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Abstract 

 
Writing to Read is an approach to the teaching of reading that has recently been introduced into a 

few Swedish schools. This case study examines how this method is used in one school and focuses 

in particular on how it is supports, or otherwise, the reading development of children with special 

needs. Classroom observations were undertaken in school years one and three, and semi-structured 

interviews were conducted with three teachers. It was found that writing to read approach is 

moderated by the teachers to align with the pupils individual needs and that the teachers used a 

combination of approaches. From the interview it was found that the teachers saw an increase in the 

flow of writing production, that the pupils were proud and happy of their writing and this 

combination of methods based around writing to read supported children with special education 

needs to learn.   

 

Nyckelord: Datorstödd undervisning, läsinlärning, Tragetons metod, läsning på 

talets grund, writing to read   
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1. Inledning 

Skollagen (2010:800) fastslår att utbildning inom skolan innebär att elever ska inhämta 

och utveckla lärdomar. Dessutom ska elevernas utveckling och lärande stimuleras på ett 

sådant sätt att det leder till en livslång lust att lära. Lundberg och Herrlin (2005) betonar 

att målet i skolan är att så många elever som möjligt ska lära sig att läsa- och skriva. De 

flesta skolor i Sverige använder papper och penna som främsta verktyg. Vissa skolor 

har förändrat undervisningen i läsning genom att använda sig av datorer i samband med 

skrivandet med utgångspunkt från den metod som Trageton (2005) föreslagit. Hur 

lämpad denna metod är för elever i behov av stöd är en öppen fråga. Denna studie 

kommer att ta reda på hur elever i behov av stöd lär sig att läsa med hjälp av Att skriva 

sig till läsning. 

1.2. Definition av begrepp 

I rapporten används elever i behov av stöd med den definition som används i skolan där 

denna studie är gjord. Elever i behov av stöd är elever med ett screeningresultat
 
som 

visar ett staninevärde på 2 – 3 detta sammantaget med pedagogers bedömning gällande 

inlärning. De test med staninevärde som använts är Fonolek (Olofsson & 

Hemmingsson, 1994) och Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmågan – 

DLS (Järpsten, 1999) och (Järpsten & Taube, 1997). Fonolek är ett test som består av 

tre deltest; ljudsegmentering, lyssna ut initialt ljud, och ljudsyntes, testet utförs 

vårterminen i förskoleklass. DLS testen finns i ett antal olika varianter, vilket test som 

ska användas styrs av i vilken klass eleven går. I årskurs två och tre utförs DLS samtliga 

deltest som är anpassat för dessa två årskurser; samma ljud, ordförståelse, rättstavning 

och läsförståelse. I årskurs fyra alternativt fem utförs samtliga av de test som är 

anpassade för årskursen; rättstavning, ordförståelse, läshastighet och läsförståelse. 
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2. Bakgrund 

Den allmänna svenska folkskolan har varit lagstadgad sedan 1842. Lindö (2002) 

konstaterar att folkskolans huvudsakliga syfte har varit att alla barn vid sju års ålder 

skulle lära sig att läsa. Under denna tid var det kyrkan som hade makten med kravet om 

läskunnighet bland medborgarna. Dagens motsvarighet till ABC-böckerna var 

katekesen, psalmboken samt bibeln. Med tiden kom skolans uppgift att allt mer bli en 

fostran till goda samhällsmedborgare vilket ledde till att barnen undervisades efter en 

läroplan. Detta blev en garanti för en likvärdig undervisning för alla barn. 

2.1. Styrdokument 

Skollagen (2010:800) är tydlig i sin skrivning:  

 
utbildningen inom skolväsendet […] ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära (2010:800, 1kap.§4) 

 

 vidare står det:  

 
i utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. (2010:800, 1kap.§4)  

 

Skollagen (2010:800) framhåller att de elever som är i behov av stöd ska få det i 

klassrumsmiljö tillsammans med sina klasskamrater.  

 

Lgr 11 konstaterar att utbildningen ska vara likvärdig för alla, vilket i praktiken innebär 

att undervisningen ska anpassas till varje enskild elevs behov och förutsättningar samt 

att det ska finnas olika vägar att nå målen. För de elever som riskerar att ej nå målen har 

skolan ett särskilt ansvar. Med utgångspunkt från detta måste undervisningen 

individanpassas. Vidare står det att: 

   

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lgr 11, s.10)  

 

Läroplanen gör också en tydlig skrivning vad gäller lärarens ansvar gentemot den 

enskilda eleven: 

 

 Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

 Stärka elevernas vilja till att lära och elevens tillit till den egna förmågan 

 Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

 Samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen (Lgr 11, s. 14) 
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Kursplanen i svenska framhåller att ”språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära” (Lgr 11, s.222). Undervisningen i ämnet svenska ska ge 

eleverna de förutsättningar de behöver för att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Utifrån 

detta ska de få en tilltro till sin språkliga förmåga. ”Undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva” (Lgr 11, s.222). I det centrala innehållet för 

årskurs 1-3  i  ämnet svenska står det att det är viktigt att skriften formuleras på ett 

kommunicerbart sätt så att mottagaren kan ta del av innehållet. Det centrala i svenska är 

att skriva med tydlig handstil samt att skapa läsliga och intressanta berättelser på dator. 

2.2. Läs- och skrivinlärning 

Säljö (2000) framhåller att människan till sin natur är läraktig samt att lärande och 

utveckling sker i interaktion individer emellan. Denna utveckling sker på ett för 

människan omedvetet sätt. Weiner Ahlström (2001) poängterar att språket som barnen 

tillägnar sig lär de sig genom att lyssna och härma, vilket sker på ett naturligt sätt i 

vardagen. Hon anser att grunden för läs- och skrivinlärning är människans talspråk, 

därför är det mycket viktigt att visa på sambandet som finns mellan det talade språket 

och det skrivna. Om man ska utgå från den naturliga utvecklingen framhåller Weiner 

Ahlström att förskolebarnets läs- och skriutveckling oftast börjar med skriftspråket och 

därför bör vi lära barnen att läsa via skrivandet. Anledningen till det är att det är lättare 

att skriva än att läsa eftersom att vi i skriften utgår från det talade språket. Initialt känner 

barnet oftast till hela det ord eller hela den mening som de skriftligt vill förmedla. I och 

med att tankarna skrivs ned på ett papper förstår barnet att det skriftliga har ett budskap 

att förmedla.  När det handlar om läsning så är det mer perifert eftersom att det startar i 

det okända. Dessutom handlar det om att ett flertal språkliga enheter måste fogas 

samman för att om möjligt komma fram till för barnet kända ord och meningar. 

 

Det grammatiska skrivandet anser Lidberg (1993) utvecklas före det grammatiska 

läsandet alltså förmågan att koppla samman bokstav med ljud. Utifrån detta diskuterar 

författaren vidare och anser att den traditionella läsinlärningen som bedrivs bygger på 

att barnet kommit i kontakt med och framförallt lärt sig de grammatiska 

grundprinciperna. Detta får en negativ inverkan för de barn som inte konfronterats med 

detta, vilket kan resultera i ett misslyckande för dessa barn. Lidberg hävdar att det är 

viktigt att skolan möter samtliga elever, vilket i praktiken innebär att flera olika metoder 

används, till exempel att lära sig att läsa genom att skriva.  

 

Weiner Ahlström (2001) framhåller att barnet som börjar skolan har positiva 

förväntningar i form av att läsa och skriva. Hos ett antal barn har denna nyfikenhet 

väckts redan tidigare. Hos andra blir skolstarten inkörsporten till detta. De flesta barn 

har ganska lätt att lära sig att läsa och skriva, men det finns också barn i dagens skola 

som har svårt med detta och behöver extra stöd. Eftersom att det har en stor 

påverkansgrad på förmågan att kommunicera både skriftligt och verbalt är det viktigt att 
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utveckla sin läs- och skrivförmåga. Det är pedagogens uppgift att se till att de får en 

lyckad läs- och skrivinlärning. Läs - och skrivförmågan är nära relaterad till 

självkänslan, självförtroendet och människans identitet. Dessutom menar Weiner 

Ahlström att en dåligt utvecklad läs- och skrivförmåga medför problem under 

studietiden bland annat med risken att de undviker att läsa och skriva. Det leder också 

till bristande erfarenheter som följer med i det kommande arbetslivet som därutöver kan 

leda till många förödmjukande upplevelser För att undvika detta och nå målet att så 

många elever som möjligt i skolan ska lära sig att läsa och skriva anser Lundberg och 

Herrlin (2005) att det är viktigt att alternativa sätt och metoder för läs- och 

skrivinlärning finns. För att detta ska uppnås är en god skolstart av stor betydelse samt 

att barnen får det stöd och den stimulans som de behöver för att lyckas med sin läsning. 

 

Skrift är, enligt Lundberg (2008), ett helt annat sätt att kommunicera. Det är något 

utöver det nedtecknade talet. Människan har olika rättigheter och en grundläggande 

sådan är att ha ett väl fungerande skriftspråk. Det förefaller att vara enkelt och naturligt 

att tala medan det är svårt att skriva för många. Det är av stor vikt att skrivutvecklingen 

sker i ett nära samspel med läsningen så att de kan bistå varandra. Lundberg diskuterar 

kring detta och skriver ”När barnet knäcker den alfabetiska koden och kan läsa ut ord 

som de inte mött tidigare, kan de också skriva med tungan” (Lundberg 2008, s.92). 

Vidare anser Lundberg att skrivundervisningen bör förekomma över en bred front och 

inte bara äga rum under svenska lektionerna, vilket i realiteten innebär i samtliga 

skolämnen.  

2.2.1. Dator i läs- och skrivinlärning 

Enligt Lundberg (2008) ska pedagogers goda erfarenheter av att använda dator vid läs - 

och skrivinlärning på intet sätt betvivlas. Lundbergs åsikt är, att inte avråda pedagoger 

från att använda datorn i den tidiga skrivundervisningen. Samtidigt vill författaren höja 

ett varningens finger för att inte ha alltför stor tilltro till metoden. Dock menar han att 

handskrift och datorskrivande inte behöver utesluta varandra i dagens undervisning. 

 

I det manuella skrivandet betonar Lundberg (2008) användandet av känslan som ger en 

form av vällust. Att skriva är ett hantverk där handens formning av bokstäverna ger en 

närhet till den skrift som formas. Denna sensoriska närhet går förlorad när skrivandet 

sker med hjälp av datorn. När handen formar bokstäver aktiveras flera sinnen vilket gör 

att en minnesbild av hur bokstäverna formas lagras, ytterligare en viktig faktor är att i 

samband med att bokstäverna formas upptäcks också bokstävernas särdrag. För barn 

som har en långsam utveckling och är osäker på kunskapen om bokstäverna, för dessa 

barn är det mycket viktigt anser Lundberg att de får möjlighet att skriva för hand, så att 

flera sinnen aktiveras. Eftersom att användningen av dator i samband med den första 

läs- och skrivinlärningen inte är evidensbaserad så anser Lundberg att det är svårt att sia 

om vilka effekter det kan ge i framtiden. En sak står i alla fall säker hävdar Lundberg 
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och det är att de pedagoger som använder sig av den sedan tidigare beprövade 

handskrivningen med största sannolikhet inte gör fel. 

2.2.2. Specialundervisning 

När barnen kommer till skolan hävdar Lundberg (2008) att de kommit olika långt i sin 

läsutveckling. Pedagogen står inför den stora utmaningen att inte ”tappa” någon elev. 

Det är särskilt viktigt att följa utvecklingsförloppet hos de barn som inte kommit så 

långt på väg samt vara vaksam på tecken som visar på att de kört fast. 

 

Allington (2011) ställer i sin artikel frågan; Varför gör så få skolor lite eller ingenting 

för att hjälpa elever som riskerar att få problem med läsinlärningen? Han menar att 

eleverna tidigt måste screenas så att de i god tid, redan i förskoleklass, ”fångas upp”. 

Risken är annars att eleverna riskerar att få problem med läsinlärningen. Den screening 

som författaren skriver om är en kontroll av bokstavskännedomen. Om det visar sig att 

det finns elever med denna problematik måste insatser sättas in tidigt. Med denna insats 

kan framtiden förändras för de elever som annars riskerar att få lässvårigheter. Allington 

diskuterar kring vilken typ av skola vi vill ha? Vill vi ha en skola där alla elever 

använder samma läsinlärningsmetod utan någon form av individanpassning? Detta 

upplägg menar författaren resulterar i ett misslyckande för eleven. Dessutom kan eleven 

få skulden från skolans sida att misslyckandet beror på dem själva. Eller vill vi ha en 

skola som möter eleverna där de står och erbjuder extra stöd till de som är i behov av 

detta? Allington hävdar att om skolan arbetar på det sistnämnda sättet så kan 

pedagogerna titta sig i spegeln och säga vi har gjort allt vi kunnat. Avslutningsvis 

skriver han i sin artikel att skolan måste organiseras på ett sådant sätt att kompetensen 

nyttjas på ett optimalt sätt samt att inte förglömma vikten av tidiga insatser. 

2.3. Läsinlärning 

Rayner, Foorman, Perfetti, Pesetsky och Seidenberg (2002) hävdar att i samband med 

nybörjarläsning finns det två huvudkrav som är viktiga att lyfta fram: 

 Det är av stor betydelse att eleverna får en systematisk undervisning när de ska 

lära sig att läsa i form av att lära sig hur bokstäverna kopplas till ljuden i vårt 

talspråk. 

 Det är också av stor betydelse att läsningen upplevs som en lustfylld och 

meningsfull aktivitet. 

Uppnår pedagogen en balans mellan dessa huvudkrav ges ett bättre resultat än om 

undervisningen uppfyller bara ett av kraven. 

 

Enligt Taube (2007) utgår den traditionella läsinlärningen från det som är lästekniskt 

lätt för att senare övergå till det som är lästekniskt svårt. Till en början lär sig eleverna 

de bokstäver som räknas som enkla med detta följer de ord som är lätta att sammanljuda 

sedan blir det succesivt svårare och svårare som till exempel konsonantkombinationer. 
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Det är viktigt att inlärningen är välstrukturerad vilket gör att eleverna lär sig att avkoda. 

Kontentan av detta upplägg blir att läseböckerna kan upplevas enkla och smått ”löjliga” 

eftersom att textens uppbyggnad måste utgå från de bokstäver som eleverna lärt sig 

dessutom får texten inte innehålla alla lästekniska komplikationer. 

2.3.1. Beskrivning av tre olika läsinlärningsmetoder som tangerar varandra  

Nedan följer en presentation av tre olika läsinlärningsmetoder som tangerar varandra. 

Redogörelsen av metoderna kommer att ske i den i den ordning som de utarbetats och 

presenterats. Fokus i denna studie är Att skriva sig till läsning - ASL med anledning av 

att den metoden används vid den skola där studien är förlagd. Följaktligen kommer den 

metoden att få ett större presentationsutrymme i denna rapport samt placeras sist i 

presentationen. Avsnittet avslutas med jämförelser mellan metoderna. 

2.3.2.1. Läsning på talets grund - LTG 

Leimar (1974) presenterade sin metod Läsning på talets grund - LTG, vilket är en 

didaktisk metod som tar sin utgångspunkt i en analytisk inställning. Fokus ligger på 

elevens aktiva ordförråd och begrepp, vilket resulterar i ett ordförråd av meningsfulla 

ord. Metoden innehåller moment av läsning samt övningar på färdigproducerat material. 

Arbetet sker i grupper, det optimala enligt Leimar är 7 – 12 elever. Detta för att 

interaktionen ska bygga på ett givande och tagande, där alla elever oavsett förutsättning 

ska komma till tals. Ytterligare ett karaktärsdrag i LTG är att eleverna själva väljer i 

vilken ordning de vill arbeta med bokstäverna. LTG – metoden är indelad i fem faser: 

 

1. Samtalsfasen 

Syftet är att tillsammans med eleverna skapa texter exempelvis utifrån föremål, 

händelser, situationer. I samtalet tränas elevernas förmåga till verbal kategorisering, 

begreppsbildning samt språklig precisering. Dynamiken i gruppen ger fördelaktiga 

inlärningseffekter. 

 

2. Dikteringsfasen 

Utifrån diskussionen och de formuleringar av meningar som eleverna valt, skriver 

läraren ner dem till exempel på ett blädderblock. När meningen eller frasen 

nedtecknas ljudar eleverna det läraren ska skriva. Därefter läser de meningen 

tillsammans. I denna fas får eleverna fritt utifrån sin egen förmåga undersöka 

sambandet mellan talade ljud och skrivna tecken. 

 

3. Laborationsfasen 

Lärare och elever laborerar med texten på olika sätt, detta görs individuellt och 

gemensamt. Texten läses i kör och eleverna uppmärksammas på läsriktning, 

radbyte, stor bokstav och punkt med mera. De samtalar också om långa och korta 

ord samt hur en mening är uppbyggd. Eleverna får söka efter vissa bokstäver, ord, 
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meningar i texten till sin hjälp har de pappersremsor där läraren skrivit ner vad de 

ska söka efter. Denna aktivitet kan varieras och göras på ett lekfullt sätt som 

individanpassas utifrån elevens behov. 

 

4. Återläsningsfas 

Varje elev får ett exemplar av texten för att läsa upp texten en och en för 

pedagogen, vilket blir ett sätt att kontrollera elevernas individuella läsförmåga. De 

elever som inte läser för pedagoger gör en illustration till texten. 

 

5. Efterbehandlingsfas 

I denna fas arbetar eleverna med det som läraren uppmärksammat varit deras 

svårighet. Oftast är det ord som eleven får fortsätta att arbeta med genom att skriva 

dem på kort samt vid vissa tillfällen göra illustrationer som förstärkning. När eleven 

behärskar ordet, läggs ordet i en låda vilket betyder att ordet är färdigbearbetat. 

 

Under arbetets gång sker det kontinuerligt bokstavstest, Leimar betonar att dessa 

kontroller är en naturlig del av metoden. Testen upplevs av eleverna som positiva 

eftersom att de på ett överskådligt sätt får möjlighet att visa vad de kan, dessutom blir 

de starkt motiverade att lära sig mer. Det är viktigt att eleverna parallellt med textarbetet 

också ges möjlighet att konfronteras med texter som innehåller andra ord. I denna metod 

är det naturligt att arbeta ämnesöverskridande.  

2.3.2.2. Writing to read – WTR 

Wallace (1985) berättar om metoden ”Writing to read” (WTR) att skriva först och sedan 

läsa. Metoden utarbetades under 70-talet av den pensionerade pedagogen John Henry 

Martin. Martin menade att elever kan lära sig att kommunicera på ett bättre och 

effektivare sätt om de i den tidiga undervisningen, redan i förskoleåldern, får börja med 

att skriva och formulera enkla texter på datorn istället för att börja med att läsa. WTR 

utgår från den enskilda elevens språk. Eleverna är nyfikna på språket och ser att det är 

ett sätt att kommunisera. Deras nyfikenhet gör att språket utvecklas. Initialt arbetar 

eleverna med att skriva i stället för att läsa.  Tyngdpunkten ligger till en början på 

skrivandet senare blir det viktigare med att språket används på ett korrekt sätt.  Metoden 

bygger på ett stationssystem enligt följande; några elever sitter vid datorn och skriver 

enkla berättelser, några lyssnar på ljudbok, några klipper ut bokstäver från tidningar. 

Eleverna är så engagerade i sitt arbete att pedagogerna kan koncentrera sitt arbete på att 

uppmuntra, stötta samt samtala kring vad barnet skrivit. Wallace såg under sina 

forskningar att eleverna kom till skolan full av entusiasm och ville skriva. Arbetssättet 

visade sig också vara till stor fördel för de elever som hade problem med den fonetiska 

kunskapen. För att följa elevens utveckling används tester, till en början handlar det om 

bokstavstest. WTR bygger på att eleverna har insikt om sina egna tankar och ord samt 
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även för sina kamraters, vilket sammantaget ger en djupare förståelse. Förmågan att 

utrycka sina egna tankar och idéer genom stavning ger i förlängningen en betydelse för 

det skrivna ordet. 

2.3.2.3. Att skriva sig till läsning - ASL  

Trageton (2005) har utarbetat en metod som han kallar för att skriva sig till läsning med 

datorn som redskap. Syftet med metoden är att påvisa en bättre kvalitet på inlärningen 

av det egna språket genom att använda sig av en totalpedagogik med innehållsrika 

teman, informellt lärande, estetiska och lekinriktade aktiviteter. Skrivning är lättare än 

läsning, Trageton hävdar att det för en sexåring är svårt att skriva för hand. Med 

anledning av detta är datorn ett skrivverktyg som är enklare för en sexåring att använda 

i jämförelse med den traditionella pennan. Eleverna är producenter av kunskap när de 

formulerar egna tankar och meningar. Genom parskrivning som är flitigt använd inom 

Att skriva sig till läsning (ASL) stimuleras dialogen samt den muntliga kompetensen. 

Eleverna lär sig på detta sätt att läsa genom sitt eget skrivande. 

 

Trageton betonar betydelsen av lek och kommunikation i inlärningsprocessen. Leken i 

sig skapar en språkstimulerande miljö som sammankopplar muntligt och skriftligt språk 

och leken är den bästa utgångspunkten för pedagogen när eleven skriver sig till läsning. 

I detta sammanhang använder han sig av ”Emergent literacy”(Trageton, 2005 s.138). 

”Emergent literacy” innebär att innan eleverna kommer till läsning upptäcker och 

konstruerar de skriftspråk genom teckningar, rollekar och lekskrivningar. Han menar att 

det finns en tydlig parallell mellan det muntliga och skriftliga språket. För att förstärka 

literacy, det vill säga läs- och skrivinlärning och intresset för skrivning, är det viktigt 

med lek och samtal kamrater emellan samt samarbete med föräldrarna. Om elever får 

leka med språket i en skriftspråkstimulerande miljö är det den viktigaste förebyggande 

insatsen mot senare lässvårigheter. 

 

I förskoleklass har eleverna arbetat med bokstavskännedom i sin egen takt. De har mött 

bokstäver och texter i olika sammanhang bland annat genom olika typer av rollspel, 

dessutom har de fått hjälp att skriva ner sina tankar och funderingar samt att de 

tillsammans i grupp läst ett flertal bild- och textböcker. I årskurs ett görs ett bokstavstest 

för att kontrollera vilka bokstäver barnet kan. I de fall där eleven inte kan alla bokstäver 

får de bokstavsträning. De elever som bemästrar samtliga bokstäver fortsätter med 

skrivning och läsning, med utgångspunkt från den nivån eleven befinner sig på.  

Eleverna skriver berättelser, poesi, tidningar och gör beskrivningar. Trageton anser att 

eleverna lär sig skriva genom att skriva samt att läsa genom att läsa. Eleverna 

samarbetar och innan de börjar med skrivandet kommer de överens om vad de ska 

skriva. De turas om att skriva, en skriver och den andre kommer på meningen. När 

texten är färdig rättar först eleverna därefter tittar pedagog och elever tillsammans på 

texten. Därpå skriver pedagogen ut den och eleverna får var sin kopia, texten klistras in 

i en bok och därefter gör eleverna en bild som knyter an till texten, bilden görs med 
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hjälp av pennor. Det är lika viktigt att göra en bild som att skriva texten. Att skapa 

bilder är en skapandeprocess som samtidigt är en utomordentlig motorikträning.  

 

Till en början läser eleverna sina egna texter men Trageton anser att eleverna under 

årskurs ett måste börja bekanta sig med obekanta texter. Lämpligt är att börja med 

kamraternas texter för att sedan övergå till de böcker som finns i klassbiblioteket. 

Klassbibliotek fyller en mycket viktig funktion, det ska vara välfyllt samt med böcker 

som nivåmässigt passar den enskilda eleven. Det ska vara en blandning av skönlitterära 

texter och faktaböcker. En enda läsebok med samma text i en klassuppsättning är, enligt 

Trageton ett fattigt läsutbud.  

 

Träning med den formella utvecklingen av handskrivningen startas i årskurs två. Det 

handlar inte om att handskriften ska försummas tvärtom handskriften kommer alltid att 

ha sin plats och fylla sin funktion. Dessutom är den ett viktigt komplement till 

datorskrivningen. Vitsen med att skjuta upp användandet av hanskrivningen är enligt 

Trageton att effekten blir en bättre och mer lustbetonad handskrivning. Eleverna i 

årskurs två arbetar med kritisk bedömning av tidningar, diskuterar stoffets urval och 

layout. Bokproduktionen blir mer komplex med blandning av genrer. Det är viktigt för 

textkvalitén att det finns ett bra upplägg för den processorienterade skrivningen med 

responser från sin skrivkamrat samt från pedagogen. Läsandet ökar, de läser längre och 

mer komplicerade texter än tidigare detta grundar sig i att eleven är i en 

språkutvecklingsfas vilket också syns i skriften i form av att de är mera uppmärksamma 

på ordens stavning. Eleverna fortsätter att jobba i par, par konstellationerna blir mer 

flexibla. Om man håller kvar att eleverna i paren ska arbeta pojke och flicka kommer 

detta att synas i texterna i form av det ger mer nyanserade och fylliga texter. I denna 

ålder är det inte pedagogens undervisning som står i centrum utan det är elevens 

lärande. Lärandet ska ske genom att den naturliga läs- och skrivutveckling stöttas och 

förstärks av en kompetent lärare som vet hur han eller hon ska hjälpa eleven genom att 

ställa krav på textproduktionens kvalitet. 

2.3.2.4. Sammanfattning av de tre metodernas tangeringspunkter 

 Samtliga metoder utgår från den enskilda elevens språk 

 Individuellt anpassat 

 Skriva först och sedan läsa 

 Laborerar med texter i form av meningar, ord och bokstäver 

 Interaktion elev/elev och elev/pedagog 

 Bokstavstest 

 Ritar bilder som knyter an mot texten 

Sammantaget utifrån analys av ovanstående metoder visar det sig att Trageton (2005)  

har hämtat sitt tankesätt från WTR (Wallace, 1985). Dessutom finns det stora likheter 
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med Leimars (1974) LTG-metod. Med utgångspunkt från tidigare nämnda bör det i en 

klass som arbetar utifrån Tragetons metod Att skriva sig till läsning återfinnas flertalet 

av dessa punkter. 
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3. Syfte 

Skolagen framhäver att i ”utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika 

behov” (2010:800, s. 2). Vidare står det att läsa i Lgr 11 att ”undervisningen ska 

anpassas till varje enskild elevs behov och förutsättningar” (Lgr 11, s. 8). Läroplanen 

gör också en tydlig skrivning vad gäller lärarens uppdrag, ett av alla de uppdrag som 

läraren har är att ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter” (Lgr 11, s. 14). Utifrån vad som står att läsa i styrdokumenten sammantaget 

med mina tankar kring ASL så formulerades följande: 

 

Syftet med studien är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv studera hur elever i behov 

av stöd lär sig att läsa i en skola som arbetar utifrån Att skriva sig till läsning - ASL.  
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4. Metod 

4.1. Deltagare 

Samtliga deltagare kom från samma kommun. Anledningen till att studien lades i denna 

kommun är att de under sex år arbetat utifrån metoden ASL i samband med läs- och 

skrivinlärning. För att veta vilken skola som skulle kontaktas, togs till en början kontakt 

med ansvarig för ASL i aktuell kommun. Hon rekommenderade då att denna skola 

skulle kontaktas. Skolan är en medelstor F – 5 skola som ligger centralt belägen i 

upptagningsområdet. Kontakt togs med skolan per telefon samt via e-postbrev, där 

syftet med studien beskrevs (se bilaga 1). Enligt Vetenskapsrådet (2002) skrevs i e-

postbrev att deras deltagende skedde på frivillig basis och att kommunens-, skolans- 

samt pedagogernas namn inte skulle nämnas i den färdiga rapporten. Pedagogerna 

berättade för föräldrarna om studien i samband med ett föräldramöte för att få deras 

godkännande till att deras barn deltog i studien.
1
  

4.1.1. Pedagoger 

Urvalsgruppen bestod av tre pedagoger, klasslärare i vardera årskursen ett och tre samt 

skolans specialpedagog. Klasslärarna undervisade i sina klasser elever i behov av stöd 

därtill hade alla pedagoger på frivillig basis gått ASL-utbildning.  Specialpedagogen 

deltog utifrån att hon använde sig av ASL som kompletterande metod i samband med 

den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

4.1.2. Elever 

Urvalsgruppen bestod av tre elever fördelat på två klasser i lågstadiet. Urvalskriterium 

för deltagande elever i studien styrdes av resultaten från Fonolek, ett test som 

förskolläraren genomförde under vårterminen i förskoleklass. Testet mätte den 

fonologiska medvetenheten utifrån tre delprov; ljudsegmentering, lyssna ut initialt ljud, 

ljudsyntes. Urvalsgruppen valdes utifrån resultaten som visade ett staninevärde på 2 – 3 

(staninevärde innebär – en uppdelning av normalfördelningskurvan i nio skalsteg, där 

det femte skalsteget utgör medelvärdet på skalan).  

4.2. Mätinstrument  

Intentionen med studien är att utifrån ett kvalitativt synsätt belysa pedagogernas arbete 

med elever i behov av stöd utifrån metoden ASL. Föresatsen med studien är att 

pedagogernas arbete belyses grundligt och från fler sidor. Stukát (2011) menar att detta 

kan uppnås genom att flera metoder används. Med utgångspunkt från Stukáts ord samt 

                                                 
1
 I samband med campusträff 2012-10-15–2012-10-16 samtalade vi om etiska principer. Utifrån dessa 

samtal kände jag att utifrån etiska aspekter hade det varit bättre att författa ett brev till föräldrarna som 

de sedan skulle besvara. Det tvivelaktiga i mitt förfarande är att jag inte vet exakt vilken information 

föräldrarna fick samt att det i ett sådant forum (föräldramöte) kan vara svårt för den enskilde föräldern 

att neka att barnet deltar. 
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möjligheten att fånga diskrepansen mellan vad pedagogerna faktiskt gör och inte bara 

säger att de gör, blev valet en kombination av intervjuer och observationer. En aspekt på 

att studien ska utföras på ett grundligt sätt och utifrån flera infallsvinklar är enligt Stukat 

att det ökar validiteten i studien. 

4.2.1. Observationer  

Pedagogerna iakttogs utifrån observationer med benämningen deltagande som 

observatör. Under observationerna användes ett observationsprotokoll (se bilaga 2). 

Observationspunkterna formulerades utifrån ett antal punkter som skrivits ned med 

utgångspunkt från karaktärsdragen i ASL. Protokollet kompletterades med ett antal 

punkter utifrån den traditionella läs- och skrivinlärningen. En faktor som vägdes in var 

att få med delar från både de syntetiska och analytiska metoderna.  

4.2.2. Intervjuer 

Pedagogerna intervjuades via ostrukturerad kvalitativa intervjuer. Under intervjuerna 

användes en intervjuguide (se bilaga 3). Intervjuguiden hade en tematisk och dynamisk 

utformning. Den tematiska aspekten grundades i syftet med huvudrubrikerna; ASL samt 

elever i behov av stöd. Den dynamiska intentionen var att informanten kände sig 

motiverad och ville berätta om sitt arbete med eleverna. Ytterligare en aspekt som 

vägdes in var att utgå från oklarheter, intressanta aspekter från observationerna för att få 

dessa förklarade/utvecklade, detta genom att ställa sonderande och uppföljande frågor 

som Vad? och Hur?  Kvale (1997) menar att dessa frågetyper ska inta en deskriptiv 

form, anledningen är att det hos informanten kan framkalla spontana beskrivningar och 

inte spekulativa. En negativ inverkan på intervjuer kan vara att de utförts av en ovan 

intervjuare, vilket gör att betydelsefulla följdfrågor inte blir ställda. Ovanan kan också 

göra att intervjuaren inte är tillräckligt öppen för att lyssna och följa upp svar. Detta 

påverkar studiens reliabilitet såtillvida att den blir låg. 

4.3. Procedur  

När alla kontakter med deltagare i studien var utförda och klartecken hade getts från 

samtliga som skulle delta i projektet kunde studien ta sin början. Studiens agenda blev 

att börja med observationerna för att se hur de praktiskt arbetade med ASL och därefter 

göra intervjuer. Detta är ett upplägg som Stukát (2011) rekommenderar, att börja med 

observationsstudien för att sedan intervjua. 

4.3.1. Observationer 

Observationerna ägde rum i respektive klassrum, årskurs ett och årskurs tre. De gjordes 

vid fyra tillfällen fördelade på båda klasserna sammanlagt 12 timmars observation. I 

samband med observationerna var ambitionen att vara opartisk. Stensmo (2002) 

konstaterar, för att uppnå objektivitet måste forskaren vara opartisk med ett distanserat 

förhållningssätt. Samtliga observationer gjordes på förmiddagarna. Innan 

observationerna påbörjades informerades klassen om observationen. För att få en tydlig 
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överblick över klassrummet valdes en placering mitt på långsidan i klassrummet under 

samling och introduktion. När eleverna påbörjade sitt arbete vid datorerna ändrades 

placeringen så att det gick att lyssna till samtalen i de par som särskilt observerades. För 

att få en bra struktur blev upplägget att observera i tre minuter för att sedan anteckna ner 

iakttagelserna i observationsprotokollet. Till hjälp för att hålla tiden användes ett 

armbandsur. 

4.3.2. Intervjuer 

Vid intervjuerna fanns föresatsen att skapa en förtrolig situation för att få fram 

informanternas verkliga åsikter kring hur de arbetar med ASL och elever i behov av 

stöd. Intervjuerna gjordes i skolans lokaler, där inga störande moment förekom och med 

var person för sig. Innan intervjun påbörjades fick informanterna frågan om de 

accepterade att samtalet spelades in. De informerades om att allt material endast skulle 

användas inom ramen för studien och därefter förstöras. Informanterna underrättades 

också om att intervjuerna spelades in för att underlätta transkriberingen, eftersom att det 

ger en tydligare överblick över informanternas svar samt att det underlättade när svaren 

skulle kategoriseras. De intervjuer som gjordes varade mellan 45 och 60 minuter. 

Intervjuerna genomlyssnades vid ett flertal tillfällen och transkriberades, utskrifter och 

ljudfiler jämfördes. Pauser, hm, mm skrevs inte ned. Dialektala ord och uttryck gjordes 

om till standard svenska.  

4.4. Forskaren 

I mitt yrkesliv har jag arbetat 25 år inom särskolan för att sedan utbilda mig till lärare i 

grundskolan. Min behörighet i grundskolan är förskoleklass till och med årskurs fem. I 

lärarutbildningen lades stort fokus på svenskämnet i form av läs- och skrivinlärning. 

Dessutom gjorde jag ett tilläggsval i form av kurser som berörde specialpedagogik inom 

läs- och skrivinlärning. Stukát (2011) framhåller att om forskaren har förförståelse i 

form av egna tankar, känslor och erfarenheter så har det stor betydelse i samband med 

bearbetning och tolkning av det inkomna materialet.  
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5. Resultat  

5.1. ASL 

5.1.1. Den fysiska miljön 

I klassrummen där observationerna gjordes var det längst fram i klassrummet placerat 

tre långa, låga sittbänkar som med hjälp av väggen bildade en kvadrat, på denna vägg 

var whiteboardtavlan placerad. Här hade alla sina bestämda platser och där genomfördes 

alla samlingar, planeringar och gemensamma samtal. I årskurs ett var alfabetet placerat 

på väggen ovanför whiteboardtavlan. Elevernas bord var i grupper om fyra, deras 

arbetsmaterial var placerat i två stora lådhurtsar. I klassrummet fanns en välfylld 

boksnurra med böcker som var anpassade till elevernas ålder. I årskurs ett fanns tre 

datorer (pedagogens dator inräknad) placerade i klassrummet samt ytterligare en dator 

som var placerad i ett angränsande grupprum. I årskurs tre fanns det i klassrummet 6 

datorer och i det intilliggande grupprummet fanns det ytterligare fyra stycken. De 

sistnämnda datorerna delades med parallellklassen. I klassrummen fanns projektor och 

projektorduk som bland annat används i samband med ASL. 

5.1.2. Bokstavstest och parbildning 

Pedagog 1 och 2 rapporterar i samband med intervjuerna att det under höstterminen 

utförs ett bokstavstest (versaler och gemener) för att få en tydlig bild över vilka 

bokstäver som eleverna behärskar. Vidare menar pedagogerna att dessa testresultat vävs 

ihop med screeningresultaten från förskoleklass samt det som pedagoger iakttagit i 

samband med inlärning och vid andra situationer. Faktorerna utgör bedömningsgrunden 

till om eleven är i behov av stöd. När de i årskurs ett sätter ihop skrivparen är 

testresultaten (bokstavstest) en aspekt som vägs in i hur eleverna paras ihop. Paren sätts 

ihop utifrån kunskapsnivå och/eller de som kompletterar varandra på ett bra sätt. 

Ytterligare en faktor är att paren ska bestå av en pojke och en flicka så långt det är 

möjligt. I årskurs tre väljer klassläraren skrivpar från gång till gång med anledning av 

att eleverna är inkörda i arbetssättet samt att det är viktigt att kunna samarbeta med alla 

klasskamrater. 

5.1.3. Bokstavsinlärning, läsa och skriva 

I intervjun rapporterar pedagog1 att arbetet med bokstavsinlärning görs i halvklass (8 

elever). Vidare beskriver pedagogen att alla elever varje vecka arbetar med en bokstav. 

Ordningen på bokstäverna styrs av ABC - boken (Silorema) som klassen använder. 

Under observationerna iakttogs två olika sätt att arbeta med bokstäverna. Uppstarten var 

densamma vid båda tillfällena, i helgrupp undersökte de tillsammans var i alfabetet 

bokstaven fanns (början, mitten, slutet), skrev bokstaven i luften, Big Book – läste 

texten tillsammans, pedagogen först och sedan eleverna i kör. Därefter samtalade de om 

bilden genom att söka efter ord där veckans bokstav fanns. Pedagogen visade därefter 
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på ett tydligt och strukturerat sätt hur eleverna i par skulle fortsätta att arbeta med 

bokstaven. Till sin hjälp för att tydliggöra detta använde hon dator och projektor.  

 

Vid första observationstillfället i årskurs ett fortsatte arbetet utifrån en tydlig 

arbetsordning med bokstaven Ee, där eleverna i sina skrivpar spökskrev fyra ord var (till 

exempel: klsssmp) innehållande 7 – 9 bokstäver, där bokstaven Ee fanns med. De 

turades om att säga ett ord där de hörde bokstavsljudet, eleven skrev ordet på datorn, 

sedan var det skrivkompisens tur. När de tillsammans hade skrivit åtta ord läste de för 

pedagogen vad de skrivit. Därefter renskrev/uttolkade pedagogen orden i ordlistan. 

Listorna skrevs ut och eleverna ritade bilder till orden samt markerade alla Ee. Listorna 

och bilderna klistrades in i ”Jag kan skriva – boken” (spökskrift) samt ”Alfabetsboken” 

(uttolkad ordlista). När eleverna jobbade vid datorn stod de och skrev. Pedagogen kom 

och visade med hjälp av elevens händer – fingersättningen. Hon berättade att det är 

viktigt att de från början får lära sig att använda båda händerna när de skriver.  

 

Vid det andra observationstillfället i årskurs ett fortsatte elever och pedagog att arbeta 

gemensamt med bokstaven Mm. Tillsammans formulerade de meningar som pedagogen 

skrev, samtidigt kunde eleverna följa med i skrivandet med hjälp av bilden som visades 

på projektorduken. Meningarna läste de tillsammans och sedan skrevs de ut och 

eleverna arbetade i sina skrivpar med att markera Mm och rita bilder för att sedan klistra 

in i sina böcker. Parallellt med att eleverna arbetade i sina skrivpar fick de vid detta 

tillfälle turas om att arrangera miljön utifrån den trollsaga som de skrivit vid ett tidigare 

tillfälle. Vid samma tillfälle tillverkades lämplig rekvisita. Eleverna fick börja med att 

läsa sagan i paren för att minna upp trollsagan, pedagogen ”viskläste” före när behov 

fanns för detta. Sedan vidtog den spännande fotograferingen. 

 

I intervjuerna redogör samtliga pedagoger som deltar i studien att de arbetar utifrån 

ASL men att de delvis har gjort om metoden så att det passar gruppen elever samt de 

själva. Pedagogerna menar att ASL inte är den kompletta lösningen på läsinlärningen 

eftersom att alla elever är olika individer och att de lär sig på olika sätt. Pedagogerna är 

också eniga om att den problematik som eleverna har, fortfarande finns kvar i någon 

form. Pedagog 2 menar att ”eleverna känner sig stärkta och nöjda över det som de 

producerat. Att känna sig stärkt är glädjande, denna glädje och styrka är en bra grund att 

bygga vidare på”. Pedagog 1 visar Erica Löfgrens bok ” Med datorn som skrivverktyg-

språk, motorik och bokstavsformer ” hon använder den som uppslagsbok och tipsbok. 

Hon förklarade att hennes uppfattning är att boken är en tolkning av Tragetons metod.  

 

Under intervjun med pedagog 3 förtydligar hon arbetet med ASL. I årskurs tre arbetar 

de i perioder tematiskt, pedagogen menar att det är ett stimulerande arbetssätt där flera 

ämnen integreras. Vad gäller läsning berättar hon att eleverna läser för varandra och 

ibland för de yngre barnen dessutom säger hon att ”i samband med att eleverna skriver 
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sina texter så tränar de samtidigt sin läsning – att läsa och skriva går hand i hand” 

(pedagog 3). Pedagog 3 berättar fortsättningsvis i intervjun att hon i sin klass lagt märke 

till att i samband med skrivandet så har textmängden ökat hos samtliga elever, det har 

blivit ett ökat flöde i skrivandet som dessutom blivit av en mer beskrivande karaktär. I 

samband med skrivandet när eleverna har intagit sina platser vid datorerna, intar 

pedagogen en tillbakadragen position i klassrummet, hon menar att det är viktigt att inte 

störa i den initiala skrivprocessen, hon vill att alla i lugn och ro ska ges möjlighet att 

tänka fritt och ”bolla” med sin skrivkompis. Pedagog 2 tillskriver spökskrivningen att 

det blivit ett ökat flöde i skrivandet, personligen anser hon att det är viktigt att inte 

avsluta spökskrivandet för fort eftersom att de elever som har det mödosamt med 

skrivandet kan tappa lusten och motivation för sitt skrivande.  

 

Vid det tredje observationstillfället i årskurs tre, fanns i klassrummet förutom 

klassläraren även en fritidspedagog. I helklass berättade pedagogen om Alfred Nobels 

litteraturpris. Därefter introducerade hon hur en berättelse kan börja, pedagogerna 

turades sedan om att berätta en början för att avbryta precis när det började bli 

spännande – dessa ”börjor” var starten på skrivprocessen kring Alfred Nobels 

litteraturpris. Pedagogen grupperade eleverna i par, inom kort hördes smattrande från 

tangentborden samt samtal eleverna emellan. Från min placering hördes funderingar 

kring hur berättelsen skulle utvecklas samt funderingar kring formuleringar och 

stavning.  

5.1.4. Samtal 

Under observationerna iakttogs ett antal olika typer av samtal. Samtalen bestod i 

interaktioner mellan elev och elev samt elev och pedagog. Samtalen eleverna emellan 

bestod bland annat i funderingar, resonemang, problemlösning. När det handlade om 

samtalet mellan pedagog och elev kunde det bestå i förståelsefördjupande 

frågeställningar, resonemang som leder arbetet framåt, samtal som ger förståelse och så 

vidare. Ett exempel på samtal elever emellan i årskurs ett var när de samtalade om den 

trollsaga som de skrivit och tillsammans planerade hur de skulle arrangera miljön inför 

kommande fotografering: 

 
Elev A: Ska trollet stå här? 

Elev B: Näe, närmare elden, så att båda trollen ryms. 

Elev A: Då flyttar vi trollen på andra sidan, då syns båda bättre. 

Elev B: Jaa, nu blir det bra. 

 

Ytterligare en form av samtal var när eleverna behövde hjälp eller inte förstod, i första 

läget försökte de ta hjälp av varandra och resonera sig fram till en lösning. Nästa steg 

var att ta hjälp av pedagogen. Under arbetet med att klippa ut ordlistorna satt de och 

småpratade om hur många Ee som de hittat, för att i nästa stund naturliga och spontana 

som barn är, pratade de om snön som under natten täckt marken utanför fönstret. 
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Samtalet mellan elev/pedagog är ofta förekommande under arbetspassen, till exempel 

när de ska berätta för pedagogen vad de spökskrivit. Under detta samtal ställde läraren 

bland annat frågor av typen; Är det ett långt eller kort ord? Hur många Ee finns det i 

ordet? Var i ordet låter det Ee? och så vidare.  

 

Under intervjuerna beskriver pedagogerna betydelsen av interaktionen mellan elev/elev 

och elev/pedagog. Anledningen är att ett samtal inbjuder till ett givande och tagande 

under arbetets gång dessutom menar de att samtalet är utvecklande och lyfter kunskapen 

till en högre nivå. Ytterligare en faktor är att eleverna lär sig att först tillsammans 

försöka lösa ett problem innan de frågar pedagogen. Pedagog 1 betonar vikten av att alla 

elever ska komma till tals när de jobbar tillsammans i hel/halvklass samt i skrivarparen. 

Hon menar att det är en rättighet som alla elever har att få framföra sin åsikt och sina 

tankar och att det finns lyssnare till budskapet.   

5.1.5. Mottagare till text 

Under mina fyra observationer såg jag engagerade elevförfattare som med stort fokus på 

arbetsuppgiften, producerade egna böcker och hade glädje av det gemensamma arbetet. 

Eleverna blev producenter av sin kunskap och beviset på detta var böcker som de hade 

författat som de sedan ställde ut på hyllan i klassrummet för att användas som 

läsmaterial för andra elever. 

5.2. Elever i behov av stöd 

Under mina observationer i årskurs ett iakttog jag att de elever som var i behov av stöd 

fick tips om att använda Silorema (bokstavsbok) som bildstöd när de skulle skriva ord 

till ordlistan. Ytterligare en iakttagelse var att läraren ”tittade till” detta elevpar vid fler 

tillfällen än de övriga. Hon började alltid besöka detta elevpar för att se till att de 

kommit igång med sitt arbete. Om de hade frågor och funderingar gick hon alltid till 

dem för att supporta, till de övriga elevparen kunde hon ge distansinstruktioner utan att 

direkt besöka deras arbetsplats. Sammantaget fick detta elevpar en tredjedel av 

pedagogens tid medan de övriga tre paren fick dela på de övriga två tredjedelarna. Den 

stöttning och guidning som gavs till dessa elever i samband med läsning var att 

pedagogen ”viskläste” före och eleven följde med i texten och läste efter.  

 

I samband med intervjun förtydligade pedagog 1 hur hon arbetar med elever i behov av 

stöd. När det handlar om läsläxan så används böcker som är individanpassade och 

nivågraderade. Dessutom har de högfrekventa småord i form av ordbilder i läxa som är 

hämtade från ABC-boken Silorema.  

Eleverna som är i behov av stöd får stöttning både inom ramen för den ordinarie 

undervisningen i klassrummet samt i specialpedagogens rum. I intervjun beskrev 

pedagog 2 hur hon arbetar med dessa elever, arbetssättet styrs av elevens behov. I 
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klassrummet arbetar hon till stor del utifrån ASL, vid dessa tillfällen ger hon extra 

stöttning i det som eleven för tillfället håller på med. När de arbetar utanför 

klassrummet ligger fokus mer på den problematik som eleven har, i årskurs ett är det 

bland annat bokstäver och bokstavsljud.  Hon poängterar att ”det är av högsta vikt att 

elevens behov styr vilken/vilka arbetsformer som hon väljer att arbeta med” (pedagog 

2). 

Pedagog 3 berättar att när eleverna går i årskurs tre så blir den individuella 

anpassningen i samband med skrivandet en anpassning utifrån elevens kunskapsbild. I 

praktiken innebär det bland annat att kravkriterierna på en text varierar elever emellan. 

 

Samtliga av de pedagoger som intervjuades var eniga om att metoden inte är lösningen 

på läs- och skrivproblematiken. De är däremot eniga om att upplägget gör så att alla 

elever känner att de lyckas. Det producerade resultatet kan läsas av alla, kommentarer 

såsom ”jag ser inte vad som står, det går inte att läsa” (pedagog 2) elimineras. En 

förklarlig anledning till att jämförandet av texter inte förekommer beror på att allas 

bokstäver ser likadana ut när datorn används. 
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6. Analys 

Den fysiska miljön i klassrummet menar Trageton (2005) har en stor betydelse för 

lärandet. För att metoden ska fungera på ett optimalt sätt krävs det att det finns datorer 

(1 dator per 2 elever) och skrivare i klassrummet. På skolan där studien gjordes fanns 

det inte rätt antal datorer i klassrummet ej heller någon skrivare, vilket gör att det inte 

blir en optimal inlärningssituation för elever enligt Trageton. Anledningen är att alla 

inte sitter i samma rum vilket gör att det är svårt för pedagogen att nå ut till samtliga 

elever vid ett och samma tillfälle. Dessutom måste de hämta utskrifterna i ett rum en bit 

bort, vilket gör att det kan hända mycket spännande under den promenaden. Alfabetet 

med versaler och gemener med vackert illustrerade tillhörande bilder hade också sin 

plats i klassrummet på denna skola. Trageton (2005) menar att det endast ska vara 

bokstäver inga tillhörande bilder eftersom att det för eleverna blir ytterligare ett moment 

med att tolka bilderna och utröna vilken bokstav de representerar. 

 

I skolan där studien var förlagd görs tidigt under höstterminen i årskurs ett bokstavstest 

som bygger på bokstavskännedom (versaler och gemener), detta understöds av Trageton 

(2005). Att testet görs tidigt under terminen grundar sig bland annat på att resultaten 

ligger till grund för arbetet med stödinsatser. Ytterligare ett syfte är att pedagogerna 

anser att det är viktigt att insatser sätts in tidigt, Allington (2011) menar att tidiga 

insatser kan få en positiv inverkan på framtiden.  

6.1. Bokstavsinlärning, läsa och skriva 

I Tragetons metod arbetar eleverna med spökskrivning och bokstavskännedom i 

förskoleklass. I skolan som studerades arbetade de däremot med detta i årskurs ett. 

Arbetet med spökskrivning och bokstavskännedom utgick ifrån veckans bokstav som 

samtliga elever i klassen arbetade med. Detta överensstämmer inte med Tragetons 

(2005) och Leimars (1974) tankar, de menar att eleverna ska arbeta med de bokstäver 

som de är intresserade av. Risken med att alla arbetar med samma bokstav menar de 

båda författarna är att många elever slösar bort tid på bokstäver som de redan behärskar 

medan det för andra innebär att kraven blir för högt ställda. En viktig del i skrivandet är 

att göra illustrationer till orden eller de berättelser som de skrivit. Illustrationerna gjorde 

eleverna bredvid de ord som de spökskrivit alternativt i nära anslutning till texten. 

Trageton (2005) skriver att illustrationer är ett viktigt moment, det stärker inlärningen 

av bokstäver och ord. 

 

I årskurs tre arbetade de i perioder tematiskt. Ett arbetssätt som tilltalade både elever 

och pedagoger. I intervjuerna framkom att temaarbetena var både lustfyllda och 

inspirerande för eleverna. Trageton (2005) menar att temaarbete är en 

ämnesövergripande princip som på ett naturligt sätt är en kunskapsuppbyggnad under de 

tidiga skolåren 
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I det sociokulturella perspektivet hävdar Säljö (2000) att kunskap är någonting som 

lever och utvecklas i interaktionen människor emellan. Under momenten med 

bokstavsarbete och skrivande använder eleverna datorn som skrivverktyg. Samtalet är 

en hörnsten i ASL både när det gäller interaktionen mellan elev/elev och elev/pedagog. 

Dessa typer av samtal såg jag ett otal varianter av under mina observationer. Lundberg 

(2008) anser att det talade språket är grunden för läs- och skrivinlärningen vilket gör att 

det är viktigt att det sker en koppling mellan dessa två.  

6.2. Mottagare av text 

Pedagogerna vid skolan som jag studerade ansåg att det var viktigt att det fanns en 

mottagare av den text som eleverna skrev eftersom att det ger en ökad motivation för 

skrivaren. Detta överensstämmer med Trageton (2005) som anser att detta är ett 

kännetecken för arbetssättet.  

6.3. Elev i behov av stöd 

Skollagen (2010:800) är tydlig, hänsyn ska tas till elevers olika behov. Under samtliga 

observationer fick dessa elever den stöttning de bad om i samband med momenten som 

de arbetade med. Formen var av olika art ibland handlade det om bildstöd för att 

komma på ord, stöttning i samband med genomläsning av trollsaga vid det tillfället 

viskläste pedagogen före och eleven efter. Stöttning som elever i årskurs tre fick var 

bland annat i samband med genomläsning av text, pedagog och elev läste varannan sida. 

Ytterligare en anpassning var att kraven på texten anpassades utifrån den enskilda 

elevens utveckling. Lundberg (2008) anser att det är viktigt att följa den enskilda 

elevens utvecklingsförlopp, särskilt de elever som inte kommit så långt. Klasslärarna 

samarbetade också med specialpedagogen för att dessa elever skulle få den stöttning 

som de var i behov av för att optimera kunskapsinhämtningen. Pedagogerna menar att 

även om ASL inte är lösningen på läs- och skrivinlärningen för elever i behov av stöd så 

är det av högsta vikt att de får känna sig stärkta och nöjda samt en glädje över vad de 

producerat. Skolans intention överensstämmer med Lgr 11 skrivning:   

 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lgr 11, 

s.10).  
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7. Diskussion 

Resultatet visade att skolan inte till fullo arbetade efter Tragetons (2005) metod. De 

använde sig av delar som passade gruppen av elever samt de själva som pedagoger. Det 

som framkom under studien var hur de arbetade med att lära elever som var i behov av 

stöd att läsa. I stora drag handlade det till en början om pedagog och elevers samtal om 

veckans bokstav (årskurs ett) därefter elevernas arbete i par vid datorn där de med hjälp 

av samtalet skapade och skrev texter. I årskurs tre byggde det på en gemensam 

introduktion därefter arbetade eleverna i par vid datorn för att skriva texter som eleverna 

sedermera läste högt för varandra eller de yngre eleverna på skolan.  

7.1. ASL 

Metoden bygger på att det ska finnas tillgång till datorer, optimalt för en klass är att det 

finns 8 – 10 datorer samt en skrivare placerat i klassrummet. För att detta ska uppnås 

krävs det resurser. Resurser som i sin tur styrs av den ekonomiska tilldelningen, hur 

dessa resurser används, är en prioritering.  Den undersökta skolan hade valt att använda 

sig av både datorer, halvklass (åk 1) samt fritidspedagog (åk 3). Med ett sådant upplägg 

är det lättare att individualisera arbetet eftersom att pedagogen hinner med att stötta och 

hjälpa i större utsträckning under inlärningen. Lägg till detta att pedagogerna i samband 

med intervjuerna är tydliga med att de inte fullt ut arbetar efter Tragetons (2005) metod. 

Skulle detta sammantaget kunna innebära att om andra läsinlärningsmetoder skulle få 

samma tillgång till resurser skulle ett liknade resultat uppnås? Eller är det elimineringen 

av jämförandet av texter elever emellan i kombination med datoranvändande när texter 

skrivs som gör att eleverna känner sig nöjda med det som de producerat? Något svar på 

detta framkom inte inom ramen för denna studie 

7.2. Bokstavstest och parbildning 

Bokstavstestet som görs i början av årskurs ett är en grundsten i individualisering, 

resultatet används som bedömningsunderlag i det fortsatta pedagogiska arbetet för att 

optimera den enskilda elevens utveckling. På den skola där studie var förlagd var det 

flera faktorer som sammantaget fick utgöra grunden för om eleven var i behov av stöd.  

När tester görs är det viktigt att som i detta fall ha ett syfte med testandet samt att följa 

upp de resultat som framkommit eftersom att vårt uppdrag som pedagoger i skolan är att 

ha elevfokus – alltså eleven i centrum. Lundberg och Herrlin (2005) diskuterar kring 

detta och menar att det är viktigt att barnen får det stöd och den stimulans som de har 

behov av, allt för att lyckas med sin läsning. Vad gäller olika typer av test så är 

speciallärens funktion viktig så tillvida att fungera som en spindel i nätet och ha en 

helhetsbild av eleven och dennes inlärningssituation. 
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7.3. Bokstavsinlärning, läsa och skriva 

Att i samband med bokstavsinlärning släppa eleverna fritt och som Trageton säger 

”arbeta med den/de bokstäver som de är intresserade av” är ett stort steg för pedagogen 

att ta. Det handlar om att släppa ett tryggt och invant system med tydlig struktur som 

tydligt visar att undervisning skett av alla bokstäver. Vid skolan som studerats valde de 

att arbeta utifrån att alla elever arbetade med samma bokstav i en ordning som följde 

upplägget i deras ABC-bok. Rayner et al. (2002) diskuterar kring detta och menar att 

det är viktigt att barnen får en organiserad undervisning i hur bokstäverna är kopplade 

till vårt talspråk. Oavsett vilket upplägg som pedagogen väljer är det viktigt att tänka på 

det som Lundberg (2008) säger att inte tappa någon elev. Att hitta den rätta balansen 

och upplägget i samband med bokstavsinlärningen är för pedagogen en utmaning. Här 

finns det en tydlig koppling mot speciallärarens roll, att vara ett extra pedagogiskt 

verktyg som finns inom ramen för den ordinarie undervisningen i klassrummet. Att vara 

ett par extra ögon som ser vilka typer av behov som finns och så tidigt som möjligt och 

tillsammans med klassläraren lägga upp en plan för att optimera elevens utveckling. Det 

ät viktigt att som pedagog vara realistisk och verkligen ”se” och inte jobba utifrån 

devisen vänta och se. Samarbete pedagoger emellan är mycket viktigt, det handlar om 

att sätta eleven i centrum. 

7.4. Samtal 

Samtalen var naturliga och seriösa där alla elever fick talutrymme samt tid till att tänka 

och reflektera över det som de sagt för att i nästa andetag revidera eller utveckla sin 

synpunkt. När det gäller interaktionen mellan elever och pedagog så är min slutsats att 

pedagogen hade en vägledande roll, en form av guide som guidade eleverna genom de 

olika momenten. Samtalen pedagog/elev var olika beroende på vilka elevpar som hon 

samtalade med, det fanns en stor flexibilitet i hennes sätt att möta eleverna på deras 

utvecklingsnivå. I mina ögon är detta individualisering när den är som bäst – ett 

professionellt förhållningssätt från pedagogens sida.  

 

Interaktionen elever emellan var intressant att observera, dessa samtal byggde på ett 

givande och tagande, tänker speciellt på samtalet kring hur trollen skulle placeras kring 

elden. När jag observerade samtalen som ägde rum mellan elever i årskurs tre, så var det 

djupgående samtal som i slutändan gav berättelsen mer substans. 

 

Ett samtal leder till reflektion som i sin tur leder till en utveckling av någon form, att 

ämnet som sådant ”lyfts ytterligare” en dimension. Mina tankar får stöd i det 

sociokulturella perspektivet där Säljö (2000) framhåller att människan till sin natur är 

läraktig, vilket innebär att vi tar tillvara erfarenheter för att använda dem i ett senare 

sammanhang. Interaktion är för mig ett viktigt inslag i dagens undervisning eftersom att 

jag tycker att det är viktigt att barn och ungdomar tidigt får lära sig att lyssna på andras 

åsikter samt att framföra sina egna. I detta sammanhang är det viktigt att alla får känna 
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att deras tankar och åsikter är lika betydelsefulla som andras. Specialläraren har en 

viktig roll att stötta elever som av olika anledningar har svårt att uttrycka sig och 

dessutom tycker att det är jobbigt att prata i grupp. Viktigt är att tidigt uppmärksamma 

även detta så att ingen elev behöver bli ”den tysta” som inte säger någonting.  

7.5. Elever i behov av stöd 

Att möta eleven där denne står i sin kunskapsutveckling står det i Lgr 11, vilket är ett av 

ett flertal uppdrag som pedagogerna i skolan har. För att till fullo leva upp till detta 

krävs det att undervisningen individanpassas. Att hitta läsinlärningsmetoder som gynnar 

alla elever innebär att utgå från den enskilda eleven och dennes behov samt se till vilken 

inlärningskanal som är gynnsam för eleven. Kan ASL var en metod som underlättar det 

uppdraget? Att ge ett svar på den frågeställningen är inte särskilt enkel eftersom att alla 

elever är olika individer och att pedagoger tar till sig metoder på olika sätt. 

Speciallärarens funktion är att tillsammans med klassläraren utforma läsinlärningen så 

att den sker på ett optimalt sätt för den enskilde eleven. För endel elever kan det till 

exempel handla om förförståelse i form av att de tillsammans med specialläraren 

bekantat sig med veckans bokstav innan de börjar med den i klassen. 

 

Den språkstimulerandemiljö som Trageton (2005) diskuterar om i sin bok är enligt 

honom en viktig och stimulerande faktor i skriv- och läsinlärningen. En klassrumsmiljö 

som är utformad enligt hans tankar kan få en motsatt effekt för de elever som har olika 

typer av koncentrationsproblem. Som pedagog är det därför av högsta vikt att väga in 

denna faktor när den språkstimulerande miljön upprättas. En språkstimulerande miljö 

får inte på något sätt vara hämmande för några elever. 

7.6. Metoddiskussion 

Informanterna hade själva valt att arbeta med ASL, vilket hade en stor betydelse för 

motivationsfaktorn. Detta avspeglade sig i deras arbete vilket iakttogs i samband med 

observationerna samt i de svar som de lämnade i samband med intervjuerna. Resultatet 

av min studie hade med största sannorlikhet blivit ett annat om kravet att arbeta med 

ASL hade kommit från någon annan än från dem själva. Studien skedde i en liten skala 

med få deltagande elever och pedagoger. Trots studiens begränsning gällande omfång 

var det viktigt att få fleras erfarenheter och infallsvinklar om hur de arbetar med 

metoden. Med utgångspunkt från detta gjordes valet att använda observationer i 

klassrumssituationen och för att sedan intervjua pedagoger. Dessa valda metoder gjorde 

att intentionen med studien besvarades trots att det var en förhållandevis liten studie. 

Studiens begränsning har också en påverkansgrad på generaliserbarheten, vilket gör att 

den blir låg med tanke på att det var få deltagare i studien. 
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7.7. Pedagogiska implikationer 

För att arbetet med ASL ska fungera optimalt så måste det finnas tillgång till en dator 

per två elever, dessutom bör antalet elever i klassen vägas in. Ska det vara 

halvklassarbete i samband med ASL alternativt tillgång till ytterligare en pedagog vid 

dessa pass? Lägg till detta Skollagens (2010:800) skrivning om att hänsyn ska tas till 

elevers olika behov samt att de ska få stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 

som möjligt. Dessa faktorer är viktiga för att arbetet ska fungera på ett tillfredställande 

sätt vilket gör att det handlar om ekonomiska faktorer som i slutänden styr förvisso 

finns det också en organisatorisk aspekt i detta. Allington (2011) framhåller att skolan 

måste organiseras så att kompetensen som finns nyttjas optimalt. 

7.8. Framtida forskning 

Studien har väckt ett antal frågor hos mig. Till exempel så möjliggjorde organisationen 

att eleverna i årskurs ett arbetade i halvklass när de arbetade med ASL samt i klass tre 

hade de en fritidspedagog som deltog under dessa pass. Min fundering är om det är 

organisationen (halvklass, fritidspedagog) som också är en bidragande faktor i de 

framkomna resultaten och i så fall; Hur stor är den i förhållande till ASL? En annan 

faktor som är av stor vikt att fördjupa sig i vore att följa eleverna som är i behov av stöd 

under en längre tidsperiod för att se deras utveckling. Intentionen med en sådan typ av 

forskning vore att bygga vidare på det som framkom inom ramarna för denna studie, att 

eleverna kände glädje över att de lyckades. Är det så att glädjen över att lyckas är en del 

i det viktiga grundfundament som det fortsatta lärandet ska bygga vidare på. Ytterligare 

ett område att göra fördjupade studier inom vore det ökade textflöde som pedagogerna 

beskrev i samband med intervjuerna i denna studie. Vad är den bakomliggande faktorn 

till detta? Är det ASL eller är det elevernas intresse för att producera texter? Slutligen 

en studie som fokuserar på likheter och skillnader i samband med resultat från 

Nationella prov i årskurs tre, jämförelser görs mellan elever som arbetat med ASL och 

annan typ av läs- och skrivinlärning. En studie med denna intension skulle möjligen räta 

ut ett antal frågetecken som finns kring Tragetons metod. 

7.9. Sammanfattning 

Att skolstarten blir så bra som möjligt är en rättighet som alla elever har eftersom att det 

är då lärandet inom skolan tar sin början. En av grundstenarna i det livslånga lärandet är 

att lära sig att läsa. Tragetons (2005) metod kan vara ett sätt att uppnå detta, åtminstone 

visar resultaten från denna studie att elever i behov av stöd känner att de lyckas och är 

nöjda med de arbeten som de utfört.  Det är viktigt att som pedagog bära med sig att det 

är viktigt att möta eleven där denne står, vilket gör att när det kommer till realiteten inte 

är endast en metod som är den allena rådande utan det som är det viktiga är att som 

Lundberg och Herrlin (2005) skriver, målet är att så många elever som möjligt ska lära 

sig att läsa.  
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