bättre? En annan
viktig fråga är hur viktigt det är att träna barnens kognitiva förmågor jämfört med att de ska
utveckla ett gott självförtroende och producera text tidigt. Det måste finnas en bra balans
mellan de två ståndpunkterna. Nog är det viktigt att eleverna mår bra och är positiva till
skolan men skulle effekten av att arbeta mycket med datorer leda till att de blir ”dåliga”
problemlösare så kan detta skapa en svaghet hos eleverna i deras senare liv i samhället. I
studien med kinesiska barn (Kazi et al, 2012), där man funderade kring huruvida det mer
avanserade skriftspråket också leder till en högre intellektuell förmåga, visar dels på
handskriftens betydelse för den kognitiva utvecklingen men studien kan också ses som en
extrem situation där vi glömmer bort individen och endast fokuserar på resultatet.

I intervjuerna nämnde några pedagoger att de tycker att arbetssättet måste kombineras med
andra metoder för att bli bra medan andra såg detta som en styrka att det lätt gick att
kombinera med andra metoder. I denna studie framkommer det främst vara en pedagogisk
styrka i att kombinera med andra metoder. Som tidigare nämnt kan det vara missledande att
kalla ASL för en metod eftersom det egentligen är ett arbetssätt som kan inkludera flera olika
metoder. Som några pedagoger framhävde i intervjuerna kräver ASL pedagoger som är
kunniga inom många olika sorters metoder. För att kunna anpassa arbetssättet till samtliga
elever och deras olika behov krävs att man kan ha en flexibilitet mellan olika metoder.
Däremot frångås inte arbetssättet med ASL, att arbeta med datorer eller surfplattor, att man
ofta arbetar vid olika stationer samt att det läggs stor vikt på bearbetning av texterna. Vid de
olika stationerna är det lätt av väva in någon annan metod. Skolorna har kombinerat
arbetssättet med Erica Löfgrens metod att forma bokstäver, Bornholmsmetoden samt
genrepedagogik. Någon enstaka skola i undersökningen jobbade ännu inte fullt ut med ASL,
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även om det var målet. Det visar också att arbetssättet kan anpassas beroende på skola och
implementeras i den takt som är rimlig.

Utifrån svaren på enkäter, pedagogintervjuer samt rektorsintervjuer kan konstateras att alla
som arbetade med ASL tycker att det är ett väl fungerande arbetssätt som de är mycket nöjda
att arbeta med. En pedagog visade en viss tveksamhet som grundade sig på att det krävs att
alla pedagoger är insatta i arbetssättet för att inte skapa en arbetsbelastning för övrig personal.
Det som kan utläsas av resultaten är att svagheterna med metoden ligger mycket på
personalen och inte hos elever eller undervisning. Personalen måste vara utbildad inom ASL
och själva vara trygga datoranvändare, dessutom anses ASL vara personalkrävande med minst
två pedagoger i en klass och slutligen måste också personalen vara samstämmig i upplägget
för att arbetet ska nå hög kvalité. En av svagheterna med metoden är de tekniska problem som
kan uppstå när man arbetar med datorer men det var ingen pedagog som upplevde detta som
ett överhängande problem. Utifrån att ASL ofta jobbar med olika stationer så borde tillfälliga
tekniska problem lätt kunna lösas med att t ex fokusera på bearbetning av text eller illustrering
av texter, på så sätt behöver eleverna själva inte märka av de tekniska problemen. De skolorna
gör är att de har kontinuerlig fortbildning för personalen.

Träning av finmotorik
Det som framgår är att samtliga skolor som arbetar med ASL också lägger stor vikt vid att
träna elevernas finmotorik med hjälp av olika tekniker och material. Däremot visar forskning
på att olika sorters övningar tränar olika sorters finmotoriska förmågor (Carlson et al 2013)
som motsvarar olika kognitiva förmågor. Eleverna behöver få både träning i det som beskrivs
som visuell-motorisk koordination och visuell-rumslig integration, där träning i visuelrumslig integration innefattar att kunna minnas och återge former som just sker vid handskrift.
I studien framkom inte att pedagogerna kände till något om skillnaden på olika finmotoriska
övningar. Skulle en fortsatt studie utföras inom området vore det här ett intressant och viktigt
område att studera eftersom elevernas förmåga att återge symboler också är kopplat till senare
prestationer i skolan (Dinehart et al 2013).

Skrivsvårigheter
Som Rogers (2002) förklarar i sin artikel kan barn med läs- och skrivsvårigheter gynnas av att
få skriva på dator, så länge hastigheten är snabbare än då de skriver för hand. Barn med
diagnoser som dyslexi eller ADHD har visat sig skriva långsammare på grund av pauser i
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deras skrivande. Ibland kan det vara så att de här barnen med olika former av svårigheter kan
ha svårt att utveckla ett automatiserat skrivande (Prunty et al 2013). Även om det optimala
skulle vara som Bernering (2012) förespråkar, att tidigt påbörja handskriftsträning för att
kunna utveckla en automatiserad handskrift och därmed också lättare kunna komponera texter
så hjälper det inte alltid eleverna med skrivsvårigheter. Vid jämförelse med ASL så börjar
barnen träna igenkänning av bokstäver vid sex års ålder och börjar inte träna formell
handskrift förrän vid ca 8 års ålder. I ASL menar man istället att eftersom eleverna slipper att
fundera på hur de formar bokstäverna så kan de fokusera på idéer och komposition i stället.
Frågan är i den här situationen hur stor skillnad det egentligen blir på elevernas kognitiva
utveckling om eleverna börjar skriva något år tidigare eller senare. Det som samtliga verkar
vara överens om är att barn med skrivsvårigheter kan gynnas av att få arbeta med datorn som
hjälpmedel för att inte stöta på alltför stort motstånd utan också få en chans att utveckla läsoch skrivförmåga. Preminger (2004) talar om vikten av elevernas attityd och intresse för
läsning och skrivning, och i det här fallet är det en viktig punkt att ta i beaktning. ASL verkar
ge eleverna ett ökat intresse i deras skrivande och läsande, speciellt hos de eleverna som
annars skulle ha större svårigheter med läs- och skrivutvecklingen.

Vilken förmåga som än studeras faller det sig naturligt att denna blir bättre utvecklad ju
tidigare träning och användning av förmågan startar. Återigen kommer då frågan om vem som
ska besluta om vilka förmågor som ska prioriteras. Borde inte samma gälla för musicerande,
målande, gymnastik etc, men här känns det mer självklart att alla inte behöver bli
elitgymnaster eller världspianister.

Nationella prov
Om en automatiserad handstil är nödvändigt för att prestera på skriftliga prov (Grabowski
2010) borde detta innebära att t ex nationella prov i årskurs 3 och årskurs 6 eventuellt blir
svårare för elever som arbetat med ASL, (skriftliga delarna). De pedagoger som intervjuats
menar att de nationella proven gått som medel eller bättre. En uppföljning av de nationella
proven både i årskurs 3 och 6 vore intressant att utföra, inte bara i svenska, utan även i
ämnena matematik och engelska. Det finns även diskussioner om att digitalisera de nationella
proven, skulle ASL-eleverna då få en fördel jämfört med elever från traditionell
undervisning? Hittills har inga stora brister kunna visats vid provskrivning för ASL-eleverna
och därför borde det inte vara något större problem, däremot en faktor som bör tas hänsyn till.
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Hjärnan
En intressant notering från studien visar att Trageton och andra ASL förespråkare anser att det
är bra att eleverna arbetar vid datorer för att då tränas både höger och vänster hjärnhalva,
utgående från att eleverna använder både höger och vänster hand. Berninger (2012), som
förespråkar tidig handskrift i skolan menar istället att det inte är lönsamt att träna
datorskrivning förrän vid elva års ålder då hjärnhalvorna har en bättre utvecklad
kommunikation mellan varandra. Detta kan uppfattas något motsägelsefull men frågan är
egentligen vad som är syftet och målet med de olika ståndpunkterna. I ASL handlar det inte
om att utveckla en snabb datorskrivning utan om att eleverna snabbt ska kunna lära sig
bokstäverna för att kunna skriva, läsa och producera tidigare i utbildningen. I Berningers
arbeten handlar det mer om hur effektiv och snabb skrivningen kan bli. Så länge
hjärnhalvorna inte kommunicerar ordentligt med varandra kommer datorskrivningen inte
kunna bli lika snabb och effektiv som en tränad och automatiserad handskrivning kan vara.

Beslut och implementering
I enkätsvaren och i rektorssvaren framkom att beslut och idéer kommit både från lärare och
rektorer, och att pedagogerna varit delaktiga i diskussioner och beslutsfattande. Som Erneling
(2010) skriver, måste användningen av datorer vara anpassad till en rätt tid och plats, d.v.s.
anpassat till elever, lärare och klassrum mm på varje specifik skola. För att uppnå detta är det
viktigt att det inte bara tas beslut från skolledare och politiker utan ifrån de som arbetar
närmast eleverna. Utifrån de svar som erhållits så verkar samtliga skolor som arbetar med
ASL ha en god förståelse för hur arbetet ska implementeras och anpassas för just deras skola
och elever. Att skolorna har anpassat arbetssättet med ASL efter egna förutsättningar kan
också ses som en pedagogisk styrka. ASL är ett arbetssätt som är flexibelt och skolor som
arbetar på detta sätt kan lätt anpassa sig efter olika utvecklingsfaser som skolan går igenom
med tiden.

Slutsats
Utifrån resultaten kan man utifrån den här studien konstatera att de fördelar som pedagogerna
upplever med arbetssättet ASL är att eleverna har en positivare inställning till skolarbetet och
presterar bättre resultat än vid traditionell undervisning. De svagheter som pedagogerna
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främst upplever är att arbetssättet begränsas av pedagogernas kompetens, t. ex. datorvana eller
kunskap om olika arbetsmetoder, samt att vissa elever fortfarande behöver någon form av stöd
eller hjälp i sitt lärande. Skolorna har gjort olika anpassningar av ASL för att åtgärda vissa
svagheter. Några skolor har påbörjat handskrivning tidigare, samtliga skolor kombinerar ASL
med andra arbetsmetoder och personalen får också vidarutbildning i ASL.

Metoddiskussion och vidare forskning
Eftersom urvalet i studien är begränsat finns det, med stor sannolikhet, andra skolor eller
andra pedagoger på samma skolor där åsikterna skiljer sig ifrån de åsikter som redovisas i den
aktuella studien. Det är också en stor skillnad i det sätt som de olika skolorna implementerat
metoden med datorskrivning i skolan. Vissa skolor har hunnit utveckla och anpassa metoden
till skolformen mer än andra. Det är möjligt att de pedagoger som upplever metoden som
framgångsrik har en större benägenhet att vilja svara på en intervju/enkät, även djupet och
längden på svaren kan påverkas starkt av pedagogens intresse för ASL. Rektorerna på
skolorna som arbetar med metoden och som har som uppdrag att implementera och utveckla
metoden på skolorna skulle kunna svara mer utifrån uppdraget än egen erfarenhet.

Det begränsade underlaget gör också att en statistiskt hållbar kvantifiering, som kan användas
till en generalisering av pedagogers upplevelser, inte är möjlig. Fenomenografiska data brukar
inte heller användas för att generalisera resultat men för att kunna beskriva och hitta samband
i vissa specifika situationer. I och med att en kategorisering genomförts av en enda person kan
kategorisering vara något subjektivt indelad. Skulle en liknande studie utföras kan det vara en
fördel att inte en person är ansvarig för bearbetningen av all data efterom det kan finnas stort
utrymme för egna tolkningar.
Studien är också utförd över en mycket lång tid, ca 5 år. Rektorsintervjuerna och
enkätundersökningen utfördes några år innan intervjuerna med pedagogerna kunde utföras.
Hur tiden påverkar studien är oklart men då studien påbörjades fanns en större skepticism mot
arbetssättet jämfört med ”idag” . Nu finns det mer litteratur kring ämnet och fler skolor jobbar
med ASL.

Om intervjuerna med pedagogerna skett på plats skulle det också ha funnits en möjlighet till
att studera informanternas kroppsspråk. Detta skulle t.ex kunna ge information om vilken del
46

av ASL som de brinner mest för eller som de tycker känns jobbigast. Det skulle också
eventuellt kunna framgå om huruvida pedagogerna räknar upp de fördelar som de har lärt sig
eller om det lägger fokus på sådant som de verkligen upplevt i klassrummet. En intervju
ansikte mot ansikte ger större utrymme för en friare konversation där mer information om
pedagogernas upplevelser skulle kunna uppfattas.

Vidare studier som bygger på resultaten redovisade i denna studie skulle kunna utveckla och
specificera de olika kategorierna mera. T. ex. skulle en studie kunna studera kategorin
positiva elever och de olika faktorer som räknas in i denna kategorin. Jag skulle personligen
vilja ha mer studier kring finmotorisk träning och handskrift och göra en direkt jämförelse
med en ”traditionell” skola för att verligen se hur stor skillnaden är på handskriftsträningen.
Slutligen vore det på plats att göra en jämförelse av de nationella proven i åk 3, åk 6 och åk 9
och jämföra olika ämnen som kräver olika färdigheter och se om och hur dessa skiljer sig åt.
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Bilaga 1
Intervjufrågor Rektor
1. När togs beslutet att skolan skulle börja använda datorer som metod för läs- och
skrivinlärning?
2. Hur gick beslutsprocessen till?
a. Vilka var med i diskussionen?
b.

Vilka var med och tog beslutet?

c. Hur lång tid tog beslutsprocessen?
3. Varifrån kom idén?
a. Personal, föräldrar, skolledning?
4. Vad var skolans främsta mål med pedagogiken när beslutet tog?
5. Hur var tillvägagångssättet för att komma igång med undervisningsmetoden?
a. Kurser, seminarier etc.?
6. Vilka farhågor fanns inför införandet av Tragetons metod/ASL?
7. Vilka fördelar med denna undervisningsmetod kan du se idag, efter att arbetet pågått
under en längre tid?
8. Ser du några svagheter med undervisningsmetoden idag?
9. Hur tror du att skolan pedagogik kommer att utvecklas i framtiden?
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Bilaga 2
Enkätfrågor till pedagoger
1. Varifrån kom iden till att införa denna undervisningsmetod?
2. Var personalen delaktig i beslutsprocessen?
3. Hur kände du inför införandet av datorer som verktyg i skolans skriv- och
läsundervisning?
4. På vilket sätt fick du information och kunskap om metoden i startskedet?
5. Upplevde du informationen som tillräcklig?
6. Vilka fördelar med metoden kan du se idag?
7. Vilka svagheter med metoden kan du se idag?
8. Förklara kortfattat hur du upplever att den nya metodiken har påverkat ert pedagogiska
arbete och den pedagogiska utvecklingen på skolan.
9. Skulle du idag rekommendera andra skolor att följa ert exempel?
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Bilaga 3
Frågor till pedagoger
1. Hur länge har du arbetat som lärare?
2. Hur länge har du arbetat som lärare på denna skola?
3. Hur länge har du arbetat med ASL eller Tragetons metod?
4. Vad ser du som det allra mest positiva med detta arbetssätt?
5. Andra positiva resultat?
6. Kan du se några nackdelar eller svagheter när du tittar på eleverna idag
(utvecklingsmöjligheter), vilka?
7. Hur mycket skulle du uppskatta att de använder datorer på en lektion eller dag?
8. Vilken typ av datorer använder ni er av? (gamla, nya, stationära, plattor…)
9. Vilka program har datorerna? (ljud, stavning..)
10. På vilket sätt tränar ni barnens finmotorik? Hur mycket och hur ofta?
11. Hur går det till när barnen ska lära sig handskrift? När? Speciella knep??
12. Är det några barn eller föräldrar som motsätter sig detta någon gång, vilka i så fall?
13. Finns det något du skulle vilja utveckla eller förändra med metoden?
14. Diskuterar eller har ni diskuterat kring problematik som eventuellt skulle kunna finnas
eller uppstå med metoden i arbetsgruppen/arbetslaget?
15. Hur tycker du att barns inställning till skolan påverkas, motivation och inspiration?
16. Hur tycker du att arbetet i lärarlaget påverkas av att ni arbetar med samma metod?
17. Har ni någon gång fått kritik för att ni använder denna metod, vilken och varifrån?
18. Vilken faktor i metoden tror du är den viktigaste till att bidra till lärlust hos eleverna?
Tex dator, arbeta i par, olika stationer, mera samtal med lärare/feedback, ”
meningsfullhet” i texter och skrivande…
19. Hur stora klasser har ni?
20. Hur har det gått på nationella? Åk 3.
21. Vad tycker du är den största skillnaden på sättet som du arbetar nu och hur du arbetade
tidigare? Uppföljning och utveckling?
22. Har eleverna använt sig av metoden i förskoleklassen?
23. Hur stor andel uppskattningsvis av eleverna kan skriva när de kommer från
förskoleklass till åk 1?
24. Tycker du att metoden är anpassad för rätt ålder?
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25. Har du någon erfarenhet av hur metoden fungerar för barn med dyslexi eller ADHD?
26. Finns det barn som detta arbetssätt inte fungerar för, tex barn med
koncentrationssvårigheter, asperger osv..
27. Hur tror du att framtiden ser ut för barn med dyslexi eller andra skrivsvårigheter
utifrån att de arbetar mer med datorer i skolan?
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Bilaga 4, kategorier fördelar
Upplevda fördelar eller styrkor i ASL

antal enkät antal intervju

Kategoriindelning

Stolta elever

2

2 Stolta elever

Positivare elever, skrivglädje

2

4 Positiva elever

Skriven text blir snyggt och läsligt

1

1 Producerad text

Fler lär sig läsa tidigare och snabbare

1

4 Tidiga läsare

Kan koncentrera sig på komponering istället för bokstavsformulering

1

Lär sig redovisa inför klassen

2

2 Presentation

Kan skriva längre texter som i sig ger mer lästräning

1

2 Producerad text

Skriver bra texter och berättelser

1

Alla läser och skriver på sin nivå

1

3 Nivåanpassat

Bra utvecklande samarbete och diskussion om texterna

2

5 Samarbete

Kan införa begrepp och regler tidigare

1

2 Skrivregler/begrepp

Kan utseende och ljud av bokstav då formandet av bokstäver börjar

2

1 Bokstavsigenkänning

Skriver snabbare än för hand

1

Producerad text

Tidssparande och effektivt

1

Skrivregler/begrepp

Ökat intresse hos eleverna

1

Komponering/kreativitet

komponering/kreativitet

1 Positiva elever

Andra kan läsa elevernas texter

2 Producerad text

de flesta kan läsa och skriva då de går ur 6-års verksamheten

2 Tidiga läsare

Ökad motivation

1 Positiva elever

Tydlig struktur i arbetet

2 Struktur

Meningsfullt

1 Positiva elever

producerat material används och syns

1 Presentation

Inspirerar och hjälper varandra

1 Samarbete

omväxlande arbete

1 Struktur

Bokläsningen ökar bland de yngre barnen

1 Tidiga läsare

eleverna vill gärna pennan när de lärt sig bokstävernas utseende

1 Bokstavsigenkänning

Passar elever med motoriska svårigheter

2 Nivåanpassat

Eleverna blir vana vid datorer

2 datorvana

Eleverna blir säkra på stavning

1 Skrivregler/begrepp

Allt sparas så att framstegen blir tydliga

1 Presentation

Kategorisammanställning

enkät

intervju

tot

Stolta elever

2

2

4

Positiva elever

3

7

10

Producerad text

3

5

8

Tidiga läsare

1

7

8

Komponering/kreativitet

2

Presentation

2

4

6

Nivåanpassat

1

5

6

Samarbete

2

6

8

Skrivregler/begrepp

2

3

5

Bokstavsigenkänning

2

2

4

Struktur

3

3

Datorvana

2

2

2
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Bilaga 5, kategorier nackdelar
Upplevda nackdelar eller svagheter i ASL

antal enkät antal intervju Kategoriindelning

Alla pedagoger måste vara insatta i metoden

1

Pedagogkompetens

Datorprogram hjälper ibland till för mycket

1

Tekniskt

Tidskrävande i början

1

Organisation struktur

Alla i personalen bör vara samstämmiga

1

Pedagogkompetens

Måste vara genomtänkt och välplanerat org och struktur i klassrummet

1

Organisation struktur

Svagare elever jämför sig ändå med stora massan

1 Vissa elever behöver mer hjälp

Sämre handstil

1 Handstil

Lärarens roll är mycket viktig, inget halvdant fungerar

1 Pedagogkompetens

Vill inte alltid arbeta i par

2 Vill/kan ej arbeta i par

Visst motstånd att lämna datorn för pennan

1 Handstil

Tekniska problem

1 Tekniskt

Personalkrävande

1 Pedagogkompetens

För abstrakt för vissa elever som skulle behöva fler sinnen vid inlärning

1 Vissa elever behöver mer hjälp

Svårare för elever som inte är riktigt mogna ännu

1 Vissa elever behöver mer hjälp

Lärare saknar ibland datorvana

1 Pedagogkompetens

Kategorisammanställning

enkät

intervju

tot

Pedagogkompetens

2

3

5

Tekniskt

1

1

2

Organisering struktur

2

0

2

Vissa elever behöver mer hjälp

3

3

Handstil

2

2

Kan/vill ej arbeta i par

2

2
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