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Förord 
 
Under studien har vi samarbetat kring varje del av arbetet. Vi har tillsammans planerat, 
bearbetat och sammanställt arbetet och därmed har båda deltagit under 
skapandeprocessen. Båda har varit en del i progressionen av varje avsnitt vilket inneburit 
att båda läst, skrivit och redigerat, och vi har ständigt fört en dialog mellan oss rörande 
studiens alla delar. 
 

Sammanfattning  
 
Studiens syfte är att undersöka pedagogers erfarenheter av metoden ”Att skriva sig till 
läsning” (ASL) i relation till traditionell läs- och skrivundervisning. ASL innebär att 
eleverna lägger pennan åt sidan och i stället använder datorn som främsta skrivverktyg. 
Studiens frågeställningar berör skillnader mellan arbetssätten samt vilka för- och 
nackdelar som finns med ASL och besvaras genom kvalitativa intervjuer där fem lärare 
deltagit. I litteraturgenomgången presenteras ASL utifrån Arne Tragetons perspektiv och 
hur arbetet kan genomföras i förskoleklass samt årskurserna 1–2. Vidare beskrivs 
traditionell läs- och skrivundervisning och därefter vad forskningen anser om ASL samt 
vilka för- och nackdelar som finns med metoden. Resultatet visar att tekniken är det 
största hindret för metoden men att fördelarna är många. Med ASL upplever lärarna att 
eleverna utvecklar en förbättrad skrivförmåga och att metoden är enkel att individualisera, 
till skillnad från den traditionella läs- och skrivundervisningen.	
	
Nyckelord: Arne Trageton, traditionell läs- och skrivundervisning, sociokulturella 
perspektivet.	
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1. Inledning 

Arne Trageton är en norsk forskare och pedagog som menar att elever lär sig läsa genom 

att skriva egna texter, främst på datorn. Denna metod kom han att kalla ”Att skriva sig till 

läsning” (ASL). ASL skiljer sig från den traditionella läs- och skrivundervisningen som 

präglat den svenska skolan i många år. Eleverna ombeds att lägga pennan åt sidan och låta 

datorn fungera som det främsta skrivverktyget. Först i årskurs 2 ska undervisningen 

inkludera penna och handstilsarbete (Trageton, 2014). 
	

Hur ska eleverna erövra skriften och läsningen om det traditionella bokstavsarbetet med 

”veckans bokstav”, ABC-böcker och formandet av bokstäver inte får sin plats i 

undervisningen? Enligt Erica Lövgren (2009) är det möjligt. Med ASL lär eleverna sig 

inte bara att skriva och läsa, utan de gör det med lust och självkänsla. Däremot kan det 

uppstå en viss oro bland lärare gällande att lämna det traditionella bokstavsarbetet. Det har 

sin plats och är obligatoriskt och på så sätt nästan heligt.	

	

I den traditionella läs- och skrivundervisningen är det vanligt att eleverna ska knäcka 

läskoden och lära sig att läsa utan någon relation till bokstäverna (Trageton, 2014). 

Trageton (2014) menar i stället att det underlättar läsinlärningen om eleverna först har en 

relation till bokstäverna. Så vad händer om eleverna får agera producenter i textskapande 

och läs- och skrivinlärningen blir till ett skriv- och läslärande?  	
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att synliggöra pedagogers erfarenheter av ”Att skriva sig till 

läsning” (ASL) i relation till traditionell läs- och skrivundervisning. I studien söker vi svar 

på följande frågor:	

• Hur anser lärare att metoden skiljer sig från traditionell läs- och 

skrivundervisning?  

• Vilka för- och nackdelar upplever lärare att det finns med ASL i förhållande till 

elevers lärande?  
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3. Bakgrund 
 
I föreliggande avsnitt presenterar vi vad läroplanen säger om digitalisering och socialt 

samspel vilket är av relevans för studien då det är centrala delar inom ASL. Därefter 

presenterar vi ASL utifrån Arne Tragetons perspektiv. Begreppet traditionell läs- och 

skrivundervisning berörs och vidare tar vi upp vad annan forskning säger om ASL och 

vilka för- och nackdelar som framgår.  

 

3.1 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) 

Digitalisering är ett återkommande begrepp i Lgr11. I avsnittet om skolans uppdrag 

framgår att ”alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 

teknik” (Skolverket, 2018:8). Vad som sedan nämns i de övergripande målen är att 

eleverna ska lära sig att använda digitala verktyg på ett kunskapsfrämjande sätt. Vidare till 

de avsnitt som främst berör läs- och skrivinlärning, kursplanen i svenska, ska eleverna ges 

möjlighet att vistas i digitala miljöer där kommunikation, textskapande och 

textbearbetning är i fokus. I kursplanen nämns även att eleverna i slutet av årskurs 3 ska 

kunna skriva enkla texter på dator (Skolverket, 2018).   

	

Arne Trageton (2014) belyser vikten av samspel i samband med undervisning i ASL. I 

läroplanen framgår det att eleverna under sin skoltid ska få arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra. Skolan är en social mötesplats som ska främja elevernas sociala 

utveckling. Eleverna ska integrera med varandra och ges rika möjligheter till samtal och 

kommunikation för att utveckla den språkliga förmågan (Skolverket, 2018).  

 
3.2 ASL som metod enligt Arne Trageton  

Ut med pennan och in med tangentbord och datorer! Detta hävdar den norska forskaren 

och pedagogen Arne Trageton (2014). Enligt Trageton (2014) är det enklare för barn att 

skriva än att läsa, men handstilen och motoriken som krävs är för många barn mödosam 

och ett evigt tragglande. Därför borde skolan enligt Trageton (2014) satsa på att eleverna 

lär sig att skriva med datorn som det främsta arbetsverktyget. Redan i förskoleklass börjar 

arbetet med ASL men penna, papper och handstilen är något eleverna börjar med först i 

årskurs 2. Trageton (2014) anser att det var dags att gå från läs- och skrivinlärning till 

skriv- och läsinlärning. Projektet startade i slutet av 1990-talet och kom att kallas Att 

skriva sig till läsning (Trageton, 2014). Han lyfter socialt samspel som en viktig aspekt i 

arbetet med ASL och att det alltid ska finnas två barn vid varje dator. Socialt samspel är 
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ett återkommande begrepp i beskrivningen av undervisningsmetoden. När eleverna arbetar 

i par stimuleras socialt sampel och dialogerna som uppstår gynnar språkutvecklingen. 

Samtal mellan elever är oftast av högre kvalitet än samtal mellan lärare och elev. Med 

detta menar Trageton (2014) att lärarens arbete underlättas då eleverna fungerar som 

stödstruktur för varandra, det är inte endast läraren som ska fungera som stödstruktur. 

Trageton (2014) nämner även att det sägs att en av grundtankarna i språkinlärning är att 

språket utvecklas genom muntliga och skriftliga aktiviteter under sociala samspel. 	

	

ASL-undervisningen är alltså ingen formell läs- och skrivundervisning, utan det man vill 

åstadkomma är ett klassrumsklimat som tillåter socialt samspel och en verkstadsmiljö där 

skriftspråket stimuleras redan från första dagen i förskoleklass (Trageton, 2104). Trageton 

(2014) menar att klassrummet ska fungera som en verkstad med olika avdelningar för 

arbete och att möbleringen i klassrummet är en viktig faktor. Han menar att en klass som 

har tillgång till fyra datorer kan använda sig av ett stationsupplägg då alla elever inte kan 

skriva på datorn samtidigt. Stationerna kan bestå av att skriva på dator, läsa samt rita och 

allt detta inom samma tema. 	

	

ASL börjar enligt Arne Trageton (2014) i förskoleklass och fortsätter sedan uppåt i 

årskurserna. Vi har valt att fokusera på hur arbetet med ASL ser ut i förskoleklass, årskurs 

1 och årskurs 2. Detta för att ta reda på hur arbetet med metoden upplevs i det tidiga 

skedet av läs- och skrivinlärning. 	

	

3.2.1 Förskoleklass 

Det första som sker i förskoleklass är att pedagogerna genomför ett bokstavstest med 

eleverna för att identifiera vilka bokstäver eleverna behärskar (Trageton, 2014). Vid 

genomförandet av testet ska bokstäverna komma i slumpvis ordning, eftersom det inte är 

ovanligt att eleverna redan kan bokstäverna när de står i alfabetisk ordning. Oftast 

genererar dessa testen ett spritt resultat. Det finns elever som kan nästintill alla bokstäver 

och de som endast kan någon enstaka bokstav. Kort efter bokstavstestet introduceras 

eleverna för datorerna, såväl skrivprogrammen som tangenterna. Nu får eleverna leka och 

bekanta sig med bokstäverna, kända och okända, på tangentbordet. Förskoleklassen ska 

också inkludera tangentbordsträning. Det innebär att eleverna tränar sig på att använda alla 

fingrar på tangentbordet, höger hand sköter höger sida och vänster hand sköter vänster 

sida. Genom att måla en vit linje i mitten av tangentbordet delas tangentbordet upp och då 

kan detta enkelt tränas (Trageton, 2014). Eftersom eleverna arbetar i par vid datorerna är 
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det viktigt att se till att eleverna ofta får byta plats för att de ska bibehålla intresset 

(Trageton, 2014).  	

	

Till förskoleklassen kommer eleverna med olika erfarenheter och kännedom om 

bokstäverna och därför förespråkar Trageton (2014) vikten av att eleverna ska arbeta i par. 

När eleverna arbetar i par utforskar de och lär sig tillsammans och snabbt lär de sig 

bokstäverna som klasskamraten kan.  	

	

I den tidiga skrivundervisningen ska eleverna ges friheten att utforska skrivandet och 

oftast innebär detta att eleverna bara skriver en massa bokstäver. Denna fas kallar 

Trageton (2014) bokstavsräckor. Fokus ligger inte på själva processandet av 

bokstavsräckor utan på aktiviteterna efter skrivandet. Bokstavsjakten är en aktivitet där 

eleverna får i uppgift att ringa in och räkna hur många gånger en viss bokstav finns med i 

texten. Varje gång bokstaven markeras säger eleven bokstaven högt och så småningom lär 

sig eleverna bokstavsljudet. Med detta arbetssätt får eleverna möjlighet att lära sig 

bokstäverna i sin egen takt (Trageton, 2014). När eleverna sedan kommit längre i sitt 

skrivande kommer bokstavsräckorna att representera berättelser. Eleverna ritar bilder till 

sina berättelser och visar vad de åstadkommit för läraren. Det kan uppstå vissa svårigheter 

för läraren att läsa vad som står vid bilden, medan eleverna enkelt kan ”läsa” vad de 

skrivit. Eftersom inga vuxna kan läsa vad som står kallas detta i vissa klassrum för 

”spökskrift”, det vill säga något som endast eleverna själva kan läsa. När eleverna läser 

sina berättelser skriver läraren ner den innebörd som bokstavsräckan representerar. Detta 

kommer i sin tur leda till att eleverna utvecklar bokstavsräckorna och enskilda ord dyker 

upp i texten (Trageton, 2014). När enskilda ord dyker upp kan ordjakten börja, vid varje 

ord som kan utläsas gör eleverna mellanrum. Aktiviteten är ett sätt för eleverna att komma 

underfund med mellanrum. Rättstavningsprogram och talsyntes ska inte användas som 

hjälpmedel då det kan störa elevernas skrivutveckling. Det är glädjen till skrivandet och 

innehållet som är det centrala (Trageton, 2014). 	

	

Övergången till mer avancerad nivå är att eleverna börjar göra ordböcker med egna 

illustrationer. Här får eleven skriva ned ord som hen kan och väljer själv om det ska 

handla om något specifikt tema eller en viss bokstav. Eleverna får regelbunden träning i 

att hitta första bokstaven i ett ord och vilket det tillhörande ljudet är (Trageton, 2014). 	

 

Avslutningsvis i förskoleklass anser Trageton (2014) att ett till bokstavstest ska 
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genomföras för att synliggöra elevernas utveckling. Ett bokstavstest kan även göras 

halvvägs genom förskoleklass och detta för att fånga upp de elever som eventuellt är i 

behov av extra stöd. 	

 

3.2.2 Årskurs 1 

Vidare i årskurs 1 ska eleverna utifrån den nivå de själva befinner sig på, ges möjlighet till 

fortsatt utveckling. De elever som skrivit sig till läsning ska nu skriva för att lära 

(Trageton, 2014). Om eleverna inte har gått igenom progressionen som är tänkt i 

förskoleklassen ska undervisningen börja med bokstavstest, tangentbordsträning, 

bokstavsräckor, ordjakt och ordböcker. Eftersom många elever redan har 

bokstavskännedom och fått bokstavsträning under förskoleklassen går utvecklingen något 

snabbare och efter bara några veckor i årskurs 1 har eleverna skrivit sig till läsning 

(Trageton, 2014).  

 

Eleverna behöver möta obekanta texter som exempelvis böcker från skolbiblioteket eller 

en text som någon klasskamrat skrivit. Trageton (2014) lyfter även vikten av att ha ett 

klassrumsbibliotek, eftersom det gör att texter och böcker är lättillgängliga och att 

eleverna får möjlighet att välja text utifrån intresse. Böckerna är inte nivåbaserad eller 

framtagna av läraren utan en stor mängd variation bland böcker ska finnas tillgängligt i 

klassrummet (Trageton, 2014). När eleverna börjar producera längre och mer innehållsrika 

texter, bland annat berättelser, behöver de tillgång till texter som berör temat eller ämnet 

som de ska skriva om. Detta för att få förkunskaper om ämnet och för att kunna samla in 

relevant fakta. För att kunna genomföra detta är det viktigt att eleverna har tillgång till ett 

rikt klassrumsbibliotek. När eleverna sedan ska skriva sina berättelser ska eleverna inte ha 

tillgång till de böcker de läst, eftersom risken finns att de skriver av (Trageton, 2014). Vid 

textskapandet ska fokus inte ligga på stavningen utan på innehållet i texten, därför ska 

rättstavningsprogram inte finnas (Trageton, 2014).  

 

3.2.3 Årskurs 2 

När eleverna börjar andra klass inkluderas penna och handstilsarbete i undervisningen. 

Bokstäverna har eleverna lärt sig genom skrivandet på dator vilket, enligt Trageton 

(2014), bidrar till att det är enklare för dem att lära sig skriva bokstäverna för hand, 

eftersom de redan vet hur de ska se ut. Med de här förkunskaperna krävs färre 

undervisningstimmar för att lära eleverna att skriva för hand. Många elever börjar i detta 

stadium även att laborera med typsnitt på datorn, och då gärna typsnitt som liknar handstil 
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(Trageton, 2014).  

 

I årskurs 2 sker en utveckling av elevernas texter, både innehållsmässigt och språkligt. 

Texterna kommer att bli längre och skrivandet blir mer avancerat. Ett naturligt steg är att 

eleverna blir mer noggranna med stavning och språkgranskning. Eleverna visar intresse 

för hur ord stavas och vänder sig gärna till pedagogen för svar. Pedagogen har här en 

viktig roll: hen ska finnas som stöd men också låta eleven i den mån det går försöka hitta 

svaret själv. Rättstavningsprogram ska inte användas då det är mer utvecklande för 

eleverna att diskutera stavningen med varandra (Trageton, 2014). Enligt Trageton (2014) 

kan rättstavningsprogram användas som hjälpmedel i elevernas sista utkast, alltså den 

färdiga texten. 

	

Vid sidan om skrivningen ska eleverna ha tillgång till många böcker som ska inspirera 

dem till att producera texter i olika genrer. För att eleverna ska få en förståelse för olika 

genrer är det viktigt med läsförståelse och boksamtal (Trageton, 2014).  

	

Vidare kommer undervisningen inkludera respons, främst muntlig men eleverna kommer 

även träna sig på att uttrycka respons skriftligt. Det gör även att det blir en variation i det 

eleven skriver. Eleverna har lärt sig att läsa genom skrivandet men när det stadiet är 

passerat skriver eleverna för att lära (Trageton, 2014). 	

 

3.3 Traditionell läs- och skrivundervisning  

I kommande avsnitt presenteras traditionell läs- och skrivundervisning. I studien menar vi 

med traditionell läs- och skrivundervisning den undervisning som följer ett strikt schema 

där ”veckans bokstav” har en central del och fokus ligger på formandet av bokstäver.  

	

Traditionell läs- och skrivundervisning är ett begrepp som tidigare nämnts i arbetet och 

phonics är en metod som ofta förknippas med begreppet. Phonics innebär att eleverna 

först ska förstå den alfabetiska principen, alltså kunna avkoda alfabetiskt. För att uppnå 

detta behöver eleverna förstå sambandet mellan ljud och bokstav (Fridolfsson, 2015). För 

att eleverna ska bli säkra på bokstäverna och de tillhörande ljuden berör en stor del av 

undervisningen träning av bokstäverna. Bokstäverna presenteras bokstav för bokstav, både 

stora och små, oftast i samband med en muntlig bokstavsramsa, exempelvis: ”...runt 

omkring kan ormen sno, så han blir ett finfint O” (Westman, 2014:97). Bokstäverna ges 

mycket tid och tränas skilt från varandra (Fridolfsson, 2015). Inlärningen sker i en viss 
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logisk ordning och ordningen bestäms av läroboken som har en central del i phonics-

undervisningen. Bokstäverna och de tillhörande ljuden tränas för sig och avkodningen för 

sig, alltså de enskilda bokstäverna innan eleverna får läsa hela texten. Vad det gäller 

ordningen måste varje steg vara väl inlärt innan eleverna kan gå vidare till nästa steg 

(Berg, 2011). Parallellt med bokstavsträningen möter eleverna enstaka ord och enkla 

texter som innehåller de bokstäver som undervisningen redan berört. Vidare för att träna 

elevernas läsning används gemensamma bokstavsböcker. Vid läsandet är det fokus på 

elevernas avkodningsförmåga då detta är en av grundpelarna för att bli en god läsare. Först 

när detta är uppnått börjar undervisningen beröra elevernas läsförståelse (Fridolfsson, 

2015, Eckeskog, 2015).  

	

Likt den traditionella läsundervisningen sker skrivundervisningen med en bokstav åt 

gången och bokstaven får mycket tid i klassrummet (Fridolfsson, 2015). Fridolfsson 

(2015) nämner att arbetet ska utökas efter hand till fler bokstäver. Varje vecka följs ett 

arbetsschema där eleverna får öva sig i att skriva bokstäverna, både som gemener samt 

versaler (Westman, 2014).	

	

Enligt Trageton (2014) innebär traditionell läs- och skrivundervisning att eleverna lär sig 

en bokstav i taget under momentet som kallas ”veckans bokstav”. Trageton (2014) 

benämner arbetssättet som meningslös sysselsättning då eleverna möter nya ord utan 

kontext. Undervisningen är inte individanpassad då innehållet är densamma för alla elever 

oavsett kunskapsnivå. Elevernas egna användning av språket hämmas med denna 

schemalagda struktur (Trageton, 2014). 	

 
3.4 Annan litteratur och forskning  

I föreliggande avsnitt görs en fördjupning om vad annan litteratur och forskning säger om 

arbetssättet ASL. Den litteratur och forskning som är av relevans visar skillnader i hur 

metoden praktiseras.  

 

I boken Att skriva sig till läsning – Erfarenheter och analyser av det digitaliserade 

klassrummet (2014) presenteras artiklar om ASL ur ett lärarperspektiv. I arbetet med ASL 

framgår det att vid uppstarten av arbetssättet går det mycket tid åt att lära eleverna hur 

datorn fungerar. Det gäller allt ifrån att starta den, öppna rätt program och spara och vikten 

av att skapa en trygghet för eleverna i användandet med datorn som skrivverktyg (Vuolle 

2014). Detta styrker även Zolfaghari Mashhadi och Reza Kargozari (2011) som menar att 
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läraren har en viktig roll i att lära eleverna att datorn är ett verktyg för lärande. Precis som 

Trageton (2014) anser Vuolle (2014) att eleverna till en början ska arbeta i par vid 

datorerna. Fördelen med detta är att socialt samspel utvecklas och kunskapsutbyte sker 

eleverna mellan (Vuolle, 2014). Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund (2013) har 

bedrivit forskning som syftar till att få kunskap om hur digital teknik kan förbättra 

undervisningen. I rapporten framgår att social interaktion i samband med datoranvändning 

i skolan är en faktor som ofta undersöks. Agélii Genlott och Grönlund (2013) nämner att 

forskning om social interaktion kombinerat med digitala verktyg, exempelvis datorer, 

handlar om att det digitala verktyget i sig inte har något direkt inflytande på lärandet utan 

det gäller att verktyget används på rätt sätt. Kortfattat innebär detta att det sociala 

samspelet har stor påverkan när det gäller elevernas inlärning under arbete med digitala 

verktyg (Agélii Genlott & Grönlund, 2013).  

 

Arne Trageton (2014) anser att penna och handstilsarbete ska påbörjas först i årskurs 2. 

Ann-Christin Forsberg och Erica Lövgren (2013) är båda lärare och fortbildare inom ASL 

och de har sammanfattat funderingar och erfarenheter kring arbetssättet i boken Med 

datorn som skrivverktyg – Vad? Hur? Varför?. I boken framgår att Forsberg och Lövgren 

(2013), till skillnad från Trageton (2014), tycker att eleverna ska lära sig skriva 

bokstäverna när de kan allt om bokstäverna. Det ska bestämmas individuellt när eleven är 

redo för pennan och handstilsarbete (Forsberg & Lövgren, 2013). Ytterligare skillnader 

finns mellan pedagogerna. När eleverna börjar producerar texter ska, enligt Trageton 

(2014), innehållet vara det centrala. Om orden är rättstavade eller inte ska det inte ligga 

något större fokus på. Däremot menar Forsgren och Lövgren (2013) att elevernas texter 

från början behöver vara rättstavade om texterna ska användas för läsinlärning. Orden 

behöver vara rättstavade för att eleverna ska kunna gå från ljudningsmetoden till 

helordsläsning.  

 
3.5 För- och nackdelar med ASL 

Det finns ett flertal fördelar med metoden och det framgår att arbetet med ASL har 

bidragit till att man i undervisningen lämnat det traditionella bokstavsarbetet, det vill säga 

phonics och i stället är textproduktion i fokus (Hultin & Westman, 2014). Antalet 

elevproducerade texter har ökat och finmotoriken är inget hinder även om den inte är helt 

utvecklad (Vuolle, 2014; Westman, 2014). Med datorn som skrivverktyg uppfattar 

eleverna sig själva som kompetenta skribenter (Vuolle, 2014). Datorn är också till stor 
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fördel när eleverna behöver ändra något i texten, på ett enkelt sätt kan de gå in och lägga 

till eller ta bort utan att något annat i texten förstörs (Hultin & Westman, 2013). 	

	

Det sistnämnda anser även Erica Lövgren (2009) är en fördel med arbetssättet. Läraren 

Erica Lövgren (2009) öppnar dörren in till sitt klassrum i boken Med datorn som 

skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer. I boken berättar hon hur hennes elever 

lärde sig läsa och skriva genom att skriva på datorn. Likt det Vuolle (2014) lyfter gällande 

motoriken menar Lövgren (2009) att det är förödande för barns självförtroende när de inte 

klarar av att skriva fina bokstäver trots övning gång på gång. Med datorn som hjälpmedel 

slipper eleverna det motoriska tragglandet med bokstäverna och kan i stället fokusera på 

textproduktion. Varje skrivtillfälle vid datorn blir även ett lästillfälle för eleverna eftersom 

varje gång eleverna skriver ser de sin text tydligt framför sig (Lövgren, 2009). Enligt 

Lövgren (2009) bidrar detta till att eleverna tidigt lär sig att läsa. Läsning och skrivning 

går hand i hand och kan inte separeras från varandra, samtidigt ses skrivandet också som 

ett verktyg för att förbättra läsningen (Graham & Hebert, 2011). Erica Lövgren (2009) 

belyser vikten av samarbete mellan eleverna i arbetet med ASL. Hon menar att eleverna 

skriver bättre tillsammans eftersom det är en enorm resurs med en skrivarkompis som kan 

komma med idéer och besitter annan kunskap som hen kan dela med sig av. I samtal med 

andra befäster eleverna även sina egna kunskaper (Lövgren, 2009).	

	

Trageton (2014) nämner att talsyntes och rättstavningsprogram inte ska användas förrän i 

årskurs 2. Men Forsberg och Lövgren (2013) menar i stället att dessa hjälpverktyg inte är 

fusk utan att eleverna går i skolan för att lära sig. Med talsyntesen lär sig eleverna framför 

allt kopplingen mellan ljud och bokstav. Rättstavningsprogrammet uppmuntrar eleverna 

till att hitta lösningar till stavning.	

	

I Agélii Genlott och Grönlunds (2013) studie visar resultatet att elevernas läs- och 

skrivförmåga har utvecklats avsevärt. Med teknologin fokuserar eleverna mer på 

textskapandet i stället för formandet av bokstäver. I studien har socialt samspel varit 

centralt, och eftersom eleverna genomfört uppgifter tillsammans anser författarna att detta 

är en bidragande faktor till elevernas utveckling (Agélii Genlott & Grönlund, 2013). 	

	

Marjatta Takala (2013) är professor i specialpedagogik och har gjort en studie som bygger 

på lärares erfarenheter av ASL och delvis på insamlad information av lärarstudenter som 

har studerat metoden under 2008–2010. ASL visade sig vara motiverande för eleverna och 
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deras sociala färdigheter utvecklades eftersom arbetet inkluderade pararbete vid datorerna. 

Elevernas texter blev längre och av högre kvalitet, men trots påvisade framgångsfaktorer 

menar Takala (2013) att metoden som ensam är otillräcklig. 	

	

Det sistnämnda i stycket ovan öppnar upp för nackdelar med metoden. Nedan berörs de 

nackdelar som annan forskning och litteratur påvisat om ASL. 	

	

Som tidigare nämnts är det många moment för eleverna vid starten av arbetet. Eleverna 

ska lära sig allt om hur datorn fungerar och detta kan vara problematiskt för många. 

Lennander och Westerberg (2014) menar på att tekniken inte endast kan vara problematisk 

för eleverna utan även för lärarna som behöver ha kunskaper om hur det fungerar. Att 

tekniken fungerar, är en förutsättning för att arbetet ska kunna genomföras, dock är det 

inte alltid så. När eleverna sedan har kommit igång med arbetet menar Trageton (2014) att 

eleverna alltid ska arbeta i par för det stärker socialt samspel. Då eleverna är unga kan 

samarbete vara problematiskt, det krävs därför mycket tanke och planering kring vilka 

som kan arbeta tillsammans (Lövgren, 2009). Även Lennander och Westerberg (2014) 

anser att planering innan påbörjat arbete är av stor vikt. Finns det inte tillräckligt många 

datorer och lektionen har ett stationsupplägg är det viktigt att eleverna vet vad de ska göra 

på de respektive stationerna, detta för att undvika att de elever som faktiskt skriver på 

datorn inte ska känna sig övervakade och bli stressade av klasskamraterna runtomkring. 

Finns det ingen struktur i klassrummet blir det ingen inspirerande och givande lektion. Att 

få 6–8-åringar att delvis själva ta ansvar för var de gör är inte helt enkelt (Lennander & 

Westerberg, 2014). 	

	

Fredriksson och Taube (2012) är kritiska till Tragetons modell och säger att det inte är 

bevisat om denna metod leder till att elever blir bättre läsare. De bygger sina åsikter på att 

Trageton endast har undersökt ett fåtal klasser, materialet är inte tillräckligt grundläggande 

och resultatet styrker inte huruvida elevernas goda läsförmåga tyder på att det uppnåtts via 

att de fått skriva sig till läsning på datorn. Fredriksson och Taube (2012) konstaterar att 

datorn som skrivverktyg är ett outforskat område i Sverige och detta är även något som 

Trageton (2014) själv håller med om. Agélii Genlott och Grönlund (2013) påpekar 

detsamma. Enligt dem har ASL sina fördelar men forskningen brister många gånger på 

grund av att området i sig är outforskat. Takala (2013) som anser att metoden är bra som 

ett komplement men inte ensam, menar också att de långsiktiga effekter som metoden 

bidrar med behöver utforskas närmare. Det framgår i en studie av Hultin och Westman 
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(2013) att lärare som arbetat med ASL under 8 år menar att antalet barn som har läs- och 

skrivsvårigheter har minskat i samband med undervisningsmetoden. Men samtidigt 

framgår det också att det inte finns någon forskning som verifierar detta. 
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4. Sociokulturella perspektivet 
 

I detta avsnitt redogörs det sociokulturella perspektivet vilket är studiens teoretiska 

ramverk. Perspektivet är ett synsätt på lärande som förknippas med den ryske pedagogen 

och psykologen Lev S Vygotskij (1896–1934). Det sociokulturella perspektivets relevans 

för studien grundar sig i att vi får begreppsliga verktyg som socialt samspel och närmaste 

utvecklingszon vilket hjälper oss att besvara frågeställningarna. Begreppen ger oss 

förutsättningen att kunna påvisa skillnader mellan ASL och traditionell läs- och 

skrivundervisning samt vilka för- och nackdelar lärare upplever med metoden. Eftersom vi 

är ute efter skillnader i arbetssätten relaterat till elevers lärande, ger det sociokulturella 

perspektivet oss inblick i hur ASL fungerar i dagens klassrum och hur socialt samspel och 

rätt utvecklingsnivå används för att nå lärande. 

 

4.1 Socialt samspel  

Enligt Vygotskij (2001) är social kommunikation och samspel en viktig del för 

utvecklingen. Han menar att utan samspel mellan människor sker ingen utveckling av 

varken tänkandet eller språket (Vygotskij, 2001). Det är när aktivitet och tal 

sammanstrålar som utvecklingen blir ett faktum (Vygotskij, 1978). Gunilla Lindkvist 

(1999) framför Vygotskijs idéer och lyfter vikten med en aktiv lärmiljö där eleverna kan 

integrera med varandra. Läraren ska fungera som stödstruktur för eleverna och vara den 

som organiserar lärmiljön för att ge eleverna möjlighet att utvecklas i sociala 

sammanhang. I boken Vygotskij i praktiken tolkar Leif Strandberg (2017) Vygotskijs 

tankar. Han skriver bland annat att med det sociokulturella perspektivet stirrar vi inte 

längre in i den enskilda individens huvud, utan vi tittar på det som sker mellan huvuden, 

alltså det sociala samspelet. Om människan inte utsätts för yttre aktivitet sker heller ingen 

inre aktivitet. Det Strandberg (2017) skriver att Vygotskij menade var att eleverna får 

lättare att lära sig med hjälp av andra och därefter processar de informationen för att sedan 

kunna använda kunskapen själva. Då vi berättar för andra det som vi själva klarar av, 

utvecklas våra kunskaper ännu mer (Strandberg, 2017). Med hjälp av tal och interaktion 

mellan elever kan de lösa problem som uppstår i skolmiljön (Vygotskij, 1978). Socialt 

samspel är ett relevant begrepp i studien för att i arbetet med ASL förespråkas det att 

eleverna alltid ska arbeta i par.  
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4.2 Närmaste utvecklingszon 

Närmaste utvecklingszonen (eng. Zone of proximal development, ZPD) är ett begrepp som 

förekommer inom det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 2001). Det Vygotskij 

(2001) menar med närmaste utvecklingszonen är att barn befinner sig i en utvecklingszon 

och att det är denna zon som bestämmer övergången till nästa kunskapsnivå. Även Säljö 

(2014) beskriver denna utvecklingszon som en zon där eleven är öppen för stöd och 

handledning från en mer kunnig person, alltså avståndet mellan vad eleven själv kan samt 

vad eleven kan uppnå i samband med handledning eller sociala samspel med en 

klasskamrat. Enligt Vygotskij (2001) klarar elever många gånger av svårare uppgifter än 

vad man tror förutsatt att de får vägledning och stöttning av både lärare och klasskamrater. 

Dock finns det uppgifter eleven oavsett om handledning finns inte klarar att lösa. Detta 

beror på att uppgiften ligger för långt bort från elevens utvecklingsnivå, desto närmare 

elevens utvecklingsnivå uppgiften är desto lättare har eleven att klara uppgiften. En 

uppgift som ligger väldigt långt från utvecklingsnivån kan bli omöjlig för eleven att klara 

(Vygotskij 2001). Närmaste utvecklingszonen i förhållande till ASL visar om metoden 

kan förhålla sig till elevernas utvecklingsnivå och utmana eleven på lämplig nivå. För att 

metoden ska kunna förhålla sig till detta krävs det att undervisningen går att 

individualisera och möter eleven på dennes närmaste utvecklingsnivå.  
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5. Metod  
 

I följande avsnitt beskriver vi kvalitativ intervju som undersökningsmetod och motiverar 

valet av metod för vår studie. Urval, genomförande, etiskt förhållningssätt och 

analysmetod berörs också i avsnittet.  

	

5.1 Motivering av metodval  

I studien använde vi oss av kvalitativa intervjuer, och valet av datainsamlingsmetod 

baserade sig på vårt syfte och våra frågeställningar. Enligt Patel och Davidson (2011) är 

en kvalitativ undersökning lämpligast när det handlar om att tyda och komma underfund 

med människors upplevelser. Eftersom vi i vårt syfte vill synliggöra vilka erfarenheter 

lärare har av ASL ansåg vi att en kvalitativ undersökning lämpade sig bäst. Trost (2005) 

och Lantz (2013) menar att man med kvalitativa intervjuer får detaljerade svar på enkla 

frågor och att man som intervjuare kan se till att läraren håller sig inom ämnet. Bryman 

(2018) lyfter fram att en kvalitativ undersökning riktar sig mer mot ord än mot siffror och 

detta är ännu en bidragande faktor till varför en kvalitativ undersökningsmetod lämpade 

sig bäst. 	

 

Vi valde att utgå från den form av kvalitativa intervjuer som enligt Patel och Davidson 

(2011) handlar om frågornas utformning, det vill säga intervjufrågor som har hög 

standardisering och låg strukturering. När en intervju har hög standardisering innebär det 

att frågorna är planerade innan intervjun och alla lärare får samma frågor. Med låg 

strukturering menas att lärarna ges ett stort svarsutrymme och får möjlighet att lämna 

synpunkter och tankar inom ämnet (Patel & Davidson, 2011). En intervju som både har 

hög standardisering och låg strukturering är vad Patel och Davidsson (2011) kallar för en 

intervju med öppna frågor. 	

	

5.1.1 Skapandet av intervjufrågor 

I relation till Patel och Davidsons (2011) syn på kvalitativa intervjuer formades våra 

intervjufrågor utifrån vad de kallar högstandardiserade och lågstrukturerade frågor vilket 

de menar är en intervju med öppna frågor. Vi ville att alla lärarna skulle svara på samma 

frågor, och för att kunna synliggöra lärares erfarenheter inom ASL ville vi ge dem 

maximalt svarsutrymme för att låta dem berätta om tankar och synpunkter. 	
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Innehållet i våra frågor skapades utifrån våra frågeställningar: 1) hur lärare anser att 

metoden skiljer sig från traditionell läs- och skrivundervisning och 2) vilka för- och 

nackdelar upplever lärare att det finns med ASL i förhållande till elevers lärande. 

Intervjufrågorna är även utformade med inslag av det teoretiska ramverk studien grundar 

sig i.  

	

I skapandet av intervjufrågorna använde vi oss genomgående av öppna frågor. Den första 

delen i intervjun berörde lärarnas uppfattningar kring skillnaderna mellan ASL och 

traditionell läs- och skrivundervisning. Vi började med frågor om hur lärarna arbetar med 

ASL för att ge dem chansen att under tiden belysa vilka skillnader som de ansåg viktiga. 

Hur lärarna arbetar kunde vi samtidigt sammankoppla med det sociokulturella 

perspektivet som är en viktig del i studien. Vi valde därför att ha frågor kring strukturen i 

själva arbetet, exempelvis om eleverna arbetar i par eller enskilt. Den första delen 

avslutades med en fråga som direkt riktade sig mot vilka skillnader lärarna ser mellan 

arbetsmetoderna. Den andra delen i intervjun berörde för- och nackdelar. Där valde vi att 

fråga om svårigheter för eleverna inom ASL och vad lärarna belyser som en viktig aspekt 

med metoden för att eleverna ska lyckas i inlärningen. Avslutningsvis ställdes direkta 

frågor om för- och nackdelar med ASL. Vi valde även att förbereda följdfrågor att ställa 

vid behov, och följdfrågorna var noga genomtänkta då vi ville att lärarnas svar skulle vara 

så utförliga som möjligt. Vi ville att följdfrågorna skulle hjälpa oss att få mer tydliga och 

utvecklade svar. 	

 

5.3 Urval 

I vår studie ingår fem grundskollärare i norra Sverige. Ingen av lärarna arbetar på samma 

skola och de kunde därför inte påverka varandra inför intervjuerna. Urvalet är starkt 

kopplat till de frågeställningar som arbetet utgår ifrån, det vill säga hur lärare anser att 

metoden skiljer sig från traditionell läs- och skrivundervisning och vilka för- och 

nackdelar upplever lärare att det finns med ASL i förhållande till elevers lärande. Frågorna 

berör verksamma lärare inom årskurserna förskoleklass till och med årskurs 2 och som 

arbetar med ASL (Patel & Davidson, 2013). Ett sådant urval benämner Bryman (2018) 

målstyrt urval, med vilket menas att det är de som är mest lämpade för studien som blivit 

utvalda. Eftersom arbetet riktar sig mot ASL ville vi naturligtvis komma i kontakt med 

lärare som arbetar med metoden. Till en början tillfrågades lärare som vi känner, men det 

visade sig bara vara en lärare som arbetar med ASL. Därefter sökte vi på nätet efter 

kommuner och skolor som arbetar med ASL. Vi kom i kontakt med en ASL-samordnare i 
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norra Sverige som gav oss kontaktuppgifter till lärare som arbetar med ASL i årskurserna 

1–2. Vi skickade mejl till fem lärare men fick endast svar av 1 som var intresserad av att 

delta. Vidare visade det sig att ett flertal av våra studiekamrater haft den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen på skolor som arbetar med ASL. Även en 

handledare från vår VFU kom i kontakt med en skola som arbetar med ASL och 

hänvisade oss dit. Alla lärare kontaktades först via mejl och när de bekräftat intresset av 

att ställa upp skickade vi ut ett missivbrev (Bilaga 1) som bland annat inkluderade syftet 

med studien, tillfälle för intervjun samt deras rättigheter.  

 

I Tabell 1 nedan presenteras de lärare som deltagit i studien, vilken årskurs de undervisar i 

samt hur länge de arbetat med ASL. 

 

Tabell 1. Presentation av lärarna 

Deltagare Arbetar i årskurs Antal år med ASL som 
undervisningsmetod  

Lärare 1  Förskoleklass 5 år  

Lärare 2  Årskurs 2 2 år  

Lärare 3  Årskurs 2  10 år 

Lärare 4  Årskurs 1  6 år  

Lärare 5  Årskurs 1  13 år 

 

Många av lärarna har fått fortbildning inom ASL innan de börjat arbeta med metoden och 

då oftast i form av föreläsningar. Det finns även en del nätverk inom skolområden där 

ASL blivit aktuellt. Rektorer har förespråkat metoden och påverkat lärarna att börja arbeta 

med den. Vid sidan om föreläsningar eller rekommendation av annan personal på skolorna 

har i stort sett alla lärare läst mycket om ASL och då framför allt Arne Tragetons bok om 

att skriva sig till läsning.  

 

5.4 Genomförande  

Vi har intervjuat fem grundskollärare i norra Sverige som arbetar i årskurserna 

förskoleklass till årskurs 2. Kontakt togs via mejl. De lärare som tackade ja till en intervju 
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fick ett missivbrev (se Bilaga 1) med information om syftet med studien samt vilka 

rättigheter de har som informant. Patel och Davidson (2011) lyfter detta som ett viktigt 

steg innan genomförandet av intervjun.	

	

Vi genomförde fem intervjuer under en period på tre veckor. Fyra av intervjuerna skedde 

på en plats läraren själv valt och i dessa fall på skolan där läraren arbetar. En av 

intervjuerna gjordes på telefon, av avståndsskäl. De inledande frågorna var neutrala och 

handlade exempelvis om vilken utbildning läraren hade och hur länge hen varit verksam 

för att få en bra stämning inför intervjun (Patel & Davidson, 2011). Vid varje 

intervjutillfälle utgick vi från samma frågor och de ställdes i planerad ordning (se Bilaga 

2). Följdfrågor ställdes för att reda ut oklarheter, exempelvis om vi ansåg att något 

behövde förtydligas eller utvecklas och för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. 

Avslutningsvis fick lärarna möjlighet att tillägga något. Vi valde att spela in intervjuerna, 

med lärarnas godkännande, eftersom det enkelt går att spela upp intervjun i efterhand och 

granska det som sagts (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). 	

 

5.5 Etiskt förhållningssätt 

De etiska ställningstagande vi tagit i beaktande bygger på Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att lärarna får ta 

del av forskningens syfte; samtyckeskravet har sin grund i att de deltagande själva har 

rätten att bestämma över sin medverkan; konfidentialitetskravet har ett samband med 

offentlighet och sekretess vilket innebär att de deltagandes personuppgifter ska förvaras så 

att ingen obehörig kan få tag på dem; nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (Patel & Davidson, 2011).  

	

För att uppfylla dessa krav blev lärarna informerade om deras roll i studien. De 

informerades om tid som behövde avsättas samt att den information som samlas in inte 

kommer att användas för att bedöma vare sig skolan eller dem själva. Lärarna fick själva 

önska tid för när intervjun skulle genomföras. Intervjuerna spelades in med lärarnas 

samtycke. Om så önskades fick lärarna tillgång till frågorna innan intervjun. Lärarna och 

skolan förblir anonyma, och innan intervjuerna genomfördes säkerställde vi att lärarna var 

införstådda i det ovannämnda och de fick muntligt ge sitt samtycke innan intervjuerna.	
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5.6 Analysmetod 

När all data var insamlad började transkriberingarna av intervjuerna. Data transkriberades 

först efter att alla intervjuer var avklarade. Hade vi transkriberat varje intervju direkt efter 

intervjutillfället hade det kunnat påverka kommande intervjuer. Detta sätt att analysera 

kallar Hartman (2004) för analytisk induktion och på detta sätt blir det enklare att hålla sig 

neutral under hela datainsamlingsprocessen.  

	

Material kan analyseras på olika sätt. Enligt Hartman (2004) analyseras material genom 

två faser. Första fasen är kodning och andra fasen är tolkning. Kodningen i sig består av 

två steg och det första steget innebär att mängden data minskas och endast det som är 

relevant för studien plockas ut. I vårt fall innebar detta att textmassan vi fått av 

transkriberingen bearbetades flertalet gånger så att det mest centrala kunde plockas ut. 

Vilka uttalanden och uttryck som för oss ansågs vara relevanta kopplades till våra 

frågeställningar samt det sociokulturella perspektivet. Hartmans (2004) sätt att analysera 

material styrks delvis av Kvale och Brinkmann (2009) då även de menar att analysen 

handlar om att hitta uttryck som har betydelse för undersökningen. När vi gick igenom 

transkriberingarna färgmarkerade vi uttalanden och uttryck som sedan delades in i 4 

kategorier: 1) socialt samspel och närmaste utvecklingszon, 2) skillnader mellan ASL och 

traditionell läs- och skrivundervisning, 3) fördelar med ASL och 4) nackdelar med ASL. 

Lärarnas uttalanden placerades in i aktuell kategori och därefter kunde vi enkelt jämföra 

och granska resultatet. Kategorisering av funna begrepp och uttryck är enligt Hartman 

(2004) steg två i första fasen. Fas två i analysen är att tolka det reducerade materialet 

(Hartman, 2004) med vilket menas att vårt resultat tolkades i relation till våra 

frågeställningar och teorin som undersökningen grundar sig i. Detta är även det avslutande 

steget.  
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6. Resultat  
 

I resultatdelen presenteras studiens resultat utefter analys och bearbetning av intervjuerna 

med de fem lärare som deltagit (se Tabell 1). Utgångspunkten under analysarbetet var det 

sociokulturella perspektivet och våra frågeställningar och detta är något som kommer 

synas i resultatet. Intervjusvaren kommer att sammanfattas under de fyra kategorierna 1) 

socialt samspel och närmaste utvecklingszon, 2) skillnader mellan ASL och traditionell 

läs- och skrivundervisning, 3) fördelar med ASL och 4) nackdelar med ASL. Lärarna 

kommer benämnas som lärare 1, 2, 3, 4 och 5 för att behålla deras anonymitet.  

 

6.1 Socialt samspel och närmaste utvecklingszonen 
 

6.1.1 Vad säger lärarna om socialt samspel  

Det framgick att alla lärare är överens om att socialt samspel är en viktig del i lärandet. 

Lärarna upplever att eleverna utvecklas såväl socialt som kunskapsmässigt i arbetet med 

ASL. Tillsammans hjälper eleverna varandra med skrivandet, idéer och kan agera som 

språkligt stöd. Under intervjun säger lärare 3: ”Ofta är det ju så att tillsammans är man ju 

mycket smartare än enskilt och det inte en kan det kan den andra. Dom lär sig så mycket 

av varandra och det är ju största vinsten”. Flera lärare nämnde också diskussionen som en 

framgångsfaktor med ASL eftersom samtalet mellan eleverna bidrar till utbyte av 

kunskap. Det framgick även att samarbetet mellan eleverna underlättar för läraren 

eftersom de i första hand tar hjälp av varandra. Läraren får mer tid över till allt annat och 

främst för de elever som är i större behov av hjälp från vuxen. Utifrån intervjuerna går det 

att dra en slutsats om att det ovannämnda endast fungerar om läraren lyckas få ihop bra 

par. Lärarna belyste också att samarbete inte alltid är helt enkelt för 6–9-åringar och det 

går mycket tid åt att försöka få ihop par som kan arbeta bra tillsammans. Trots att det är 

tidskrävande att få ihop bra par tycker alla lärare att det är en viktig del. Eleverna gynnas 

när de får arbeta tillsammans och för de elever som har svårigheter med samarbete får 

antingen arbeta enskilt eller så försöker lärarna hitta någon i klassen som eleven fungerar 

bra med.  

	

6.1.2 Vad säger lärarna om närmaste utvecklingszon  

Flera lärare tog upp begreppet individualisering flera gånger under intervjuerna. De menar 

att det är enkelt att individanpassa undervisningen med ASL och därigenom ge den 

utmaning som den enskilda eleven behöver för att utvecklas i rätt riktigt. Lärare 2 säger 
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under intervjun: ”Jag kan individualisera mer. Nån som skriver mycket kan få skriva mer 

och nån som knappt kan skriva skriver mindre men får ändå en utmaning. Alla får en 

utmaning på sin nivå”. Vid intervjuerna framgick det också att både elever och lärare ser 

snabba resultat i arbetet med ASL och att anledningen är att undervisningen enkelt går att 

individanpassa. Inget extramaterial behövs för att kunna möta eleven på dennes nivå utan 

samma material används men det huvudsakliga är att eleverna skriver efter sin egen 

förmåga och nivå.  

	

6.2 Skillnader mellan ASL och traditionell läs- och skrivundervisning  

Lärarna upplever att det finns flera skillnader mellan ASL och den traditionella läs- och 

skrivundervisningen. Den största skillnaden är att läroböcker till stor del inte existerar och 

i stället är datorn det främsta skrivverktyget. Tidigare i undervisningen har lärarna varit 

bundna till läromedel och att en viss struktur ska följas. Med ASL upplever lärarna att 

undervisningen är mer flexibel och de kan ta upp nästan vad som helst vilket gör 

undervisningen roligare för både lärare och elever. I den traditionella läs- och 

skrivundervisningen ansåg lärarna att det nästan kunde gå ett helt år innan de hade gått 

igenom alla bokstäverna i alfabetet, undervisningen var väldigt enformig och det var svårt 

för eleverna att se någon utveckling. Lärare 4 säger: 	
	

Alltså man höll ju på med dom här bokstavsgenomgångarna, dom höll man ju på med 

hela första året innan man hade gått igenom dom här, vad är det 29 bokstäverna. Det är 

så mycket som är stor skillnad men dom lär sig mycket snabbare.	
	

Lärare 5 säger: 	
	

Det här traditionella då satt ju alla och gjorde samma sak. Vilket ju inte gynnar dom 

duktiga och kanske inte dom svaga heller. Så jag tycker det är den största skillnaden att 

alla kan jobba på sin egen nivå. Det är så himla lätt att anpassa. Man behöver inte köpa 

in liksom några böcker som är nivåanpassade utan det gör dom ju själva när dom skriver 

på datorn.  
	

Det sades även under intervjuerna att det tillkommer hjälpmedel såsom talsyntes i arbetet 

med digitala verktyg. Flera lärare tycker att talsyntes är ett bra hjälpmedel, framför allt för 

de elever som har svårt att komma ihåg bokstavsljud och hur bokstaven ser ut. Med 

talsyntesen blir det en tydlig koppling mellan bokstav och tillhörande ljud. Något som 

några lärare belyser är att med arbetssättet ASL sker inlärning i följd med barns naturliga 

sätt att lära, nämligen att skrivandet kommer före läsandet. 	
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Lärarna lyfte att med ASL kan eleverna vara kreativa och de kan producera texter 

oändligt. ”Veckans bokstav” fungerar inte längre på samma sätt utan eleverna är mer fria. 

En lärare nämnde dock att detta arbetssätt inte passar alla. De elever som har svårt att 

komma igång och behöver kämpa med fantasin gynnas inte av ASL och de elever som 

behöver struktur och tydliga ramar gynnas i stället av veckans bokstav och ett schema att 

följa. 	

	

6.3 Fördelar  

Återkommande i lärarnas svar kring vad det finns för fördelar med ASL är att eleverna är 

mer motiverade och deras engagemang har ökat. Med arbetssättet blir undervisningen 

roligare, elevernas motivation ökar och de orkar att arbeta längre än tidigare. 

Individualisering nämns inte bara som en skillnad mellan ASL och traditionell läs- och 

skrivundervisning utan även som en fördel. Lärarna uppskattar att undervisningen är så 

enkel att individanpassa och att alla elever får möjligheten att arbeta utifrån deras egna 

förutsättningar och nivåer. Därmed upplever flera lärare att eleverna med hjälp av ASL får 

chansen att ständigt lyckas och utvecklas.  Lärare 4 säger: 	
	

Egentligen skulle jag säga såhär, det viktigaste för deras lust o lära det är ju att lyckas 

och med hjälp av det här så lyckas dom från dag ett vilket göra att det blir som en spinn 

off faktor hela tiden. Dom lyckas o dom lyckas. Dom behöver egentligen aldrig känna att 

dom misslyckas.  
	

Med ASL är det tydligt att undervisningens fokus ligger på textproduktion, och flera lärare 

menade att med hjälp av arbetssättet har elevernas texter utvecklats och blivit både längre 

och mer avancerade än tidigare. Det upplevs även bland lärarna att de elever som haft 

ASL i sin undervisning fått bättre resultat på nationella proven i årskurs 3, främst när det 

gäller skrivandet. Det framgick att datorn underlättat på flera sätt. Bland annat menade 

lärarna att eleverna orkar skriva mer samt att bearbetning av texter inte blir något svårt 

eller jobbigt. Med datorn är det enkelt att lägga till eller ta bort något. 	

 

6.4 Nackdelar  

Tekniken är en gemensam faktor för alla lärare när det gäller nackdelar med ASL. Det är 

inte alltid tekniken fungerar och det blir inte alltid som det är tänkt. Det framgick att 

lärarna flera gånger behöver improvisera för att plötsligt är det några datorer som inte 
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fungerar, eller liknande. I arbetet med ASL är det en förutsättning att tekniken fungerar, 

vilket den inte alltid gör. 	

	

Enligt lärarna är uppstarten av ASL-undervisningen en lång process. Det är flera steg som 

eleverna ska lära sig innan skrivandet kan börja. Det är steg som, lära sig bära datorn, 

logga in, spara, skriva ut och så vidare. Dessa steg är inte helt enkla för 6–7-åringar. Detta 

är något som tar tid från undervisningen och det upplevs för flera lärare som ett 

stressmoment. Lärare 4 säger:  
	

Många tycker det tar tid och framförallt i början av ettan. Man tycker kanske att vi har ju 

bara hunnit gå igenom två bokstäver, vi har bara tränat på hur man ska bära en dator och 

hur man ska logga in fram till höstlovet. Kanske inte riktigt men det tar lite tid. 	
	

Tanken med ASL är att eleverna själva kan välja den bokstav som de vill jobba med och 

att eleverna själva kan välja hur de vill göra. Enligt lärarna passar inte detta fria sätt att 

jobba för alla elever. Därför har i stort sätt alla lärare utformat en egen variant av ASL 

som de menar fungerar bättre för dem. Det framgick under intervjuerna att lärarna 

använder ASL-inslag i kombination med andra undervisningsmetoder i sin undervisning.  	

 
6.5 Resultatsammanfattning  
	
För att återkoppla resultatet till frågeställningarna kommer här en sammanfattning av 

resultatet relaterat till dessa. För att sammanfatta det resultat vi fått på vår första 

frågeställning, det vill säga hur lärare anser att metoden skiljer sig från traditionell läs- och 

skrivundervisning, ser vi att det finns en hel del skillnader mellan arbetssätten. I ASL-

undervisningen är strukturen mer flexibel och ingen lärobok används, eleverna upplever 

undervisningen roligare då de är mer engagerade. När datorn är det främsta 

arbetsverktyget tillkommer digitala hjälpmedel såsom talsyntes vilket eleverna kan ha stor 

användning av när det gäller inlärning av bokstävernas utseende och ljud. Med datorn som 

skrivverktyg kan eleverna vara kreativa och de kan skriva oändligt. Ännu en skillnad är att 

arbetssättet är enkelt att individanpassa, ingen specifik nivåanpassad lärobok behövs utan 

det gör eleverna själva vid datorerna. 	

	

Resultatet på vår andra frågeställning, vilka för- och nackdelar lärare upplever att det finns 

med ASL i förhållande till elevers lärande, visar att fördelarna är många. Arbetssättet 

genererar ökad motivation och ork hos eleverna. ASL-undervisningen är enkel att 

individanpassa och alla elever får ständigt en utmaning på sin nivå. Med metoden 
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upplever lärarna att både de och eleverna ser utveckling och resultat fort. Eleverna gynnas 

av pararbete och med datorn som skrivverktyg blir textbearbetning en enkel uppgift. Det 

framgår även att eleverna utvecklas till att bli skickligare skribenter med ASL. 	

	

De nackdelar som lärarna upplever med ASL är främst tekniken. Tekniken är ett hinder 

för både lärare och elever. Det är en förutsättning att datorn fungerar i arbetet med ASL, 

men det är inte alltid den gör det. Det fria arbetssättet som tillkommer med ASL passar 

inte alla elever, många behöver tydligare struktur. I vår studie har vi sett att alla lärare har 

utformat sin egen undervisning där inslag av ASL används. Ingen av lärarna använder 

ASL som renodlad metod. 
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7. Diskussion  
 

I avsnittet presenteras metoddiskussionen och undersökningens resultat diskuteras i 

förhållande till studiens frågeställningar med inslag av tidigare forskning och det 

sociokulturella perspektivet. Sedan lyfter vi studiens slutsats och de didaktiska 

implikationer som synliggjorts.  

 

7.1 Metoddiskussion  

I undersökningen sökte vi svar på våra frågeställningar genom kvalitativa intervjuer. Vid 

val av metod kändes denna metod mest relevant i relation till den undersökning som skulle 

göras. Då frågorna var planerade innan intervjuerna fick alla lärare samma frågor samt stort 

svarsutrymme, detta är något Patel och Davidson (2013) kallar hög standardisering och låg 

strukturering. Vi ansåg att högt standardiserade frågor var ett bra val då det enkelt skulle gå 

att analysera och jämföra materialet. Med lågt strukturerade frågor fick vi även syn på 

lärarnas erfarenheter vilket önskades. En nackdel vi såg med vår undersökning var att vi 

fick väldigt bra svar från lärarna men att allt inte hade relevans för studien. Några av svaren 

vi fått hamnade utanför våra frågeställningar samt det teoretiska ramverk som låg till grund 

för denna studie. Det var därför svårt att få med all insamlad data i resultatet, exempelvis 

hur lärarnas arbete med ASL mer ingående ser ut. I efterhand ser vi att vi hade kunnat 

avgränsa intervjufrågorna. Eventuellt var det inte nödvändigt att ha en fråga som innefattade 

hur lärarna arbetar med ASL. Innan intervjuerna valde vi att skicka ut frågorna till lärarna 

för att de skulle få möjlighet att förbereda sig. Detta är något som vi anser som en nackdel 

då det finns en risk att lärarna läst på om metoden innan intervjuerna och ger svar som de 

tror vi förväntar oss i stället för att prata om deras erfarenheter.  

	

I studien intervjuades fem lärare, vilket kan upplevas lite. Vi kontaktade fler lärare men fick 

dock dåligt med svar. Samtidigt tror vi inte att resultatet hade påverkats om fler lärare 

deltagit i studien, eftersom de fem lärare som deltagit gett oss flera likheter när det gäller 

svar på intervjufrågorna. Därför skulle vi kunna dra slutsatsen att ytterligare deltagare med 

stor sannolikhet hade gett oss svar som håller sig inom ramen till det de övriga lärarna 

svarat. Med detta påvisas att studien har hög reliabilitet, det vill säga att undersökningen 

upprepats ett flertal gånger och utgången har varje gång blivit densamma (Patel & Davidson, 

2011). Vi kan även konstatera att undersökningen har hög validitet med vilket menas att 

undersökningen mäter det som är avsett att mätas och detta då syftet med studien kunnat 
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besvaras (Patel & Davidson, 2011). Därav är det i denna studien inte nödvändigt med fler 

lärare.  	

	

Vi hade noga konstruerat intervjufrågorna med utgångspunkt i frågeställningarna och det 

sociokulturella perspektivet. Det blev därför enkelt för oss att hitta de uttalanden och uttryck 

som både Kvale och Brinkmann (2009) och Hartman (2004) anser är en viktig faktor för en 

bra analysmetod. Vi fortsatte sedan med att kategorisera in dessa uttalanden i kategorier 

som skapats utifrån frågeställningarna och det sociokulturella perspektivet. Detta anser vi 

var en bra analysmetod då det enkelt gick att jämföra resultatet.	

 

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Vilka för- och nackdelar upplever lärare att det finns med ASL i förhållande till 

elevers lärande? 

Samtliga lärare som deltagit i undersökningen ser fler fördelar än nackdelar med ASL. 

Vuolle (2014) nämner att eleverna får vid arbete med ASL uppfatta sig själva som 

kompetenta skribenter. Vilket även visas i de intervjuer som genomförts och lärarna är 

överens om att eleverna med ASL kan se sig själva som textproducenter. Det kan dock ta 

lång tid innan eleverna kan börja skriva på datorn, eftersom flera av lärarna menar att det 

måste undervisa eleverna hur datorn fungerar. Det är ett moment som inte går att förbise 

eftersom datorn har en central del i undervisningen. Detta är även något som styrks av 

Vuolle (2014) som menar att arbetet inte kan börja innan eleverna lärt sig hur datorn 

fungerar. Hon skriver även att det är en förutsättning att datorn fungerar, vilket den kanske 

inte alltid gör. Det framgår också att lärarna upplever tekniken som det största hindret i 

arbetet med ASL. Vidare anser lärarna att det finns många fördelar med att eleverna ska lära 

sig skriva med hjälp av datorn. Det blir enklare för eleverna att bearbeta sina texter och är 

det något som eleverna vill lägga till eller skriva om krävs endast ett musklick för att 

genomföra detta. Att det är enkelt för eleverna att bearbeta sina texter är även något som 

Lövgren (2009) skriver om. Hon menar att bearbetning av elevernas texter inte blir ett 

hinder när texten skrivs på datorn som när eleverna behöver göra ändringar för hand. Enkel 

textbearbetning är något som framgår i Lgr11 och som eleverna ska ha mött i 

undervisningen innan slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2018). Lärarna upplever i arbetet med 

ASL att eleverna är mer motiverade och undervisningen är roligare då de främst slipper 

motoriska svårigheter och i stället kan fokusera på berättandet och bokstavsljuden. Forsberg 

och Lövgren (2013) styrker detta och menar att eleverna kan fokusera på textproduktionen 

i stället för det motoriska tragglandet med bokstäver. Det upplevs också att ASL är en 
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undervisningsmetod som gynnar elever som har motoriska svårigheter (Söderblom, 2014), 

vilket även styrks av lärarna som deltagit i studien. ASL är en metod som öppnar upp för 

en undervisning där eleverna arbetar utifrån deras egna förutsättningar och förmågor, med 

ASL får alla lyckas oavsett kunskapsnivå. 	

	

Några av lärarna anser att metoden skulle vara otillräcklig som ensam metod men att ASL 

är bra som komplement. Detta påvisar även Takala (2013) och menar att det krävs mer 

forskning inom området som kan påvisa vilka långsiktiga effekter metoden bidrar med.	

 

7.2.2 Hur anser lärare att metoden skiljer sig från traditionell läs- och skrivundervisning? 

Något som framgår i undersökningen är att det råder skillnader om hur lärarna använder 

metoden: vissa använder ASL fullt ut medans andra endast plockar delar från metoden. Det 

som framgår av intervjuerna är att alla lärare eftersträvar ett klassrumsklimat där socialt 

samspel är en central faktor. Lärarna menar att eleverna i stort sätt alltid arbetar i par vid 

datorerna och den största vinsten med det är att eleverna kan lära sig av varandra. Detta i 

enighet med det sociokulturella perspektivet eftersom Vygotskij (2001) förespråkar att 

lärandet sker i interaktion med andra. Trageton (2014) benämner det sociala samspelet som 

en viktig faktor i arbetet med ASL och att det som sker mellan eleverna när de arbetar 

tillsammans gynnar språkutvecklingen. Lgr11 lyfter också vikten av socialt samspel och att 

elever under deras skoltid ska samarbeta, de ska skriva och utveckla texter tillsammans med 

andra (Skolverket, 2018). Även om lärarna i undersökningen har tagit efter pararbetet menar 

de också att det går mycket tid och planering till vilka elever som kan arbeta tillsammans 

men att det i slutändan får ta tid, eftersom när eleverna arbetar tillsammans blir de enorma 

resurser för varandra. Lövgren (2009) har också lyft samma problem, det vill säga att 

parindelning visserligen är tidskrävande men att eleverna bidrar till varandras utveckling 

och att eleverna därför bör få arbeta i par.  

	

Lärarna i undersökningen använder inte något läromedel i undervisningen med ASL vilket 

skiljer sig från den traditionella läs- och skrivundervisningen som i stället till stor del är 

läromedelsstyrd. Läroboken har en central del i den traditionella läs- och 

skrivundervisningen och bestämmer till stor del hur undervisningen ser ut och i vilken 

ordning inlärning ska ske (Berg, 2011). Utan läromedel upplever lärarna att det är enklare 

att individanpassa undervisning eftersom datorn är det arbetsverktyg som de använder. De 

behöver inte köpa någon nivåanpassad bok utan eleverna gör denna nivåanpassning själva 

när de skriver på datorn. Takala (2013) påvisar också detta i sin forskning och menar att alla 
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elever får chansen att arbete på sin egen nivå i arbetet med ASL. Enligt skolans 

styrdokument är det skolans ansvar att undervisningen möter alla elevers förutsättningar 

och behov (Skolverket 2018).  

	

Med ASL som undervisningsmetod lyfter lärarna under intervjuerna att eleverna 

producerar fler och längre texter och att de blir bättre skribenter. Hultin och Westman 

(2013) styrker detta då de menar att med datorn som skrivverktyg ligger fokus på 

textproduktion i stället för en undervisning som är bokstavsbaserad och där läraren 

presenterar en bokstav i veckan. Enligt Liberg (1990) börjar barn redan i tidig ålder att 

skriva och i resultatet framgår det att lärare anser att metoden följer elevernas naturliga 

sätt att lära då barn börjar skriva innan de börjar läsa. 	

	

Med digitala verktyg tillkommer hjälpmedel som exempelvis talsyntes. Enligt Trageton 

(2014) ska talsyntes inte användas i de tidigare åren då han anser att fokus ska ligga på 

texternas innehåll. Det är glädjen till skrivandet och innehållet som är det centrala. Detta 

är något som lärarna i studien inte anammat då de i stället anser att det är en fördel för 

eleverna då de kan få hjälp med stavning och bokstävernas ljud. 	

 

7.3 Slutsats 

Det framgår av vår undersökning att det finns en del olikheter mellan ASL och traditionell 

läs- och skrivundervisning. De två största skillnaderna som framkommit under vår 

undersökning är att undervisningen med ASL inte är i behov av något läromedel och bidrar 

därmed till att undervisningen blir enkel att nivåanpassa. Ett klassrum som inte är 

läromedelsstyrt bidrar till en undervisningssituation där innehållet är individanpassat och 

eleverna arbetar utifrån sin egen förmåga. Undersökningen visar att ASL upplevs som en 

metod där läraren i undervisningen når ut till alla elever, främst för att den är så enkel att 

individanpassa. Eftersom att eleverna arbeta efter egen förmåga blir resultaten tydliga och 

de kommer snabbt. Lärarna upplever detta som en fördel, med ASL får alla elever känna att 

de lyckas. Dock framgår det att tekniken är ett hinder i arbetet med ASL men det är inget 

som lärarna anser vara en anledning till att inte fortsätta att arbeta med metoden för 

fördelarna väger upp nackdelarna.  

	

Forskning och annan litteratur visar på att ASL inte alltid räcker som enskild metod, utan 

passar bättre som ett komplement till övriga metoder. Detta anser vi framkommer i resultatet 

och att lärarna menar att de formar undervisningen så att den passar gruppen och antalet 
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tillgängliga pedagoger. Exempelvis lyfter lärarna att eleverna ibland behöver arbeta enskilt 

dels för att läraren ska kunna se vad eleven kan och dels för att vissa elever inte klarar av 

att arbeta tillsammans med andra. Denna problematik är inget Trageton nämner i handboken 

som presenterar arbetssättet. Vi upplever Tragetons presentation av arbetssättet som väldigt 

lättsamt, enkelt att genomföra och det passar alla, både elever och lärare. Vi är dock kritiska 

till detta då endast ett fåtal lärare uttryckligen sagt att de följer metoden helt och hållet. 

Snarare framgår det att lärarna utformat sin egna tolkning av metoden och vad som passar 

bäst i deras undervisning. 	

 

7.4 Didaktiska implikationer 	

ASL är en metod som gynnar i stort sätt alla elever, främst eftersom undervisningen är enkel 

att individanpassa. Jämfört med den traditionella läs- och skrivundervisningen där alla 

elever gör samma sak och varken svaga eller starka elever får utmaning på lämplig nivå kan 

eleverna med datorn som skrivverktyg själva nivåanpassa arbetet. Med ASL som 

undervisningsmetod ökar elevernas ork och motivation, och detta för att det sker en snabb 

utveckling och eleverna ser snabbt resultat. I det sociala samspel som ASL öppnar upp för 

stöttas eleverna av varandra vilket bidrar till att eleverna är läranderesurser för varandra och 

lärarens jobb underlättas till viss del. Även om det i studien framgår att fördelarna överväger 

nackdelarna styrker vårt resultat det som tidigare forskning påvisar, nämligen att ASL 

många gånger används endast som komplement till övrig undervisning. Därför vill vi 

avslutningsvis lyfta det som Lennander och Westerberg (2014:79) skriver: ”Det ena behöver 

inte utesluta det andra”.  
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8. Fortsatt forskning 

 

Vidare forskning inom området hade kunnat rikta sig mot elever som arbetat med ASL och 

hur deras resultat skiljer sig i förhållande till dem som inte fått undervisning i ASL. 

Förslagsvis hade detta kunnat undersökas genom att granska elevernas resultat på de 

nationella proven i svenska. Med en sådan undersökning hade de långsiktiga effekter med 

ASL eventuellt kunnat synliggöras. Ännu en intressant aspekt att ta hänsyn till när det gäller 

fortsatt forskning är hur ASL påverkar elever med svenska som andraspråk och detta 

eftersom det är ett ytterst relevant forskningsområde inom verksamheten. 	
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10. Bilagor 
 
10.1 Bilaga 1 – Missivbrev 

	
	
	

	

	

	

Förfrågan om att delta i en studie om läs- och skrivinlärningsmetoden Att Skriva sig till 
Läsning, ASL.  
	
Syftet med studien är att synliggöra för- och nackdelar med metoden Att Skriva sig till 
Läsning, ASL, samt hur metoden skiljer sig från den traditionella läs- och 
skrivundervisningen. Detta utifrån pedagogers erfarenheter av arbetssättet. Därför vänder 
vi oss till dig som pedagog.  
	
Studien är ett examensarbete och en del av Grundlärarprogrammet F-3 vid Umeå 
Universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer under februari – mars 2019. 
Intervjun kommer att beröra dina uppfattningar/erfarenheter av arbetsmetoden ASL. 
Intervjun beräknas att ta ca 30 minuter och det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö 
på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in för att lättare kunna 
analysera materialet, materialet kommer oberörda inte ha tillgång till.  
	
Du som informant har rättigheter och er medverkan är frivillig och du får när som helst 
avbryta intervjun och din medverkan i studien. I undersökningen kommer du att vara 
anonym och data som samlas in kommer endast att användas i forskningssyfte.  
	
Tack för din medverkan.  
	
Med vänliga hälsningar 	
Isabel Unger och Paulina Hindsö 	
I*************@gmail.com	
P*************@gmail.com	
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10.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 
Uppvärmning 

- Vad har du för utbildning? Hur länge har du jobbat som lärare? Hur länge har du 

jobbat med ASL? 

 
Hur anser lärare att ASL-metoden skiljer sig från traditionell läs- och 
skrivundervisning? 
 

- Hur arbetar du med ASL? 

- Har du alltid arbetat på det sättet? 

- Om nej - vad har förändrats? 

- Är datorn det främsta skrivverktyget i svenska? 

- I hur stor utsträckning används datorn? (antal lektioner/vecka) 

- Inte alla - vad gör ni de lektioner när eleverna inte använder datorn? 

- Använder ni talsyntes? 

- För- /nackdelar? 

- Hur använder ni datorn? Arbetar eleverna enskilt eller i par/grupp? 

- Enskilt, varför? 

- Par, varför? 

- Erfarenheter av detta? 

- Fungerar eleverna som stöd för varandra i arbetet? 

- Hur? 

- Vad anser du är den största skillnaden i att undervisa i ASL jämfört med att 

undervisa i den traditionella läs- och skrivundervisningen? 

 

För- och nackdelar 

- Vad anser du om att eleverna ska börja med handstil i årskurs 2? För/nackdelar? 

- Vad i metoden anser du är en viktig faktor för elevernas lust att lära? 

- Vilka svårigheter ser du hos eleverna i arbetet med metoden? 

- Vilka fördelar ser du med metoden? 

- Vilka nackdelar ser du med metoden? 

 

Följdfrågor: 

- Kan du utveckla? 

- Kan du ge exempel på vad du menar? 

- Hur? 
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- Varför? 


