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Abstract: 
Det finns en koppling mellan NPF-problematik och Dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter, vilket gör att läs- och skrivinlärningen kan bli extra 

bekymmersam för elever med NPF-problematik. Detta gör att det finns en 

svenskämnesdidaktisk vinst i att ta reda på hur metoder som används i läs- och 

skrivundervisningen fungerar ur ett NPF-perspektiv. Digitala verktyg används mer 

och mer i undervisningen och en metod för läs- och skrivinlärningen som utgår 

från användningen av dator eller lärplatta är Att skriva sig till läsning, ASL. Syftet 

med denna kvalitativa studie var att undersöka hur verksamma klasslärare och 

speciallärare upplever att ASL fungerar för elever med NPF-problematik. De 

frågeställningar som användes för att konkretisera syftet var: Vilka möjligheter 

med ASL anger informanterna det finns för elever med NPF-problematik? Och 

Vilka svårigheter med ASL anger informanterna det finns för elever med NPF-

problematik?  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande genomfördes sex halvstrukturerade 

intervjuer med klasslärare/speciallärare. Resultatet av studien pekar på att ASL 

inte främst är en metod för att läs- och skrivundervisning, utan ett inkluderande 

arbetssätt som fungerar för alla elever och för svenskämnets alla delar. 

 
 

Nyckelord: 
 
 ASL, Att skriva sig till läsning, iWTR, Integrated Write to Learn, NPF, ADHD, 

autism, koncentrationssvårigheter, Concentration Difficulties, Attention Deficit  
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Inledning 
Det rapporteras allt oftare i media att många verksamma lärare saknar kompetens 

för att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, i 

undervisningen. Den här bristande kompetensen hos lärarkåren leder till att 

elevgruppen vantrivs i skolan vilket i sin tur i många fall leder till hög 

skolfrånvaro och att eleverna på sikt riskerar att bli ”hemmasittare” (Sveriges 

Television, 2018). Bo Hejlskov och Tina Wiman (2015) har skrivit om ”barn som 

bråkar”, det vill säga barn som av omgivningen upplevs har svårt att göra det som 

till exempel läraren vill att de ska göra, har svårt att vara stilla, svårt att fungera 

med sina klasskompisar och svårt att kontrollera sitt humör. De här beteendena är 

enligt Hejlskov (2014) tätt sammankopplade med NPF-diagnoser. Barn med NPF-

problematik har svårt att koncentrera sig eftersom de tar in alla ljud och synintryck 

utan att kunna sortera dem och urskilja vad som är viktigt och de har också ofta ett 

nedsatt arbetsminne (Region Gävleborg, 2018). Med dessa svårigheter kan läs- och 

skrivinlärningsprocessen bli extra komplicerad och det finns också forskning som 

visar på samband mellan till exempel ADHD och dyslexi (Caroll, Goodman, 

Maughan & Meltzer, 2004). Den här problematiken i kombination med att det 

finns två till tre elever i varje klass med NPF (Underbara ADHD, 2017) gör att det 

behövs mer kunskap om vilka metoder som fungerar för de här eleverna. Att ha 

NPF-problematik, eller en NPF-diagnos kan innebära många skilda symtom och 

svårigheter för individen, men det finns ändå en del gemensamma nämnare, vilket 

gör det möjligt att undersöka hur en metod generellt fungerar för elever med NPF-

problematik. 

 

Förmågan att läsa och skriva är grundläggande för kunskapsutvecklingen i skolan. 

Svårigheter då det gäller läs- och skrivinlärningen påverkar inte bara ämnet 

svenska utan samtliga ämnen i skolan, vilket gör läs- och skrivinlärningen till en 

av skolans absolut viktigaste uppgifter (Fridolfsson, 2015, s. 15). Elever med NPF-

problematik har på grund av de svårigheter de befinner sig i oftast svårare att 

anpassa sig till skolans krav och eftersom läs- och skrivinlärningen är nyckeln till 

att tillgodogöra sig kunskaper i skolan blir den för de här eleverna om möjligt ännu 

viktigare.  

 

Att Skriva sig till Läsning (ASL) är en metod för läs- och skrivinlärning. Metoden 

bygger på att eleverna skriver på nätuppkopplade datorer som är utrustade med 

talande tangentbord, talsyntes, ordbehandlingsprogram samt lekfulla 

bokstavsprogram (Hultin, 2014, s. 15). Enligt Wiklander (2014, s. 28) 

introducerades ASL som metod i Sandvikens kommun utifrån att man 1996 

började använda datorn som ett specialpedagogiskt verktyg. Man märkte att elever 

med läs- och skrivsvårigheter och elever med koncentrationssvårigheter 

motiverades av datorn som redskap och dessa erfarenheter gjorde att man 

2010/2011 introducerade ASL som ett skrivdidaktiskt verktyg för samtliga elever 

(Wiklander, 2014, s. 29).  
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Fler och fler kommuner använder sig av ASL i undervisningen och eftersom 

metoden bygger på att eleverna har tillgång till egen dator eller lärplatta går den 

hand i hand med den digitala utvecklingen i samhället där datorer, lärplattor och 

smartphones blir allt vanligare. Skolverket (2017) har också gjort revideringar av 

Lgr 11 med tillägg gällande att alla elever ska få lära sig använda digitala verktyg 

och om att alla elever ska utveckla digital kompetens i skolan. I ASL som metod 

används digitala verktyg vilket gör att den kan anses lämplig utifrån Lgr 11. Att 

enbart använda sig av digitala verktyg ger inte eleverna nödvändigtvis digital 

kompetens, men den nya tekniken kan enligt Hultin (2014, s. 10) bli ett kraftfullt 

verktyg för lärande om den används tillsammans med ett nytt pedagogiskt 

tänkande som hon menar att ASL som metod är.  

 

Utifrån de rapporter i media (Skolvärlden, 2018; Sveriges television, 2018) som 

kommit om lärares bristande kompetens i att möta elever med NPF-problematik 

finns det ett svenskämnesdidaktiskt värde i att ta reda på hur en inarbetad metod 

som ASL fungerar för de här eleverna. Skulle det visa sig att metoden är extra 

gynnsam, skulle metoden kunna användas av fler skolor och underlätta för lärare i 

undervisningen av elever med NPF-problematik. För eleverna skulle det innebära 

att de genom ASL lättare kunde tillgodogöra sig läs- och skrivundervisningen, och 

i och med det lättare kunde tillgodogöra sig övrig undervisning. Det skulle också 

vara gynnsamt för eleverna ur ett inkluderingsperspektiv, eftersom metoden 

används av hela klassen.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna kvalitativa studie är att ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv 

undersöka hur verksamma klasslärare och speciallärare anger att ASL som metod 

för läs- och skrivinlärning fungerar för elever med NPF-problematik. Detta för att 

bättre kunna individanpassa undervisningen i klassrummet. 

 

För att konkretisera syftet har följande frågeställningar använts: 

 

- Vilka möjligheter med ASL anger informanterna det finns för elever med 

NPF-problematik? 

- Vilka svårigheter med ASL anger informanterna det finns för elever med 

NPF-problematik? 
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Begreppsförklaringar 

ASL är en förkortning av att skriva sig till läsning och är en metod för läs- och 

skrivinlärning som innebär att eleverna lär sig läsa genom att skriva på datorer 

eller lärplattor (Hultin, 2014, s. 10).   

 

NPF är en förkortning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket är ett 

samlingsnamn för diagnoser som innebär att hjärnan fungerar annorlunda i vissa 

avseenden (Region Uppsala, 2014). ADHD/ADD och autism är de vanligaste 

diagnoserna inom området (Region Uppsala, 2014). 

 

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och innebär 

en uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (Kadesjö, 2007). Symptomen på 

ADHD består av tre huvuddelar: uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och 

överaktivitet (Karolinska Institutet, 2015). 

 

ADD är en förkortning av Attention Deficit Disorder och innebär samma 

uppmärksamhetsstörning som vid ADHD, men utan hyperaktivitet (Kadesjö, 

2007).  

 

DAMP är en förkortning av Deficits in Attention, Motor control and Perception 

men diagnosen används inte längre. Gillberg (2013, s. 20) använder dock 

förkortningen eftersom han menar att även om symptomen påminner om de hos 

personer med ADHD/ADD, så är de motoriska och/eller perceptiva svårigheter 

som förknippas med diagnosen DAMP inte lika tydliga inom personer med 

ADHD/ADD. Dock menar han att DAMP enligt dagens diagnostisering kan ses 

som en undergrupp till ADHD (Gillberg, 2013, s. 20). 

 

Autism är ett tillstånd som innebär svårigheter med ömsesidig social 

kommunikation och interaktion och repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter 

(Nationalencyklopedin, 2018). Autism är en övergripande diagnos som sedan 2014 

sammanför diagnoserna autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande 

tillstånd (Autism & Aspergerförbundet, 2015). 

 

Koncentrationssvårigheter. Att ha koncentrationssvårigheter innebär att man har 

svårigheter med att stänga ute de intryck som är mindre viktiga till förmån för de 

intryck som för en given situation är det (Kadesjö, 2007, s.15). Detta yttrar sig ofta 

som att man lätt blir uttråkad och har svårt att slutföra saker man inte är intresserad 

av (Karolinska Institutet, 2015). 
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Bakgrund  
I detta kapitel redovisas en bakgrund för studien utifrån relevanta hemsidor och 

litteratur. Inledningsvis redovisas aktuella delar ur styrdokumenten och sedan 

beskrivs datorns roll som kompensatoriskt verktyg i läs- och skrivundervisningen 

och ASL som metod för läs- och skrivinlärning. Därefter beskrivs vilka svårigheter 

elever med NPF-problematik har som kan kopplas till skolarbetet i allmänhet och 

till läs- och skrivinlärningen i synnerhet.  

 

Lgr11 

I kursplanen för Svenska och Svenska som andraspråk kan man se att 

kommunikation är ett av ledorden (Skolverket, 2017). Det centrala innehållet för 

årskurs 1-3 delas i rubrikerna: Läsa och skriva, Tala, lyssna och samtala, 

Berättande texter och sakprosatexter, Språkbruk och Informationssökning och 

källkritik (Skolverket, 2017).  

 

I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står att ”Undervisningen i skolan ska utformas så att 

alla elever kan tillgodogöra sig den och nå målen för undervisningen”. Dessutom 

står att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” 

samt att ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen” (Skolverket, 2017). Vidare står att 

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

den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 

(Skolverket, 2017). Det finns således en stark inkluderingstanke och en strävan att 

möta alla elever i den svenska skolan.  

    

Datorn som kompensatoriskt verktyg i klassrummet 

Sämfors (2009, s. 267) menar att exkludering från den ordinarie undervisningen är 

vanlig i dagens skola, trots att inkludering och ”en skola för alla” är något som 

framskrivs och löper genom styrdokumenten som en röd tråd. Elever med 

särskilda behov tas från klassrummet för att gå och arbeta enskilt med talpedagog, 

specialpedagog, speciallärare eller i små grupper med andra elever som också 

befinner sig i svårigheter i skolan. Vidare menar Sämfors (2009, s. 267) att de 

första åren i skolan är viktiga för läs- och skrivinlärningen och att kompetensen för 

att hjälpa elever i svårigheter bör finnas i klassrummet. I detta arbete menar 

Sämfors (2009, s. 253) att datorn kan vara till stor hjälp utifrån ett kompensatoriskt 

perspektiv då en elev befinner sig i läs- och skrivsvårigheter och att 

tangentbordsträning, talsyntes och rättstavningsprogram är exempel på 

gynnsamma programvaror för eleverna. Sämfors (2009, s. 266) menar också att för 

elever med koncentrationssvårigheter är talsyntesen gynnsam utifrån att man då 

man använder den har hörlurar på sig, vilket gör det lättare att fokusera och 

koncentrera sig på sitt eget arbete. Dessutom menar Sämfors (2009, s. 266) att 
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elever med visuella perceptionsstörningar kan vara hjälpta av datorn då man kan 

ha allt sitt arbete på ett ställe och slippa växlingar mellan till exempel bok och 

papper.  

 

Att skriva sig till läsning  

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som ursprungligen utvecklats av den 

norske pedagogen och forskaren Arne Trageton. Trageton (2014, s. 11) menar att 

det finns forskning som visat att skrivning i jämförelse med läsning samt att skriva 

på dator i jämförelse med för hand ter sig lättare för yngre barn. Med detta i åtanke 

och med hjälp av den digitala utvecklingen kom han att utveckla metoden som 

vände den traditionella läs- och skrivinlärningsprocessen till ett skriv- och 

läslärande. På så vis kunde man också enligt Trageton (2014, s. 11) tydligare få ett 

samband mellan huvudområdena i kursplanen för ämnet svenska. Trageton (2014, 

s. 11) menar också att metoden stämmer väl in med den sociokulturella synen på 

lärandet som finns i de nordiska läroplanerna, där kommunikation står i centrum 

för den producerande eleven. Genom innehållsrika teman, med informellt lärande 

och estetiska och lekinriktade aktiviteter skulle eleverna enligt Trageton (2014, s. 

12) få en god kvalitet på språkinlärningen.  

 

I Sandvikens kommun tog specialläraren Mona Wiklander in metoden i sin 

specialundervisning redan 1996 och sedan implementerades den som en generell 

metod i klasserna i samband med ett forskningsprojekt 2011 (Hultin, 2014, s. 15). 

Enligt Wiklander (2014, s. 28) såg man då datorn introducerades som ett 

specialpedagogiskt verktyg att elever intresserade sig för den, särskilt de elever 

som hade läs- och skrivsvårigheter och de som hade koncentrationssvårigheter.  

 

ASL är inte som man skulle kunna tro någon exakt metod, utan Hultin (2014, s. 

10) menar att det snarare rör sig om flera metoder och arbetssätt som samtliga 

ryms under benämningen ASL, men att det gemensamma för dem är att eleverna 

lär sig läsa genom att skriva på datorer eller lärplattor. I Sandvikenmodellen för 

ASL skriver barnen på datorn redan från dag ett i skolan oavsett om de formellt 

kan skriva eller inte. Detta görs genom så kallade mönstertexter, där eleven 

kopierar första delen av en mening och sedan själv får fylla på (Hultin, 2014, s. 

16). Exempel på sådana mönstertexter kan vara ”Jag vill”- eller ”Jag kan”-

meningar. Om barnet inte kan själv så skriver läraren på en lapp och barnet kan på 

så vis kopiera och ändå producera egen text (Hultin, 2014, s. 16).  

 

Wiklanders utformning av ASL bygger på kommunikation i klassrummet. Hultin 

(2014, s. 16) beskriver hur skrivprocessen i Wiklanders utformning inleds med ett 

lärarlett samtal i klassen om det som ska skrivas och att man ofta tar avstamp i 

exempelvis en film eller en annan text för att sedan identifiera till exempel 

genremarkeringar för den tänkta texttypen. Den här fasen kan också visualiseras 

för eleverna genom att läraren gör en tankekarta med de förslag som eleverna ger i 
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samtalet. Ofta gör man sedan en gemensam text där läraren skriver det som 

eleverna ger som förslag på datorn och detta projiceras på tavlan i klassrummet. 

Hultin (2014, s. 17) beskriver vidare skrivprocessen som att nästa led är att 

eleverna på varsin dator, utrustad med hörlurar och talsyntes, med hjälp av 

tankekartan, övningen med den gemensamma texten och ibland lärarens lappar 

sedan producerar sin egen text. Under skrivandets gång rödmarkeras stavfel och 

datorn läser också upp det som skrivs och om eleverna då stöter på bekymmer i sitt 

skrivande uppmanas de att prata med sin kamrat eller läraren och i samtalet hitta 

en lösning (Hultin, 2014, s. 17). Den sista delen i skrivprocessen består enligt 

Hultin (2014, s. 17) av att eleverna får lyssna till sin egen text och sedan läsa upp 

den för läraren så att de tillsammans kan upptäcka om några ändringar behöver 

göras, för att slutligen skriva ut den färdiga texten. 

 

 

Att alla elever ska ha samma chans att lyckas är en grundtanke som genomsyrar 

den svenska skolan, men i egenskap av speciallärare menar sig Wiklander (2014, s. 

27) ha sett hur många elever med koncentrationssvårigheter redan tidigt tappat 

lusten att lära i skolan. Hon menar att då det gällde läs- och skrivinlärningen var 

det särskilt svårigheten att forma bokstäver som ställde till bekymmer och detta 

kunde man slippa då man använde ASL. Även Taube (2013, s. 67) menar att 

skriva på dator kan vara motiverande för elever med motoriska svårigheter. Enligt 

Taube (2013, s. 60) är skrivandet en mångfacetterad process som kräver mycket av 

barnet, till exempel skapandet av idéer, syntaktisk medvetenhet, pragmatisk 

medvetenhet, korrekt stavning och medvetenhet om olika genrer. När barn börjar 

skriva för hand kräver formandet av bokstäver så mycket kognitiv kapacitet att 

detta ställer till problem då arbetsminnet inte räcker till för alla dessa delar, vilket 

enligt Taube (2013, s. 61) riskerar att påverka skrivandet negativt. 

 

Hejlskov (2014, s. 55) menar att barn inte som vuxna lär av att misslyckas utan av 

att lyckas, vilket gör att de metoder man som lärare väljer måste erbjuda alla elever 

en chans att lyckas. Sjödin (2014, s. 40) menar att en av de fördelar hon upplevt 

med ASL är att oavsett förmåga och tidigare kunskaper, kan alla elever utmanas av 

att arbeta med samma uppgift med ASL. En elev som redan kan skriva och läsa 

kan producera mer avancerade meningar och längre texter, medan en elev som inte 

nått lika långt i sin läs- och skrivutveckling kan skriva kortare meningar och 

kortare texter. Ser man detta ur ett inkluderingsperspektiv är det tillfredsställande 

hur alla elever får samma uppgift och att de oavsett förmåga har chans att lyckas 

utifrån sina förutsättningar och därmed också vidgar sitt lärande.  

 

Då man arbetar med ASL enligt Sandvikenmodellen har varje elev egen 

dator/lärplatta och hörlurar för talsyntesen, vilket skulle kunna göra det lättare för 

elever med koncentrationssvårigheter att stänga ute onödiga intryck och fokusera 

på de som är viktiga. Vuolle (2014, s. 54) menar att en fördel med ASL är att det 
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skapar trygghet genom att arbetssättet har en tydlig struktur och därmed snabbt ger 

eleverna en förståelse för vad som förväntas av dem.  

 

Det faktum att textskapande med ASL grundar sig i ett inledande gemensamt 

samtal om texten som ska skapas, samt att samtal om texten uppmuntras genom 

hela skrivprocessen menar Söderblom (2014, s. 81) är en framgångsfaktor för 

eleverna. Hon menar att eleverna då blir delaktiga och samtidigt får en djupare 

förståelse för textskapandet och kan bedöma och ändra texten utifrån vad som 

framkommer i samtalet. Att man använder datorn gör också att ändringarna är lätta 

att göra och kräver väldigt lite av eleverna (Söderblom, 2014, s. 81-82).  

 

Den allmänna kritik som riktas mot ASL är att det inte finns tillräckligt med 

forskning som visar på metodens effektivitet i förhållande till andra metoder för 

läs- och skrivundervisning (Fredriksson & Taube, 2012, s. 203). Taube (2013, s. 

60) menar också att det finns en vinst med att använda pennan som skrivverktyg 

eftersom det finns forskning som tydligt pekar på att det finns samband mellan 

automatiserad förmåga att skriva för hand och förmåga att producera texter med 

god kvalité. Detta skulle innebära att skriva på dator inte är lika gynnsamt för 

skrivutvecklingen. Taube (2013, s. 62) menar också att förmågan att skriva för 

hand inte bara handlar om finmotorik, utan att det i själva verket är minnesbilderna 

av bokstäverna snarare än den finmotoriska förmågan som bidrar till att skriva för 

hand.  

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Gemensamma och utmärkande drag för personer med NPF-diagnoser är att de ofta 

har svårigheter med reglering av uppmärksamhet, samspel med andra människor, 

inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift och att de har motoriska 

svårigheter (Riksförbundet Attention, 2018).  Enligt Riksförbundet Attention 

(2018) blir de här bekymren ofta extra tydliga i skolsammanhang då skolan ställer 

krav på barnen att anpassa sig till andra och följa både skrivna och oskrivna regler. 

Det här gör att barn med NPF-diagnos/problematik ofta missförstås av sin 

omgivning som antingen bråkiga och/eller obegåvade (Riksförbundet Attention, 

2018).  

Då det gäller svårigheter med uppmärksamhet kan man hos personer med NPF-

diagnoser se tydliga koncentrationssvårigheter. För personer med NPF-diagnoser 

finns ofta en oförmåga att kunna koncentrera sig på en sak under längre tid 

eftersom de tar in alla intryck samtidigt (Region Uppsala, 2014). Detta 

tillsammans med en svårighet att reglera sin aktivitetsnivå gör att dessa personer 

får svårigheter att visa och använda sina goda förmågor (Region Uppsala, 2014).  

I skolan är eleverna många tillsammans i ett klassrum. Att på det sättet vara 

tillsammans med andra i grupp kan vara svårt för personer med NPF-
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diagnoser/problematik, eftersom de kan ha svårt att läsa av och ta in andra 

människor, och det gör att sådana situationer kräver mer energi än för andra 

(Region Uppsala, 2014). Svårigheter att reglera aktivitetsnivån, som ofta kommer 

till uttryck som impulsivitet eller bristande uthållighet gör också att det sociala 

samspelet blir svårare att hantera (Region Uppsala, 2014). Något som också kan 

påverka hur en person med NPF-diagnos fungerar i en grupp är att de ofta har 

svårigheter med perceptionen, det vill säga hur man uppfattar intryck (Region 

Uppsala, 2014).  

Personer med NPF har ofta svårigheter med inlärning och detta är ofta 

sammankopplat med minnessvårigheter. Gillberg (2013, s. 83) menar också att 

minnessvårigheterna är starkt kopplade till koncentrations- och 

uppmärksamhetsproblemen eftersom arbetsminnet och korttidsminnet är tätt 

sammankopplat med en del uppmärksamhetsfunktioner som just automatisering 

och mobilisering. I skolsammanhang är de här svårigheterna ofta till bekymmer för 

elevgruppen då omgivningen kan uppleva att om bara eleven ansträngde sig mer 

skulle det gå bättre, att de kan om de bara vill (Gillberg, 2013, s. 84). 

De svårigheter som personer med NPF-diagnos kan ha med att uttrycka sig i tal 

och skrift är sammankopplade med de svårigheter de har med arbetsminne och 

korttidsminne. Gillberg (2013, s. 46-50) menar att till exempel barn med DAMP 

ofta är sena i språkutvecklingen, har problem med grammatiken, ett fattigt 

ordförråd, artikulationsvårigheter, problem med den fonologiska medvetenheten, 

en avvikande prosodi, avvikande röstkvalitet samt pragmatiska problem. 

För en del personer med NPF finns också svårigheter med motoriken i olika grader 

och omfattning. Gillberg (2013, s. 42-43) menar att till exempel de med DAMP 

kan ha både grovmotoriska och finmotoriska svårigheter. De finmotoriska 

svårigheterna påverkar precisionen i rörelsen av fingrar, händer och ansikte och 

Gillberg (2013, s. 43) menar också att dessa svårigheter ligger till grund för vissa 

talsvårigheter.  

NPF och läs- och skrivsvårigheter 

Förutom de svårigheter som beskrivits hittills kan man se en särskild koppling 

mellan NPF-diagnos och läs- och skrivsvårigheter. Kadesjö (2007, s. 175) menar 

att utvecklingen av språk, begreppsutveckling och koncentrationsförmåga är starkt 

kopplade till varandra. Han menar att barn behöver bygga upp ett förråd av 

begrepp och erfarenheter för att kunna sortera och värdera den information som 

hjärnan utsätts för så att barnet ska kunna förstå vilka intryck som är viktiga vid en 

viss situation. Vidare menar Kadesjö (2007, s. 175) att det visat sig att barn som är 

impulsstyrda har en försenad begreppsutveckling. Kadesjö (2007, s. 114) menar 

också att det finns undersökningar som pekar på att hälften av barn med till 

exempel ADHD samtidigt har läs- och skrivsvårigheter och att det också är vanligt 

att barn med läs- och skrivsvårigheter har stora koncentrationssvårigheter.  
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Förutom koncentrationssvårigheterna i sig är det rimligt att tänka sig att bekymren 

med minnet och motoriken har betydelse gällande sambandet mellan läs- och 

skrivsvårigheter och NPF-diagnoser. Kadesjö (2007, s. 130) menar att dessa bitar 

samspelar och tillsammans ofta försätter barnet i bekymmersamma situationer. 

Han beskriver detta samspel i vad han kallar motorisk handlingskedja. Det hela går 

ut på att den handling vi ser egentligen består av många olika delar av impulser 

och muskelrörelser och att om man har uppmärksamhetsstörningar, så blir 

handlingarna så mycket svårare att utföra på grund av att så många intryck riskerar 

att störa den här komplexa kedjan.  

 

Gillberg (2013, s. 69) menar att det snarare är en regel än ett undantag att barn 

med ADHD/DAMP har någon typ av inlärningssvårighet. Vidare menar Gillberg 

(2013, s. 63) att de inlärningsproblem som förknippas med till exempel 

ADHD/DAMP hör till de konsekvenser av funktionsnedsättningen som påverkar 

personen mest. Han drar det till och med så långt som att säga att den förnedring 

som de här barnen kan uppleva dagligen i skolan på grund av sina svårigheter kan 

göra att de vänder ryggen till samhället.  

 

Taube (2009, s.71) menar att det kan vara väldigt stressande för barn att tidigt stöta 

på svårigheter med läsningen och skrivningen i skolan. Hon menar att det för dem 

som drabbas blir väldigt jobbigt att dagligen känna att man inte förstår, inte kan 

eller inte hinner i jämförelse med andra i elever i klassen och att detta har stor 

påverkan på självbilden och motivationen för skolarbetet i stort. För elever med 

NPF-diagnos/problematik läggs då denna stress och känsla av otillräcklighet 

ovanpå den stress som redan genererats av de grundläggande svårigheterna. 

 

 

Tidigare forskning om ASL 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Det 

finns inte särskilt mycket forskning på ASL som metod för läs- och 

skrivundervisning och dessutom är den forskningen som finns ofta problematisk 

då det finns flera aspekter i läs- och skrivinlärningen än bara vilken metod som 

använts. Forskningen som finns har också haft skilda syften, vilket gör resultaten 

svåra att jämföra. När det gäller ASL och hur metoden fungerar för elever med 

NPF-problematik hittar jag ingen tidigare forskning vilket ytterligare motiverar 

den här studien. Däremot finns en del övriga effekter i den forskning som hittats, 

förutom de givna läs- och skriveffekterna, som är intressanta för metodens effekt 

för elevgruppen.  

 

Effekter på läs- och skrivinlärningen 

Den forskning som gjorts när det gäller ASL är inte helt enkel att jämföra då 

forskningsprojekten haft så olika ingångspunkter och skilda syften. I Hultin och 
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Westmans (2013) forskning var syftet att ta reda på hur digitaliseringen av skolans 

tidiga skriftspråkspraktiker påverkar läs- och skrivundervisningen vad gäller 

metoder och arbetssätt, men också att ta reda på vilka olika textgenrer som 

förekommer i dataskrivna texter. Fokus låg alltså inte på enskilda elevers läs- och 

skrivkompetens. Något som framkommit är att de texter som analyserats innehåller 

mindre stavfel än texter vanligen producerade av elever i årskurs 1, vilket kan 

kopplas till användandet av rättstavningsprogrammet som används i ASL.   

 

Genlott och Grönlund (2013) har också bedrivit forskning om ASL och syftet med 

studien har varit att bidra med nya och bättre metoder för läs- och 

skrivundervisning i de yngre åldrarna. Resultatet av studien visade att eleverna 

ökat både sin läs- och skrivförmåga, samt att samtliga elever uppgav att de var 

nöjda med sina texter och hade gott självförtroende vad det gällde sin 

skrivförmåga. Genlott och Grönlund (2013) såg också i sin studie att alla elever 

oavsett tidigare läs- och skrivförmåga producerade längre texter med bättre 

kvalitet då de använde ASL, till exempel kunde en elev med misstänkt dyslexi 

genom datorns hjälp prestera mycket längre och mer begripliga texter än vad 

eleven gjorde för hand.   

 

Liberg (2013) har studerat ett ASL- projekt i Uppsala kommun. Syftet med studien 

var att se hur elevernas läs- och skrivutveckling i de här två klasserna såg ut. Hon 

kommer i sin rapport fram till att elevernas skrivförmåga är bättre än genomsnittet, 

det vill säga att de skriver längre texter av bättre kvalitet. Vidare menar hon dock 

att angående läsförmågan så presterar eleverna i studien något sämre än 

genomsnittet. Utifrån detta menar Liberg (2013) att det inte går att säga huruvida 

ASL skulle ha någon betydelse för den tidiga läs- och skrivutvecklingen i stort.  

 

Takala (2013) har genomfört en finsk studie angående ASL med syftet att ta reda 

på i vilken utsträckning lärare använde ASL, samt att ta reda på hur lärares och 

elevers erfarenheter av metoden såg ut. Enligt Takala (2013) är inte ASL tillräcklig 

som egen metod för läs- och skrivundervisningen och hon menar att det inte fanns 

någon väsentlig skillnad i de uppmätta resultaten angående elevernas läs- och 

skrivförmåga jämfört med elever som inte använt metoden.  

 

I Dambers (2013) studie har man utifrån hypotesen att användandet av datorer och 

lärplattor blåser nytt liv i läs- och skrivundervisningen intervjuat lärare och jämfört 

läs- och skrivundervisning med penna och papper med läs- och skrivundervisning 

med hjälp av datorer. Enligt Damber (2013) fanns det inga indikationer på att lära 

sig läsa och skriva med datorn som verktyg skulle vara framgångsrikare än med 

hjälp av papper och penna. 
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Övriga effekter 

Hultin och Westman (2013) kom i sin studie fram till att den textgenre som 

dominerat det insamlade materialet var personliga rapporter, det vill säga den typ 

av mönstertexter med meningar som Jag vill, Jag kan, Jag har. Hultin och 

Westman (2013) menar att man genom att använda sig av dessa mönstertexter som 

ger eleverna en given utgångspunkt och sedan ger dem möjlighet att själva utifrån 

personliga erfarenheter och intressen slutföra meningarna ger dem chans att lyckas 

och identifiera sig själva som skribenter, trots att de ännu inte erövrat skriftspråket. 

Detta är något som Hultin och Westman (2013) påtalar som viktigt enligt tidigare 

forskning då barn är på väg att lära sig skrivandets konst. Enligt Hultin och 

Westman (2013) indikerar resultatet av deras studie att digitaliseringen av 

skriftspråkpraktiker skapar nya villkor för barns textproduktion i skolan, då datorn 

underlättar för eleverna på ett konkret och omedelbart sätt. Hultin och Westman 

(2013) menar att detta inte minst gäller för elever med svårigheter gällande 

finmotoriken, då datorn för dem har en utjämnande effekt så att de kan komma 

igång med skrivandet på samma sätt som elever utan dessa svårigheter. Vidare 

menar de att datorn som skrivverktyg verkar gynnsamt för samtliga elever då den 

möjliggör snabb redigering av den egna texten, samt att de får direkt återkoppling 

genom talsyntesen i samverkan med den skrivna texten på skärmen.  

 

Genlott och Grönlund (2013) menar att det ökade självförtroendet de sett i sin 

studie kan kopplas dels till att alla elever kan skriva med ASL som metod, oavsett 

förmåga, dels till att det inte finns någon mall för skrivandet som eleven måste 

jämföra sig med, och slutligen också dels för att eleverna i och med att de skrev på 

datorn inte behövde uppleva samma känsla av misslyckande om de stavade fel, 

eller av andra orsaker behövde ändra i sin text. Då man skriver med papper och 

penna blir misslyckandet så mycket tydligare och kräver mycket mer energi och 

fokus av eleven, då den först måste sudda, sedan skriva om och trots 

ansträngningen syns ofta misstagen i form av till exempel knöligt papper eller spår 

av den tidigare texten. Något som också påverkade eleverna positivt enligt Genlott 

och Grönlund (2013) var den sociala interaktionen som pågick under arbetets 

gång.  

 

Liberg (2013) menar att det finns positiva effekter med ASL oavsett vilken 

inverkan metoden har för läs- och skrivinlärningen. Hon kom fram till att 

motoriska problem får mindre betydelse för eleverna, samt att eleverna genom 

ASL får tidig datorvana vilket i dagen samhälle blir allt viktigare. 

 

Enligt Takala (2013) tyder resultatet i hennes studie på att ASL är ett kreativt 

arbetssätt som inspirerar eleverna att producera texter och utvecklar deras sociala 

och kommunikativa förmåga. Elever i studien visade precis som i Hultin och 

Westmans, Genlott och Grönlunds och Libergs studier, hög motivation för att läsa 
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och skriva. Takala (2013) menar dock att det inte går att avgöra huruvida det är 

arbetet med ASL eller andra faktorer som lett till denna motivation. Vidare menar 

Takala (2013) att ASL verkar fungera särskilt bra för elever med särskilda behov. 

Hon beskriver hur elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med 

koncentrationssvårigheter verkar gynnas av att använda datorer. Detta menar hon 

kan förklaras av att datorn har ett oändligt tålamod, på så vis att den till skillnad 

från en lärare inte tillrättarvisar och visar negativa känslor då eleverna misslyckas. 

Dessutom menar hon att ASL möjliggör mer individuella lösningar inom ramen av 

den generella undervisningen, vilket är gynnsamt för elever med särskilda behov. 

 

Damber (2013) kommer i sin forskning fram till lärarens kunskaper och 

engagemang är absolut avgörande för huruvida läs- och skrivundervisningen 

lyckas eller inte, och inte vilket verktyg eleverna använder.  

 

Sammanfattning 

Enligt Hultin och Westman (2013) skapar digitaliseringen av skolans 

skriftspråkpraktiker nya villkor för barns textproduktion, då datorn underlättar för 

eleverna då de med datorns hjälp kan lägga fokus på textskapande istället för den 

krävande processen att forma bokstäver. Aspekten med att kringgå motoriska 

hinder lyfts också av Genlott och Grönlund (2013), Liberg (2013) och Takala, 

(2014). Förutom att man med ASL kan kringgå motoriska hinder i textskapandet 

menar Takala (2014) också att ASL verkar fungera särskilt bra för elever med 

särskilda behov och att ASL möjliggör mer individuella lösningar inom ramen av 

den generella undervisningen, vilket är gynnsamt för elever med särskilda behov 

ur ett inkluderingsperspektiv. 

 

Något som enligt Hultin och Westman (2013) framkommit är att de texter som 

analyserats är längre och innehåller mindre stavfel än texter vanligen producerade 

av elever i årskurs 1 och Genlott och Grönlund (2013) uppgav att eleverna i deras 

studie oavsett tidigare läs- och skrivförmåga producerade längre texter med bättre 

kvalitet då de använde ASL. Libergs studie visar också att eleverna skriver längre 

texter med bättre kvalitet (Liberg, 2013). Vad det gäller läsförmågan menar 

Genlott och Grönlund (2013) att eleverna i deras studie ökat både läs- och 

skrivförmågan, medan det i de övriga studierna inte setts någon positiv effekt på 

läsningen. Liberg (2013) menar till och med att eleverna i hennes studie hade 

något sämre resultat gällande läsförmågan. Damber (2013) menar att det inte finns 

något som tyder på att det skulle spela någon roll vilket skrivverktyg elever 

använder, utan att lärarens kunskaper och engagemang är det som är avgörande för 

en god läs- och skrivinlärning. 

 

Både Hultin och Westman (2013) och Genlott och Grönlund (2013) ser vinster 

med metoden avseende elevers motivation att läsa och skriva och Hultin och 

Westman (2013) menar att elever som lär sig läsa och skriva med ASL tidigare 
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positionerar sig som skribenter. Liberg (2013) menar i likhet med detta att det 

faktum att eleverna tidigt producerar texter och knäcker skriftkoden är en vinst 

med ASL. Eleverna i Takalas studie visade precis som i Hultin och Westmans, 

Genlott och Grönlunds och Libergs studier, hög motivation för att läsa och skriva. 

Takala (2013) menar dock att det inte går att avgöra huruvida det är arbetet med 

ASL eller andra faktorer som lett till denna motivation. Enligt Takala (2014) är 

ASL ett kreativt arbetssätt som inspirerar eleverna att producera texter och 

utvecklar deras sociala och kommunikativa förmåga, något som även Hultin och 

Westman (2013), Genlott och Grönlund (2013) och Liberg (2013) håller med om, 

men menar vidare att metoden inte är tillräcklig som ensam metod.  

 

Sammanfattningsvis finns det forskningsresultat som tyder på att ASL ger positiva 

effekter på elevers textskapande, men resultaten för läsförmågan är tvetydiga.   Det 

finns också positiva resultat på elevers motivation och sociala samspel, även om 

Takala (2013) menar att andra aspekter än just ASL kunnat påverka elevernas 

motivation. Slutligen finns också resultat som tyder på att metoden är gynnsam för 

elever med särskilda behov, särskilt ur ett inkluderingsperspektiv.  

 

Motivering för denna studie 

Det som framkommit i bakgrunden tillsammans med de forskningsresultat som 

hittats har lett fram till en tydligare motivering av denna studie. Utifrån att elever 

med NPF-problematik på grund av sina svårigheter och lärares okunskap om hur 

de ska bemöta dem, ofta har en utsatt situation i skolan finns ett stort behov att 

kartlägga hur befintliga metoder fungerar för elevgruppen. Skolans 

kunskapsinhämtning bygger på att elever snabbt får tillgång till det skrivna ordet, 

vilket gör läs- och skrivinlärningen grundläggande för en fungerande skolgång. 

ASL är en metod som går hand i hand med digitaliseringen av samhället i stort och 

digitaliseringen av klassrumspraktikerna och fler och fler skolor använder 

metoden. Sammantaget gör detta att det finns en tydlig svenskämnesdidaktisk vinst 

i att undersöka hur ASL fungerar för elever med NPF-problematik.  

 

Då det inte forskats särskilt mycket om ASL överhuvudtaget, och då ingen 

forskning som undersökt ASL och elever med NPF-problematik hittats alls, vill 

jag med denna studie vända blicken mot verksamma lärare och ta reda på hur de 

upplever att metoden fungerar för elevgruppen. 

 

Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel beskrivs och motiveras det teoretiska perspektiv, det vill säga genom 

vilka glasögon jag valt att analysera och tolka den empiriska undersökningen. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Som utgångspunkt för min studie har jag valt att anta ett sociokulturellt perspektiv. 

Det sociokulturella perspektivet på lärande bygger på den ryske läraren och 
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forskaren L. S. Vygotskijs (1896-1934) grundtankar om att människan är en 

biologisk, social, kulturell och historisk varelse (Säljö, 2015, s. 91). Enligt Säljö 

(2015, s. 91) menade Vygotskij att svårigheten med att förstå lärandet låg i att 

förstå vilken roll dessa olika delar spelade och hur de samverkade, eftersom om 

man bara fokuserade på en av dem bortsåg man från de andra, vilket enligt honom 

gav en otillräcklig bild. Enligt Säljö (2015, s. 91) är en central del i det 

sociokulturella perspektivet på lärande, hur man menar att de fysiska, intellektuella 

och sociala förmågor en människa har inte bestäms av de biologiska 

förutsättningar hon har, utan av vilka redskap hon får att utvecklas. Säljö (2015, s. 

89) menar att en avgörande skillnad mellan människor och andra varelser är hur vi 

genom vårt språk kan beskriva och förmedla tankar och upplevelser och ta del av 

andras. En viktig aspekt av språk och lärande är enligt Säljö (2015, s. 89) hur vi 

genom vårt språk inte enbart är hänvisade till att lära av våra erfarenheter, utan kan 

lära av det som andra människor berättar.   

 

Ett nyckelbegrepp inom det sociokulturella perspektivet på lärande är ”den 

proximala utvecklingszonen”. Det handlar om hur man i en sociokulturell 

gemenskap lär genom att det finns en grundläggande ojämlikhet, där man lär av en 

”more capable peer”, alltså någon som kan mer än en själv (Säljö, 2015, s. 99). 

Säljö (2014, s.123) beskriver den proximala utvecklingszonen som ”den zon inom 

vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent 

person”. Enligt Säljö (2015, s. 99) menar Vygotskij att människor ständigt 

utvecklas genom sina erfarenheter och att då man lärt något och behärskar detta, 

blir det också en ingångspunkt till nya kunskaper och det är då man befinner sig i 

den proximala utvecklingszonen. 

 

I ASL kan man tydligt se det sociokulturella perspektivet på lärande, då ett av 

Tragetons (2014, s. 11) nyckelbegrepp för metoden är kommunikation. Han menar 

att med kommunikation som grundtanke får man ett närmare samband mellan att 

tala, lyssna, skriva och läsa och han kopplar också detta till Lgr 11. Han menar 

vidare att ur det sociokulturella perspektivet på lärande, är eleven som producent 

av kunskap central och att detta återfinns i Lgr 11 och också görs gällande med 

ASL som metod. Trageton (2014, s. 15) menar att barn genom ASL stimuleras till 

dialog och muntlig kompetens och också till att tidigt formulera egna tankar och 

meningar. Vidare menar Trageton (2014, s. 18) att det sociokulturella perspektivet 

på lärande präglar Lgr 11 eftersom eleverna ska experimentera, iaktta, studera, 

leka, samtala, diskutera, delta, värdera, observera, undersöka, undra, uttala sig, få 

något sagt, samtala om, utnyttja olika informationskällor, framföra, ha åsikter om, 

lyssna, skriva och läsa och att det också återfinns i ASL.  

 

I det här kapitlet har jag kort beskrivit det sociokulturella perspektivet på lärande 

och kopplat det till ASL och Lgr 11. Denna koppling gör att jag finner perspektivet 

relevant för studien och därför valt att anta ett sociokulturellt perspektiv i studien. I 
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kommande kapitel redogörs och motiveras med vilken metod den empiri som 

ligger till grund för studien insamlats.  

 

Metod 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis kort den förförståelse jag har, därefter 

motiveras val av metod och sedan motiveras urvalet av informanter för studien. 

Vidare beskrivs vilka forskningsetiska överväganden som gjorts, genomförandet 

av undersökningen och hur databearbetning och analys skett. Studiens 

tillförlitlighet beskrivs sedan och avslutningsvis beskrivs de informanter vars svar 

ligger till grund för resultatet av studien.  

 

Min förförståelse 
Jag har själv barn med NPF-problematik och har på nära håll sett de komplexa 

svårigheter de kan uppleva i skolans värld. Under min verksamhetsförlagda 

utbildning har jag kommit i kontakt med ASL och funderat mycket över metoden. 

Jag har under den sista terminen av min utbildning också arbetat i en årskurs ett 

där man inte använder ASL, utan mer traditionell läs- och skrivundervisning. De 

erfarenheter jag gjort säger mig att ASL är en metod som verkar fungera bra för 

många barn, inte minst för de som har det svårt med läs- och skrivinlärningen och 

koncentrationen, och jag har därför velat undersöka om andra mer erfarna lärare 

delar dessa erfarenheter. För att göra sig själv medveten om de risker för påverkan 

den egna förförståelsen har på resultatet och som ett led i att göra sin forskning 

transparent påtalar Westlund (2009, s. 64) vikten av att man på detta sätt 

kommenterar och medvetandegör sin förförståelse. 

 

Val av metod 
Med syftet och frågeställningarna för studien i åtanke har en kvalitativ 

intervjustudie genomförts. Kvalitativ forskning syftar till att förstå det som 

studerats (Fejes & Thornberg, 2009, s. 18-19; Larsen, 2009, s. 24). Syftet med 

studien är att undersöka hur verksamma lärare upplever att ASL fungerar för 

elever med NPF-problematik. Jag vill alltså få en djupare förståelse för hur lärarna 

upplever att metoden fungerar för just de här eleverna, vilket motiverar den 

kvalitativa forskningsansatsens lämplighet. Då tiden för undersökningen är 

begränsad kommer resultatet från ett mindre antal lärare. Detta gör att resultatet 

blir svårare att generalisera, men enligt Larsen (2009, s. 24) ger den här typen av 

undersökningar ändå en möjlighet till att överföra resultaten på andra liknande 

sammanhang, eftersom den information som kommer fram i kvalitativa 

undersökningsmetoder representerar helhet och fullständighet i aktuellt 

sammanhang.  

 

De frågeställningar som används för att syftet med studien ska uppfyllas är: ”Vilka 

möjligheter ser lärare med ASL för elever med NPF-problematik?” Och ”Vilka 

svårigheter ser lärare med ASL för elever med NPF-problematik?” För att få dessa 



 

20 
 

besvarade har sex halvstrukturerade intervjuer med klasslärarelärare och 

speciallärare genomförts. De metoder som används för datainsamling i kvalitativ 

forskning är enligt Larsen (2009, s. 24) ostrukturerad eller strukturerad i mindre 

grad, där till exempel informella intervjuer och data presenteras i löpande text med 

citat så som i den här studien. 

 

Utifrån att många lärare idag har bristande kunskaper om vad NPF-problematik är 

och vad det innebär för eleverna så kändes det extra viktigt att jag och 

informanterna under intervjuerna kunde utbyta tankar och ståndpunkter, för att få 

bästa möjliga förutsättningar för förståelse, vilket uteslöt enkät som metod för 

studien. Larsen (2009, s. 26) menar att en stor fördel med halvstrukturerade 

intervjuer är just möjligheten för forskaren att verkligen gå på djupet, genom att 

till exempel ställa följdfrågor och reda ut missförstånd, vilket ger en bättre 

förståelse och mera djup. Larsen (2009, s. 27) menar också att det i en kvalitativ 

undersökning är lättare att säkerställa god validitet utifrån att respondenten kan 

tala friare och be om förklaringar, vilket hade varit svårare om undersökningen 

gjorts med hjälp av enkäter.  

 

Urval 
Inför intervjuerna gjordes ett antal avvägningar i valet av informanter. Några 

bakgrundsfaktorer som ansågs viktiga var dels att de lärare som skulle ingå i 

studien kunde antas ha liknande erfarenhet av ASL. Detta utifrån att det under 

arbetets gång framkommit att ASL används som ett samlingsnamn för läs- och 

skrivinlärning med dator/lärplatta, men att tillvägagångssättet i undervisningen och 

kontinuiteten skiljer sig åt väldigt mycket och att detta skulle kunna påverka 

resultatet. Då mitt intresse för metoden har sitt ursprung i den ASL- undervisning 

jag stött på under min VFU föll det sig naturligt att samtliga informanter skulle 

vara eller hade varit verksamma inom den mellansvenska kommun där min VFU 

varit förlagd. Dels eftersom det skulle bli lätt att hitta informanter till studien, och 

dels för att arbetssättet där har varit kommunövergripande och borde medföra att 

samtliga informanter har en liknande erfarenhet av arbetssättet och detta är 

gynnsamt för studiens validitet och reliabilitet.  

 

Något som också togs i åtanke var att informanterna skulle ha 

undervisningserfarenhet och inte vara nyutexaminerade då studien handlar om 

lärares erfarenheter. För att få ytterligare en aspekt av lärares erfarenheter med 

utgångspunkt i inkluderingstanken i den svenska skolan, hur den 

specialpedagogiska kunskapen ska finnas i klassrummet och att läraren ska kunna 

möta och anpassa sin undervisning till samtliga elever, bestämdes att 

informanterna inte bara skulle vara klasslärare, utan att även speciallärare skulle 

ingå i studien. Detta ur ett svenskdidaktiskt perspektiv, det vill säga för att genom 

studien få erfarenheter att på bästa sätt förbättra undervisningen i klassrummet. 
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Forskningsetiska överväganden 
Innan studien genomfördes fylldes Högskola Dalarnas blankett för etisk 

egengranskning av studentprojekt som involverar människor (Bilaga 1) i för att 

medvetandegöra mig själv om de forskningsetiska överväganden som skulle 

komma att gälla mitt arbete. Enligt Björkdahl Ordell (2007, s. 26-27) ska man som 

forskare ta hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetsskravet och nyttjandekravet. 2017 kom 

Vetenskapsrådet med en uppdaterad och delvis omarbetad version där dessa 

huvudkrav inte preciseras på samma tydliga sätt, utan mer talar om 

forskningsetiska kodexar (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13-14), men de saker man 

som forskare ska ta i beaktande när det gäller forskningsetik är desamma. För min 

egen del har jag valt att fundera kring etiken med hjälp av de fyra huvudkraven då 

jag upplevde det som tydligast och mest givande för mina ställningstaganden.  

 

Vid tillfrågandet om deltagande i studien, tillgodosågs informationskravet och 

samtyckeskravet genom att jag beskrev studiens syfte och att deltagandet var 

frivilligt. Senare i inledningen av varje intervju informerade jag åter igen om 

studiens syfte och att deltagaren när som helst kunde ta en paus eller avbryta 

intervjun. Vid intervjutillfället informerades också om att de svar deltagaren 

lämnade skulle avidentifieras i studien. Jag har tilldelat informanterna fiktiva namn 

som ett led i att uppfylla konfidentialitetskravet, samt valt att inte skriva ut namnet 

på den mellansvenska kommun där informanterna är verksamma. Vid 

intervjutillfället informerades också om att de uppgifter deltagaren lämnade endast 

skulle användas för den aktuella studien och att inspelningarna skulle förstöras 

efter avslutat arbete, vilket uppfyller nyttjandekravet. Ett informationsbrev (Bilaga 

2) överlämnades också till deltagarna vid intervjutillfället.  
 

Genomförande 
Då urvalet gjorts började jag skicka ut förfrågningar via e-post till lärare på min 

VFU-skola som jag haft kontakt med, men också till rektorn på skolan så att hen 

kunde förmedla fler förfrågningar på skolan. Jag skickade också en förfrågan till 

en specifik lärare utifrån att jag visste att hen har stor kunskap och stort 

engagemang för ASL och för barn i behov av stöd. Under en period på en vecka 

besökte jag VFU-skolan två gånger och genomförde intervjuer. Några dagar innan 

skickade jag frågorna till informanterna för att de skulle få en chans att förbereda 

sig.  

 

En intervjuguide (Bilaga 3) gjordes med de frågor som skulle ligga till grund för 

intervjun. Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 146-147) bör intervjuaren tänka på 

att utforma frågorna ur både en tematisk och en dynamisk dimension. Den 

tematiska dimensionen i intervjun syftar till att få svar på de forskningsfrågor man 

ställer i studien, och det som sedan ligger till grund för själva analysen. Den 

dynamiska dimensionen i intervjun syftar till att få till ett flytande samtal och att få 

informanten att berätta om sina erfarenheter och känslor (Kvale & Brinkmann, 
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2009, s. 146-147). Kvale & Brinkmann (2009, s. 147) menar också att det kan vara 

bra att skapa två intervjuguider där man skiljer på de tematiska forskningsfrågorna 

som oftast innehåller fler ämnesspecifika begrepp och ett i allmänhet mer 

teoretiskt språk och de frågor som ska ställas under intervjun då de ställs på ett 

vardagligare språk, men i det här arbetet gjordes endast en eftersom det kunde 

antas att informanterna var bekanta med det språk och de begrepp som användes. 

Det faktum att intervjuguiden skickades till informanterna innan intervjun var 

utifrån att de skulle hinna läsa igenom och förbereda sig genom att till exempel ta 

reda på vad de olika begreppen stod för i de mer tematiska frågorna.  

 

Intervjuerna skedde dels på VFU-skolan och dels i en av informanternas hem. 

Samtliga intervjuer inleddes med ett samtal kring studiens syfte och 

frågeställningar och om intervjuns upplägg. Det informerades om att intervjun 

skulle spelas in och att informanten när som helst kunde avbryta intervjun. 

Informanterna informerades om att deras svar skulle avidentifieras i arbetet och att 

de gärna fick läsa arbetet då det blev färdigt. Ett informationsbrev (bilaga 2) 

överlämnades också där de fyra huvudkraven framgick tydligt. 

 

De flesta av intervjuerna tog omkring en halvtimme att genomföra. Frågorna från 

intervjuguiden ställdes och då det behövdes ställdes också följdfrågor och gavs 

förtydliganden för att få samtalet att flyta. Av de sex intervjuerna spelades fyra in. 

En av dem togs också anteckningar till, men det upptäcktes att det inte var till 

någon hjälp, utan snarare tog fokus från samtalet. De två andra intervjuerna 

besvarades skriftligen, utifrån att intervjuerna skulle ske under en viss tidperiod i 

kursen och det inte fanns tillräckligt med tid att göra fler resor till VFU-skolan. De 

följdfrågor som kunde ställas vid intervjuerna som skedde ansikte mot ansikte fick 

istället ställas och besvaras skriftligen. Hur detta eventuellt påverkar resultatet 

diskuteras i metoddiskussionen. 

 

Databearbetning och analys 
Databearbetningen och analysen av den empiriska undersökningen utgick ifrån 

frågorna i intervjuguiden (Bilaga 3). Fyra av de sex genomförda intervjuerna 

spelades in och dessa ljudupptagningar lyssnades igenom noggrant flera gånger 

och inspelningen sattes på paus så att intervjusvaren kunde transkriberas in i 

intervjuguiden. För den första av de fyra inspelade intervjuerna hade även 

anteckningar förts under intervjun och under transkriberingen av denna lästes även 

dessa anteckningar och jämfördes med ljudupptagningen. Två av intervjuerna 

besvarades skriftligen och dessa intervjusvar fördes också in i intervjuguiden. Efter 

att ha transkriberat och samlat samtliga intervjusvar i sex separata intervjuguider 

sammanfördes sedan samtliga informanters svar fråga för fråga i ett 

Worddokument för att på så vis göra skillnader och likheter i svaren synliga och 

jämförbara. Nedan följer en kort beskrivning av informanterna och där redovisas 
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intervjusvaren på en del av de mer dynamiska frågorna och senare i resultatdelen 

redovisas svaren på de mer tematiska frågorna.  

 

Beskrivning av informanterna 
För att avidentifiera informanterna har de tilldelats fiktiva namn och för att 

underlätta för läsaren har de namngivits utifrån sin profession. Klasslärarna har 

tilldelats namn på K och speciallärarna namn på S utifrån att det finns både 

klasslärare och speciallärare i studien. Nedan följer en beskrivning av 

informanterna utifrån deras egna utsagor angående hur lång erfarenhet de har av 

yrket och av att arbeta med ASL, samt deras erfarenhet av NPF-problematik. 

 

Karin  

Karin har 18 års erfarenhet av att undervisa. Hon har ungefär sex års erfarenhet av 

att arbeta med ASL. 

Den erfarenhet Karin har av NPF-problematik kommer till största delen från de 

elever hon genom åren träffat i vardagen, men hon har också genomgått några 

kortare utbildningar genom arbetsplatsen, främst om ADHD. 

 

Kerstin  

Kerstin har arbetat som grundskollärare i 20 år. Hon har haft tre omgångar med 

årskurs 1 där man använt ASL för läs- och skrivundervisningen.  

Den erfarenhet av NPF-problematik Kerstin har kommer främst av den praktiska 

erfarenhet hon fått då hon dagligen träffat elever med den typen av problematik 

och att hon aktivt letat information för att kunna anpassa sin undervisning och 

möta de här eleverna på ett bra sätt. Det har också varit en del kortare 

fortbildningar och föreläsningar på skolan där Kerstin arbetar inom till exempel 

ADHD genom åren och kommunen har kontakt med en psykologkonsult, som 

också gett tips och råd. 

 

Kajsa  

Kajsa har arbetat som lärare i sju år, varav tre år med ASL. Den erfarenhet Kajsa 

har av NPF-problematik kommer från de elever hon mött i vardagen som lärare, 

men det ingick även specialpedagogik i hennes utbildning. En satsning inom 

specialpedagogik genomfördes också nyligen på skolan där hon arbetar. 

 

 

Sylvia  

Sylvia har sammanlagt 45 års undervisningserfarenhet både som klass- och 

speciallärare. Hon har mer än 14 års erfarenhet av ASL både som 

specialpedagogiskt verktyg och som ett skrivdidaktiskt verktyg för hela klassen. 

Den erfarenhet Sylvia har av NPF-problematik kommer dels från alla de elever 

hon mött i vardagen som speciallärare och klasslärare, men också från flertalet 
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vidareutbildningar inom specialpedagogik med inriktning mot olika diagnoser 

inom NPF.  

 

Stina  

Stina har sammanlagt 40 års erfarenhet av läraryrket och ungefär 8-9 års erfarenhet 

av att arbeta med ASL. 

Stinas erfarenhet av NPF-problematik kommer från mötet med elever i det dagliga 

arbetet och från en del kortare kurser och föreläsningar. 

 

Sinikka  

Sinikka har ungefär tio års erfarenhet av undervisning och fem års erfarenhet av att 

arbeta med ASL. 

Sinikka uppger att hon inte har någon utbildning inom NPF-problematik, men att 

hon träffat och arbetat med elever med den typen av problematik. 

  

Tillförlitlighet 
En studies tillförlitlighet bestäms främst av hur hög validitet och reliabilitet den 

har. Validitet och reliabilitet är enligt Karlsson (2007, s. 251) starkt 

sammankopplade på så vis att reliabilitetskriteriet är en del av huruvida man kan 

diskutera en undersöknings validitet och i slutändan av att alls kunna se ett 

forskningsresultat som fakta, alltså valid kunskap. Eliasson (2010, s. 16) menar att 

ju högre reliabilitet en undersökning har desto större är chansen att validiteten är 

hög. En undersöknings validitet kan man enligt Eliasson (2010, s. 16) säga svarar 

på frågan: 

”Kan vi räkna med att undersökningen är giltig- att den verkligen mäter det vi vill 

att den ska mäta?”. Med detta i åtanke har några ställningstaganden gjorts i till 

exempel urvalet av informanter. Det bestämdes att samtliga informanter skulle ha 

erfarenhet av ASL från samma kommun för att få så hög validitet som möjligt. 

Något som också tagits i beaktande är att det enligt Larsen (2009, s. 80) är viktigt 

när det gäller en intervjustudies validitet att de frågor som ställs är förenliga med 

studiens syfte och frågeställningar. 

  

Enligt Eliasson (2010, s. 14) kan man kort och gott säga att reliabilitetsbegreppet 

svarar på frågan: 

”Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under 

så likartade förhållanden som möjligt?”. Det handlar alltså om en undersöknings 

pålitlighet och Eliasson (2010, s. 15) säger vidare att reliabiliteten bestäms av hur 

mätningarna i en undersökning utförs och hur noggrant de analyseras, oavsett 

undersökningsmetod. Det finns några sätt att öka reliabiliteten i en studie, till 

exempel att förbereda undersökningen väl och om man utför kvalitativa 

undersökningar som till exempel intervjuer kan man försäkra sig om att svaren 

dokumenteras korrekt, genom att spela in eller låta informanten läsa igenom 

anteckningarna (Eliasson, 2010, s. 15-16). I den här studien vidtogs några åtgärder 
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för att säkerställa reliabiliteten. Dels fick informanterna tillgång till frågorna innan 

intervjun för att de skulle kunna lämna så genomtänkta svar som möjligt och dels 

var målsättningen att intervjuerna skulle spelas in med tanke på reliabiliteten. 

 

Metoddiskussionen behandlar huruvida de ställningstaganden och avvägningar 

som gjorts inför insamlingen av studiens empiri har påverkat studiens 

tillförlitlighet och styrkor och svagheter med metoden belyses. 

 

Resultat 
I det här kapitlet redovisas svaren från intervjuerna som har en mer tematisk 

dimension, det vill säga som har med studiens frågeställningar att göra. Jag har 

valt att redovisa svaren från klasslärarna och svaren från speciallärarna separat. 

Detta för att se om det eventuellt kan vara någon skillnad i hur de olika 

professionerna upplever dels ASL i allmänhet och dels ASL i synnerhet för elever 

med NPF-problematik. Gemensamt för samtliga informanter är att de erfarenheter 

de har av ASL är från samma kommun. 

 

Klasslärares erfarenheter av ASL  
De intervjuade klasslärarna har olika lång erfarenhet av att arbeta med ASL. Kajsa 

som är den som har kortast erfarenhet av ASL har arbetat tre år med arbetssättet. 

Den som arbetat längst är Kerstin som arbetat i nio år och Karin har arbetat i sex år 

med ASL. Kajsa uppgav att under den tid hon arbetade i den här kommunen med 

ASL hade hon ansvar för en årskurs 1-3, vilket hon är ensam om i studien och hon 

är också ensam om att under arbetet med ASL inte kunnat erbjuda samtliga elever 

varsin dator, utan att eleverna fick dela dator två och två. För de andra två 

klasslärarna har situationen sett annorlunda ut då varje elev haft egen dator och 

fullt ut kunnat fokusera på sin egen uppgift.  

 

De fördelar klasslärarna uppger finns med ASL är att eleverna slipper lägga energi 

på att forma bokstäver. Både Kajsa och Karin tar upp de motoriska svårigheterna 

som kan ställa till det för elever i årskurs ett och säger att med ASL kan man 

kringgå dem. Kerstin tar inte specifikt upp den aspekten utan menar att den största 

fördelen är att eleverna tidigt kan skriva mycket och fort, vilket i och för sig 

möjliggörs då de inte fastnar i den motoriskt krävande processen att forma 

bokstäverna för hand. Hon menar att detta gör att eleverna upplever stor 

tillfredställelse och motiverar dem att skriva mera. Detta med att tidigt kunna 

skriva och producera något själv och känna tillfredställelse som ger eleverna 

motivation är fördelar som både Kajsa och Karin också säger sig uppleva med 

ASL. Alla tre klasslärarna tycker att det är en stor vinst att eleverna kan ta hem 

sina texter och visa att de skrivit själva och dela detta med vårdnadshavare och 

anhöriga redan tidigt i årskurs ett. I anknytning till detta uppger både Karin och 

Kerstin att de upplever att de genom ASL redan tidigt kan arbeta så mycket med 

språket, grammatiken och olika typer av texter. Något de annars upplevt kommit 
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betydligt senare för eleverna. Kajsa och Kerstin menar båda att det faktum att 

eleverna med ASL så tydligt får kopplingen grafem - morfem är något som de 

tycker att eleverna är hjälpta av. Kajsa tar också upp att eleverna genom att 

använda ASL effektivt kan fokusera på sitt eget arbete, genom att hörlurarna 

stänger ute andra intryck och att de arbetar på sin egen skärm. 

 

Ingen av klasslärarna uppger att snabbt kunna lära sig läsa som någon specifik 

fördel och Kerstin menar att då det gäller läsningen tycker hon att det är svårt att 

veta om det är arbetet med ASL, eller förskoleklassens aktiva arbete med 

fonologisk och fonemisk medvetenhet som ligger till grund för att eleverna 

snabbare lär sig läsa.  

 

Klasslärarna säger sig också uppleva vissa nackdelar med ASL. Till exempel 

nämner både Karin och Kerstin hur de upplever att eleverna behöver använda 

pennan parallellt med datorn. Karin säger sig uppleva att eleverna annars får 

alldeles för lite motorisk träning och sedan har väldigt svårt att utveckla en läslig 

handstil. Hon säger också att hon reflekterat över hur hon lärt sig att eleverna 

genom att forma bokstäver för hand får ett muskelminne som är till hjälp i läs- och 

skrivinlärningen. Både Karin och Kerstin tillägger att detta är något man som 

lärare lätt kan motverka genom att helt enkelt varva ren ASL med att skriva för 

hand. De säger också att precis som med andra arbetssätt och metoder i skolan 

handlar ju mycket om hur man som lärare anpassar sin undervisning så att den 

passar både gruppen och individen.  Kerstin berättar också i anslutning till detta 

med individualisering att hon stött på elever som redan innan förskoleklass och 

årskurs ett har lärt sig forma bokstäver och skriva och att de då själva haft en 

önskan om att få skriva för hand.  

 

Kajsa tar upp intresset för datorer och teknik. Hon menar att en del barn inte tycker 

att det är roligt med datorer och har svårt att ta till sig ny teknik och att det då blir 

mycket fokus på teknikbiten istället för på själva skrivandet. Kajsa upplever också 

att det faktum att hennes elever inte hade varsin dator gjorde att det blev 

svårigheter både med samarbete och med teknik som förmodligen avhjälpts om 

eleverna hade varsin dator. Hon upplevde också att eleverna behövde vara lite 

självgående i ASL- arbetet, vilket hennes elever inte var alla gånger och att detta 

då ställde till bekymmer. Kajsa säger också att detta kanske hade varit annorlunda 

om hon inte haft en åldersintegrerad klass.  

 

Speciallärares erfarenhet av ASL 
Liksom för klasslärarna skiljer sig erfarenheten åt tidsmässigt mellan de tre 

intervjuade speciallärarna. Sinikka har fem års erfarenhet, Stina nio års erfarenhet 

och Sylvia har 14 års erfarenhet av ASL. Sylvia som har längst erfarenhet av 

arbetssättet har både erfarenhet av att arbeta med ASL i helklass som klasslärare 
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och som speciallärare, vilket också gäller för Sinikka medan Stina endast arbetat 

med ASL som speciallärare.  

 

De fördelar som speciallärarna säger sig se med ASL är många. Sylvia menar att 

ASL framför allt är språkutvecklande eftersom det är processinriktat och ger 

eleverna verktyg för och kunskap om hur de själva skapar text. Arbetet följer alltid 

samma struktur, vilket skapar trygghet och tydlighet för eleverna. Tydligheten och 

strukturen gör att eleverna oavsett förmåga vet vad som förväntas av dem och det 

menar Sylvia är oerhört viktigt för att utvecklas i skolan och nå så långt man kan. 

Sylvia menar också att fördelen med ASL i allra högsta grad är att det inte bara är 

en metod att lära sig att läsa. Hon menar att det är ett arbetssätt som fungerar för 

alla delar i svenskämnet som läsa, skriva, läsförståelse och kommunikation och de 

delarna är till hjälp i alla skolämnen.  

 

Sinikka och Stina tar båda upp fördelen med att eleverna genom att använda 

talsyntes och verktyget för uppläsning av bokstavsljudet som ingår i ASL, så 

tydligt får kopplingen mellan grafem och morfem. Sylvia menar att detta är en av 

de saker som gör att elever snabbare knäcker läskoden med ASL än med mer 

traditionell läs- och skrivundervisning. Något som samtliga speciallärare tar upp 

och som Sylvia menar också är del i att eleverna knäcker läskoden är hur de med 

ASL slipper fastna i motoriska hinder då de ska forma bokstäver för hand. Att 

eleverna tidigare lär sig läsa menar Sylvia gör att de lyckas bättre senare i skolan. 

Hon berättar också att hon läst om forskning som visar att elever som inte börjar 

läsa förrän i årskurs två, som det ofta blir då man arbetar traditionellt med 

bokstäver och ljudning i årskurs ett. De har då svårt att hänga med när textmassan i 

skolan ökar i årskurs tre och får också svårigheter på de nationella proven i och 

med det menar Sylvia. 

 

Både Stina och Sinikka uppger att det faktum att elever så tidigt kan producera 

egna texter som de faktiskt kan hålla i handen och ta med hem och visa gör att 

skrivandet blir meningsfullt. Det i sin tur motiverar eleven att fortsätta skriva. De 

uppger också att de upplever att elever tycker att det är roligt att använda dator och 

att de tycker att det ser proffsigt och prydligt ut när de skrivit ut sina texter. 

Sinikka menar också att hon upplever att det är en fördel att eleverna kan ändra 

och redigera sin text så snabbt och lätt. Det gör att de blir mera villiga att försöka 

då de inte behöver vara rädda att behöva sudda eller knöla papperet om de 

misslyckas.  

 

Något som speciallärarna också menar är stora fördelar med att använda ASL är 

hur enkelt det är att individanpassa undervisningen. Stina menar att eleven kan 

lägga sig på sin nivå genom att skriva kort eller långt, enkelt eller mer utvecklat. 

Både Sylvia och Stina uppger att just detta gör att även om eleven har svårigheter 

så kan hen producera text utifrån sin egen kapacitet och hen behöver inte lämna 
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klassrummet för att få specialundervisning. Sylvia uppger att detta gör att ASL i 

allra högsta grad är ett inkluderande arbetssätt.  

 

När det gäller nackdelar med ASL så går åsikterna isär något mellan de tre 

speciallärarna. Sylvia som har längst erfarenhet av ASL menar att hon inte 

upplever några nackdelar med ASL, utan att det beror alldeles på hur man som 

lärare anpassar arbetssättet efter vad man ser att eleven har för behov. Något som 

både Stina och Sinikka uppger som nackdelar med ASL är dock tekniken och hur 

det kan ställa till det i arbetet om den inte fungerar som den ska. I anslutning till 

detta säger också Stina att det verkligen är viktigt att det finns tillräckligt med 

personal i klassrummet som kan avhjälpa den typen av bekymmer på ett snabbt 

och smidigt sätt så att eleverna kan lägga fokus och energi på själva arbetet. Hon 

menar också att personaltätheten har stor betydelse för hur lyckat ASL blir för 

eleverna eftersom det krävs att läraren också hinner med att hjälpa alla att komma 

framåt i arbetet och också ge den feedback som behövs för att motivera och 

bekräfta alla elever.  

 

Vidare uppger Stina att hon reflekterat över att arbetet med språklig medvetenhet i 

förskoleklass är otroligt viktigt som underlag för eleverna om de ska lyckas knäcka 

läskoden oavsett vilken metod de använder. Hon menar att även om eleverna får 

morfem- grafemkopplingen genom ASL, så behöver de också ha en fonologisk 

medvetenhet med sig till årskurs ett och arbetet med ASL. Om eleven inte förstått 

att talet består av meningar, ord och ljud, så blir det ändå väldigt svårt att lära sig 

läsa. 

 

Klasslärares erfarenhet av NPF-problematik 
På frågan om vilka svårigheter hos elever klasslärarna kopplar till NPF-

problematik uppger samtliga koncentrationssvårigheter. Kajsa tar också upp 

svårigheten att sitta stilla och både hon och Kerstin tycker att bristande tålamod är 

en svårighet de uppmärksammat. Kerstin säger i anslutning till detta att det 

bristande tålamodet också gör att eleverna med den här typen av problematik kan 

ha svårt att vänta på sin tur och Kajsa att det kan leda till en bristande uthållighet 

när det gäller att till exempel avsluta en skoluppgift. Karin menar också att hon 

uppmärksammat att en del också får läs- och skrivsvårigheter just på grund av att 

de har så svårt med koncentration och tålamod. Kajsa menar att flera elever hon 

mött med NPF-problematik har haft motoriska svårigheter, eller åtminstone varit 

något efter majoriteten av sina jämnåriga klasskamrater. Hon upplever också att 

hon stött på en kravkänslighet hos eleverna och detta tar också Kerstin upp. Hon 

beskriver det som att de kan vara känsliga för förändringar, men också för 

misslyckanden på grund av att de känner och märker av stämningar och intryck så 

starkt. Kerstin uppger också att hon uppmärksammat en känslighet för ljud, ljus, 

dofter och intryck i största allmänhet hos de elever hon träffat med NPF-

problematik. 
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Klasslärarna beskriver också att de uppmärksammat en del fördelar eller positiva 

sidor hos elever med NPF-problematik de arbetat med. Kajsa menar att en del har 

specialintressen som är väldigt framträdande. Kan man hitta dem och bygga vidare 

på dem i undervisningen så är det ju jättebra säger hon. Både Karin och Kerstin 

menar att de upplever att elever med NPF-problematik ofta är kreativa och fyllda 

av energi, särskilt då de själva får välja aktivitet eller uppgift. Kerstin säger också 

att hon upplever att avsaknaden av impulskontroll kan vara bra när det gäller att 

agera mot orättvisor och oegentligheter. Hon tycker också att den här 

omedelbarheten i problematiken kan vara något man som lärare kan vända till en 

styrka om man lyckas styra elevens intresse in på det spår man tänkt. Kerstin säger 

också att de elever hon mött, särskilt de med ADHD, har varit väldigt 

tillmötesgående och hjälpsamma i det direkta mötet, även om de varit svårare att 

fånga i skolarbetet i klassrummet.  

 

Alla tre klasslärarna menar att den erfarenhet de har av NPF-problematik kommer 

främst genom att de genom åren träffat och undervisat elever med problematik. 

Varken Karin eller Kerstin fick något specifikt om NPF- problematik med sig från 

sina utbildningar, men har båda gått kortare utbildningar på studiedagar och varit 

på föreläsningar om till exempel ADHD och även om språkstörning. Kerstin har 

också utifrån att hon i sin undervisning stött på svårigheter att möta elever med 

NPF- problematik aktivt sökt upp information i form av böcker och tips från 

psykologer om ämnet.  

Kajsa som är den som av klasslärarna har gått sin utbildning mest nyligen, läste en 

del specialpedagogik i utbildningen och har också gått delar av ett 

specialpedagogiklyft på den skola hon nu arbetar.   

 

Speciallärares erfarenhet av NPF-problematik 
Speciallärarna är rörande överens då de beskriver de svårigheter de kopplar till 

NPF-problematik. Koncentrationssvårigheter, motoriska problem, svårigheter att 

fokusera, känslighet för ljud och intryck och för förändringar är saker de alla 

menar är saker som i skolsammanhang ställer till det för elever med den här typen 

av problematik. Sådant som för de flesta inte märks kan bli oerhört starkt och svårt 

att hantera för de här eleverna säger Sylvia. Det kan räcka med att det blir en 

ändring i schemat, eller att man ska arbeta tillsammans med någon elev och kanske 

byta plats i klassrummet, så vänds tillvaron upp och ned menar hon. Något som 

också samtliga speciallärare säger är att det är väldigt individuellt och att man 

måste se till alla olika elever, inte bara till funktionsnedsättningen i sig. Sinikka 

menar också att hon egentligen inte vill sätta några epitet på eleverna, dels utifrån 

att hon tycker sig sakna riktig kunskap om NPF-problematik och dels att det är så 

väldigt individuellt vilka svårigheter eleverna har. Stina menar att bekymren är 

lätta att känna igen, men att de är individuellt vilka av dem som eleven har mest 

bekymmer med och därför skiljer det sig mycket från elev till elev, även om 

grundproblematiken är liknande. Sylvia menar att det är viktigt att förstå att elever 
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med NPF-problematik trots sina bekymmer ändå kan göra och lyckas med allt som 

andra elever kan, bara de får rätt hjälp och Stina säger att det är viktigt att se hela 

eleven och inte bara diagnosen. Sinikka säger i samma anda att det är viktigt att 

skapa förtroende hos eleverna, så att man har en grund att stå på i relationen då 

man som lärare behöver ställa krav. Hon menar också att hon tyckt att strukturen 

under skolarbetet varit viktig för att få undervisningen att fungera då hon haft 

elever med NPF-problematik i klassen. Både Sylvia och Sinikka säger också att 

något som är väldigt viktigt i arbetet med elever med NPF-problematik är att inte 

bara strukturen i arbetet är tydlig, utan att man som lärare också är tydlig med sina 

förväntningar på eleverna och vad eleverna kan förvänta sig av läraren. 

 

När det gäller positiva aspekter av NPF-problematik, så menar Sylvia att positiva 

sidor och saker de är bra på har ju alla elever oavsett diagnos eller svårigheter. 

Stina säger att hon tycker att många av de elever med NPF-problematik hon mött 

har varit kreativa, nyfikna och orädda och med hjälp av dessa egenskaper kunnat 

utforska och se saker på ett annat sätt än andra elever. Hon menar också att när 

eleverna själva valt aktivitet utifrån sina egna intressen har de varit väldigt drivna, 

envisa och uthålliga.   

  

Speciallärarna har olika erfarenhet och utbildning när det gäller NPF-problematik. 

Sylvia har genom åren träffat många elever med den här typen av problematik och 

också gått många olika kurser och fortbildningar och varit på föreläsningar om 

NPF. Stina berättar att hon genom arbetet träffat många elever med problematiken 

och också gått en del kortare kurser på studiedagar och sett föreläsningar om 

främst ADHD. Sinikka är den av speciallärarna som uppger att hon saknar 

utbildning när det gäller NPF och upplevde också att det gjorde att hon haft lite 

svårt att svara på en del frågor under intervjun. Hon menar ändå att hon kan känna 

igen problematiken från de elever hon arbetat med, men att hon hellre väljer att se 

de enskilda svårigheterna en elev har, och hjälpa hen utifrån den. 

 

Fördelar med ASL för elever med NPF-problematik enligt klasslärare 
Kerstin som är den av klasslärarna med längst erfarenhet av ASL uppger att hon 

sett en del fördelar för elever med NPF-problematik i arbetet med ASL. Hon 

menar att man med ASL ges chans att skärma av sig från andra elever och andra 

intryck. Detta är något som också Kajsa som har kortast erfarenhet av ASL uppger 

som fördelaktigt med ASL med tanke på elever med NPF-problematik. Både 

Kerstin och Kajsa menar att eleverna då får chans att jobba på och fokusera fullt ut 

på en arbetsuppgift, vilket annars kan vara svårt för de här eleverna i klassrummet.  

 

Kerstin uppger också att det fyrkantiga i arbetssättet, att det följer ett mönster hela 

tiden, gör att det är en trygghet för elever med NPF-problematik. Karin säger att 

hon upplever att en fördel är att elevens kraft och energi läggs på text istället för 

att forma bokstäver. Hon säger också att det faktum att eleverna snabbt får ett 
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synligt resultat är till gagn för eleverna när energi och fokus tryter. Vidare menar 

hon att den dataskrivna texten blir väldigt tydlig då den svarta texten träder fram 

på vit bakgrund och det upplever hon som bra. Något som hon menar är bra för 

elever med NPF-problematik är att de lätt kan rätta till misstag och att spåren efter 

misstagen inte syns. Karin säger också att hon upplever att de elever som har svårt 

att ljuda fram orden själva är väldigt hjälpta av ljudfunktionen i ASL för även om 

de inte själva kan hitta rätt, så hör de ofta om det låter fel och kan då lätt korrigera 

utan att behöva känna att de misslyckas.  

 

Även om klasslärarna upplever en del specifika fördelar med ASL för elever med 

NPF- problematik, så tillägger också Kerstin att de här fördelarna egentligen inte 

bara är specifika för elever med NPF- problematik eller någon annan elevgrupp, 

utan att arbetssättet fungerar bra för alla elever utifrån att det ger så stora 

möjligheter till individualisering.  

 

Fördelar med ASL för elever med NPF-problematik enligt 
speciallärare 
Vad det gäller fördelar med ASL som är specifika för elever med NPF-

problematik är speciallärarna överens om att det är svårt att säga något allmänt. 

Sinikka som är den av speciallärarna som säger sig sakna utbildning i just NPF, 

säger att hon anser att ASL är bra för alla elever och därför inte kan specificera 

vad som skulle vara bra för elever med NPF-problematik. Gemensamt är alltså att 

speciallärarna menar att ASL är ett arbetssätt som passar alla, både elever med 

olika svårigheter och elever som ligger på en högre nivå än genomsnittet.  

 

Sylvia säger att för elever med svårigheter är den största vinsten med ASL att de 

kan vara kvar i klassrummet. ASL är enligt speciallärarna ett inkluderande 

arbetssätt, genom att man när man jobbar med ASL kan individanpassa 

undervisningen och alla elever kan känna att de hänger med och lyckas eftersom 

att alla skriver utifrån sin egen förmåga. I anslutning till detta säger Stina att just 

för elever med koncentrationssvårigheter och svårigheter att hålla fokus, så ger 

ASL vinsten att i den här individualiseringen kunna lägga in elevernas egna 

intressen och det upplever hon som särskilt bra. Hon säger också att för elever med 

motoriska svårigheter som ju också kan finnas vid NPF-problematik så sparas 

energin då eleven slipper forma bokstäver för hand. Hon menar också att de här 

elevernas känslighet för misslyckande kan gynnas av att det upplevs lätt att skriva 

på dator och att det blir snyggt och prydligt, även då man ändrat något. 

 

Något som Sylvia specificerar som en fördel för elever med dåligt arbetsminne, 

som vid NPF-problematik, är att det är bra att jobba processinriktat med text. 

Eleverna får hjälp i skrivandet eftersom skrivandet följer en given struktur och det 

då blir lättare för dem än om de behöver hålla alla idéer kvar i minnet hela tiden. 

Hon säger också att strukturen och tydligheten i ASL gör att elever med till 
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exempel NPF fungerar bättre i klassen utifrån att de vet vad de ska göra, för som 

hon uttrycker det: ” vet man inte vad man ska göra då ställer man till alla möjliga 

saker för att dölja att man faktisk inte förstår och vet vad läraren vill”.  

 

Nackdelar med ASL för elever med NPF-problematik enligt klasslärare 
Gällande nackdelar med ASL för elever med NPF-problematik så anger 

klasslärarna att huruvida tekniken fungerar eller inte är avgörande för hur just 

elever med NPF-problematik lyckas. Detta utifrån att klasslärarna upplever att de 

här eleverna är känsligare för misslyckanden och att deras svårighet med att hålla 

fokus gör att de har svårare att hantera det teknikstrul som kan uppkomma. Karin 

säger också att de här eleverna ofta är snabba och att deras impulsivitet gör att då 

det blir fel, så hinner de ställa till det än värre för sig själva jämfört med elever 

som har bättre impulskontroll. Både Karin och Kerstin säger också att när det blir 

fel för de här eleverna så blir de väldigt frustrerade. När det gäller bristande 

impulskontroll säger också Karin att det faktum att det på datorn finns så många 

distraktioner lättillgängliga, som spel och Youtube kan vara en nackdel för elever 

med NPF-problematik då man använder ASL.  Karin och Kerstin uppger båda att 

det i de här fallen är otroligt viktigt att det finns tillräckligt med personal som 

snabbt kan vara till hjälp, så att eleverna inte tappar tålamodet eller inspirationen 

och Kerstin tillägger också att man som lärare måste vara väl förberedd så att man 

kan ligga steget före och anpassa så att det slipper hända.  

 

Något som både Kajsa och Karin tar upp som specifika nackdelar för elever med 

NPF-problematik är hörlurarna och ljudet. De menar att en del elever som är 

ljudkänsliga eller har sensoriska svårigheter kan uppleva att det är jobbigt med 

rösten i lurarna, eller att lurarna klämmer runt huvudet så att det känns olidligt för 

eleven.  

 

Nackdelar med ASL för elever med NPF-problematik enligt 
speciallärare 
 

Speciallärarna tycker alla att ASL är bra för alla elever och att de nackdelar som 

finns också är svåra att koppla just till NPF-problematik. Stina specificerar ändå en 

del nackdelar hon upplever finns med ASL för elever med NPF-problematik. Hon 

säger att impulsiviteten och otåligheten lätt kan ta över om det uppstår några 

problem i arbetet och menar att detta kan göra att eleverna tappar sugen och att 

skrivandet bara känns tråkigt. Stina menar också att svårigheterna med 

koncentration och fokus överlag kan göra att eleven inte alls orkar och inte känner 

att skrivandet är intressant. Hon säger också att det kan vara extra svårt för elever 

med NPF-problematik att låta bli att hitta andra mer spännande saker att göra på 

datorn, som spel och Youtube. 

 

Sylvia menar att hon inte upplever att det finns några nackdelar med ASL, utan att 

allt handlar om hur man som lärare möter elevernas behov. Hon menar att 
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arbetssättet är lätt att anpassa utifrån det man ser att eleven behöver. Om det till 

exempel är en elev som upplever det jobbigt med hörlurarna, så stör det ju inte om 

hen sitter utan om majoriteten av de andra eleverna har sina på. Hon menar kort 

och gott att arbetssättet blir vad läraren gör av det för eleverna. Sinikka är inne på 

samma linje och menar att ASL varken är bättre eller sämre för någon. Hon menar 

i likhet med Sylvia att det handlar om att hitta det som passar för den enskilde 

eleven. 

 

Diskussion 
Syftet med denna kvalitativa studie är att ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv 

undersöka hur verksamma klasslärare och speciallärare anger att ASL som metod 

för läs- och skrivinlärning fungerar för elever med NPF-problematik. Detta för att 

bättre kunna individanpassa undervisningen i klassrummet. De frågeställningar 

som använts för att uppfylla syftet är:  

- Vilka möjligheter med ASL anger informanterna det finns för elever med 

NPF-problematik? 

- Vilka svårigheter med ASL anger informanterna det finns för elever med 

NPF-problematik? 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån syftet och de frågeställningar som 

legat till grund för undersökningen och vägs mot den bakgrund som skapats för 

studien, samt den tidigare forskning som presenterats. Kapitlet inleds med en 

metoddiskussion och följs av resultatdiskussionen.  

 
Metoddiskussion  
Studien bygger på halvstrukturerade intervjuer med sex klasslärare och 

speciallärare som har erfarenhet av att arbeta med ASL i samma mellansvenska 

kommun. Att samtliga informanter skulle ha erfarenhet av ASL från samma 

kommun var ett medvetet ställningstagande från min sida med strävan att göra 

studiens validitet så hög som möjligt. Detta eftersom det under arbetets gång 

framkommit att ASL används i många olika varianter. Det upplevdes därför viktigt 

för frågeställningen att informanterna hade samma uppfattning om att arbeta med 

ASL för att få ett resultat som hade så hög validitet, det vill säga om studien mäter 

det den är avsedda att mäta, som möjligt. Något som trots att jag säkerställt 

informanternas erfarenheter av ASL som jämförbara kan uppfattas som en svaghet 

för studiens validitet är det faktum att informanterna har olika erfarenhet och 

kunskap om vad NPF-problematik egentligen är och vilka svårigheter det medför 

hos elever. För att synliggöra dessa skillnader och eventuellt i resultatdiskussionen 

kunna göra några kopplingar, har informanterna fått beskriva den erfarenhet de har 

och de svårigheter de kopplar till NPF-problematik. Detta har alltså också varit ett 

sätt att försöka höja studiens validitet.  

 

Något som är svårt med den här typen av undersökningar är att resultatet gäller för 

en begränsad grupp och därför blir svårt att generalisera och applicera på ett större 
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sammanhang. Detta är också något som Larsen (2009, s. 27) tar upp som en 

nackdel med kvalitativ forskning. Trots detta kan resultatet ändå ge en 

fingervisning om de fördelar och nackdelar som kan finnas med ASL för elever 

med NPF-problematik, särskilt om man arbetar med metoden på det sätt som görs i 

den aktuella kommunen. Något som ur den här aspekten upplevs som givande för 

studien är att jag i urvalet bestämde att studien skulle omfatta både klasslärare och 

speciallärare och redovisa deras resultat separat. Det har gjort att eventuella 

skillnader i synsätt och erfarenheter av både ASL och NPF-problematik varit 

lättare att se. Tanken med det inkluderande synsätt som genomsyrar 

styrdokumenten är ju att kompetensen ska finnas i klassrummet och då de olika 

lärarkategoriernas svar vägts emot varandra kan man se om det verkligen är så i 

praktiken. Tyvärr har inte resultatet visat på några skillnader mellan klasslärarnas 

och speciallärarnas svar som med säkerhet kunnat kopplas till deras skilda 

professioner.  

 

Gällande studiens reliabilitet, det vill säga huruvida undersökningen är pålitlig och 

om man skulle få samma resultat om man gjorde den igen så vidtogs några 

åtgärder för att säkerställa detta. Dels fick informanterna tillgång till frågorna 

innan intervjun för att de skulle kunna lämna så genomtänkta svar som möjligt och 

det verkar ha fungerat. Det är inga av informanterna som varit svarslösa eller 

behövt några mer ingående förklaringar innan de svarat på frågorna. Fyra av de 

sex intervjuerna spelades in för att säkerställa att svaren uppfattats rätt och detta 

anses också höjt studiens reliabilitet. Svagheter gällande studiens reliabilitet kan 

sägas vara att det är svårt att med säkerhet mäta reliabilitet när det gäller intervju 

som metod. Larsen (2009, s. 27-28) menar att det finns en del nackdelar med 

kvalitativa metoder i allmänhet och intervju i synnerhet. Han menar att människor 

inte alltid är sanningsenliga i intervjuer eftersom det blir mer personligt att sitta 

ansikte mot ansikte, vilket kan medföra att man till exempel skäms över sina egna 

tillkortakommanden och därför inte talar sanning. Den mest uppenbara nackdelen 

med kvalitativa undersökningar är enligt Larsen (2009, s. 28) intervjueffekten, 

eller kontrolleffekten, som innebär att intervjuaren själv eller metoden påverkar 

resultatet. Detta var något jag medvetandegjort för mig själv för att på bästa sätt 

undvika det och eftersom de flesta intervjuer spelats in kunde jag också höra 

huruvida mitt sätt att ställa frågor och följdfrågor spelat in på informanternas svar, 

men jag upplevde inte att det gjorde det. Något som ur den här aspekten kan 

uppfattas som både en svaghet och en styrka för studiens reliabilitet är att två av 

intervjuerna på grund av tidsbrist endast besvarades skriftligen. En svaghet på så 

vis att förtydliganden och följdfrågor inte kunde ställas direkt, men en styrka då 

informanterna kunnat svara i lugn och ro och inte påverkats av intervjueffekten. 

Jag har inte upptäckt några avvikelser i de svar som lämnades skriftligen från de 

som lämnats muntligen, vilket tyder på att det för ändamålet inte spelat någon 

större roll. 
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Sammanfattningsvis anser jag att de ställningstaganden jag gjort och åtgärder jag 

vidtagit för att höja studiens validitet och reliabilitet, att jag medvetandegjort min 

egen förförståelse, att jag tagit ställning till och informerat om de etiska 

överväganden som rört studien, samt att jag i efterhand reflekterat över detta och 

studiens svagheter och styrkor gör att resultatet kan anses tillförlitligt. Jag anser 

också att vald metod ger ett resultat som kan besvara frågeställningarna och 

därigenom uppfylla syftet med studien.  

 

Resultatdiskussion 
Det som föranledde studien var dels intresset för ASL utifrån att metoden 

upplevdes aktuell med tanke på den digitala utvecklingen i samhället i stort och de 

tillägg om digital kompetens som gjorts i Lgr 11. Dels var det också intresset för 

elever med NPF-problematik och rapporter i media om lärares bristande kunskap 

angående problematiken och en fundering kring dessa elevers svårigheter och de 

fördelar jag själv upplevt med att arbeta med ASL. Nyfikenheten väcktes och jag 

ville undersöka vilka erfarenheter erfarna lärare hade. Något som gjort arbetet 

något svårt har varit att det inte bara gått att samla lärares utsagor om vad de 

upplever som positivt och negativt med ASL för elever med NPF-problematik på 

grund av att det framkommit att deras erfarenhet av dels ASL men framförallt av 

NPF-problematik skiljt sig åt. För att ändå kunna besvara frågeställningarna och 

uppfylla syftet blev det tydligt att jag först behövde lyfta och tydliggöra vilka 

erfarenheter som låg bakom hur de upplevde att ASL fungerade för elever med 

NPF-problematik. 

  

Erfarenhet av ASL 

Då klasslärares och speciallärares erfarenhet av och syn på att arbeta med ASL 

jämfördes verkade det inte skilja något nämnvärt på svaren utifrån om de kom från 

en klasslärare eller en speciallärare. Det skiljer sig en del i hur lång erfarenhet 

informanterna har av ASL. Den som har längst erfarenhet är specialläraren Sylvia 

och den som har kortast är klassläraren Kajsa. Ur den synvinkeln är det intressant 

att just Sylvia är den av informanterna som säger sig se flest fördelar med ASL och 

inte kommer på något som skulle vara till nackdel med metoden. Hon beskriver 

den som lämplig för alla delar av svenskämnet och menar att man som lärare har 

så pass stora möjligheter att individanpassa, så att nackdelarna helt försvinner. 

Detta synsätt delas till stor del av de övriga informanterna som har längre 

erfarenhet av ASL också. De som har kortare erfarenhet, till exempel Kajsa hade 

lättare att komma på nackdelar och tog inte upp att metoden var lätt att 

individanpassa. Hon nämnde istället att hon upplevt svårigheter med ASL- arbetet 

utifrån att eleverna inte befann sig på samma nivå i läs- och skrivinlärningen. Det 

som verkade ha störst betydelse för hur informanterna upplevde arbetet med ASL 

var alltså hur lång erfarenhet de hade av arbetssättet, inte huruvida de var 

klasslärare eller speciallärare. 
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Fördelarna som lyfts är från både klasslärare och speciallärare till exempel vinsten 

med att slippa forma bokstäver för hand och att eleverna tydligt får kopplingen 

grafem- morfem. Angående motoriken säger dock Karin att hon kan uppleva att 

elever får för lite motorisk träning och kopplar detta till forskning hon sett 

angående läs- och skrivinlärning. Taube (2013, s. 60) menar också att det finns en 

vinst med att använda pennan som skrivverktyg eftersom det finns forskning som 

tydligt pekar på att det finns samband mellan automatiserad förmåga att skriva för 

hand och förmåga att producera texter med god kvalité. Kerstin nämner också 

detta, men både Karin och Kerstin säger också att detta lätt kan avhjälpas av 

läraren genom att använda både penna och dator i undervisningen.  

 

Att slippa forma bokstäver för hand och därmed kunna lägga kraft på 

textskapandet är något som också framkommit i tidigare forskning som 

fördelaktigt med ASL (Hultin & Westman, 2013; Genlott & Grönlund, 2013; 

Liberg, 2014; Takala, 2013). Att slippa motoriska hinder samt att tydligt få 

kopplingen mellan grafem och morfem är det som i huvudsak gör att eleverna 

snabbare lär sig läsa menar Sylvia. Hon är den enda som tydligt säger att elever 

snabbare lär sig läsa med ASL. Kerstin nämner det indirekt, men menar att det är 

svårt att säga vad det beror på, ASL eller förskoleklassens arbete. Forskningen är 

också tvetydig när det gäller läsförmågan. Genlott och Grönlund (2013) menar att 

både läs- och skrivförmågan ökat med ASL, medan Liberg (2014) menar att det 

endast är skrivförmågan som gynnats och läsförmågan snarare var lägre än hos de 

elever som arbetat mer traditionellt.  

 

Både klasslärare och speciallärare lyfter att elever i arbetet med ASL snabbt kan 

skriva mycket och fort och att detta ger tillfredställelse och är en stor 

motivationskraft för eleverna. Den här tillfredställelsen och motivationen att skriva 

är också något som nämns i forskningsresultaten. Både Hultin och Westman 

(2013) och Genlott och Grönlund (2013) ser vinster med metoden avseende 

elevers motivation att läsa och skriva och Hultin och Westman (2013) menar att 

elever som lär sig läsa och skriva med ASL tidigare positionerar sig som 

skribenter. Liberg (2014) menar i likhet med detta att det faktum att eleverna tidigt 

producerar texter och knäcker skriftkoden är en vinst med ASL. Det har också 

framkommit att eleverna med ASL skriver längre texter med bättre kvalitet (Hultin 

& Westman, 2013; Genlott & Grönlund, 2013; Liberg, 2014).  

 

Aspekten bättre kvalitet är något som de klasslärare som har längre erfarenhet av 

ASL och den av speciallärarna som har längst erfarenhet av ASL nämner som en 

vinst. Sylvia säger att ASL är ett språkutvecklande arbetssätt och Karin och 

Kerstin menar att de tidigare än förut då de arbetade med mer traditionell läs- och 

skrivundervisning kan arbeta med språket avseende stavning, grammatik och 

textgenrer. Att ASL är språkutvecklande och processinriktat och grundar sig i 

kommunikation och kopplar till samtliga delar av svenskämnet är en uppfattning 
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som Sylvia delar med Trageton (2014, s. 11). Detta kopplar också till det 

sociokulturella perspektivet på lärande. I det sociokulturella perspektivet på 

lärande menar man ju att de fysiska, intellektuella och sociala förmågor en 

människa har inte bestäms av de biologiska förutsättningar hon har, utan av vilka 

redskap hon får att utvecklas (Säljö, 2015, s. 91).  Ett redskap för detta är 

kommunikation och en viktig aspekt av språk och lärande är enligt Säljö (2015, s. 

89) hur vi genom vårt språk inte enbart är hänvisade till att lära av våra egna 

erfarenheter, utan kan lära av det som andra människor berättar.  Att detta skulle 

vara en fördel med ASL är det endast Sylvia som påpekat. Det är svårt att avgöra 

om det beror på att hon har längst erfarenhet av ASL, eller om det har något 

samband med att hon är speciallärare. Det sociokulturella perspektivet syns också i 

forskningen om ASL. Takala (2013) menar att ASL är kreativt och inspirerande 

för eleverna och att det utvecklar deras sociala och kommunikativa förmåga. 

 

Det verkar alltså främst vara erfarenheten av ASL som spelar in när informanterna 

uppger hur metoden fungerar, men något som ändå skiljer sig åt i vad speciallärare 

och klasslärare uppger som positivt är möjligheten att individanpassa. Samtliga 

speciallärare uppger detta som en tydlig vinst, medan klasslärarna endast berör 

detta indirekt då det tillfrågas om nackdelar med ASL och då menar att man också 

kan anpassa för att dessa ska kompenseras. Att speciallärarna tar upp detta som en 

av de främsta fördelarna skulle kunna ha att göra med att de har en annan vana att 

se till de elever som befinner sig i svårigheter i skolarbetet. Med tanke på det som 

står i Lgr 11 (Skolverket, 2017) till exempel att undervisningen ska utformas så att 

alla elever kan tillgodogöra sig den och nå målen, att den ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov, samt att skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som har svårigheter så är detta en fördel med ASL som verkligen borde lyftas. I 

den tidigare forskningen om ASL så menar Hultin och Westman (2013) att datorn 

har en utjämnande effekt för skrivförmågan. Takala (2013) menar att ASL 

möjliggör individuella lösningar inom ramen för den generella undervisningen, 

vilket ur ett inkluderingsperspektiv är väldigt gynnsamt.  

 

Ytterligare skillnader finns i vilka saker klasslärarna och speciallärarna tar upp 

som positivt med ASL, men det är svårt att avgöra om skillnaderna har med 

profession att göra eller erfarenhet. Sylvia tar upp hur den struktur och 

förutsägbarhet som finns i ASL skapar trygghet för eleverna och tydliggör de 

förväntningar som finns på dem. En av klasslärarna tar upp hur hörlurar och eget 

arbetet på datorskärmen gör att eleverna kan fokusera på sitt eget arbete, samtidigt 

menar hon att tekniken också kan vara en nackdel för en del elever. Möjligheten 

att fokusera med hörlurar är inget någon av speciallärarna nämner. Däremot menar 

de att eleverna tycker det är roligt att använda datorer och att de också sett att 

teknikstrulet kan ställa till det för elever. Något som en av speciallärarna lyfter är 

att eleverna med ASL kan ändra och redigera sin text lätt och utan att det syns i 

efterhand. Hultin och Westman (2013) menar också att de sett snabb redigering 



 

38 
 

som en fördel och Genlott och Grönlund (2013) menar att eleverna inte behöver 

känna samma misslyckande då de gjort fel och behövt ändra i sin text. Det krävdes 

mindre ansträngning att ändra i den dataskrivna texten och ändringarna gick inte 

att se i efterhand (Genlott & Grönlund, 2013).   

Erfarenhet av NPF-problematik 

När det gäller vilken erfarenhet informanterna har av NPF-problematik förefaller 

det precis som med erfarenheten av ASL inte skilja något nämnvärt beroende på 

om informanten är klass- eller speciallärare, utan mer ha att göra med erfarenhet 

av undervisning och personligt intresse. De som beskriver flest svårigheter de 

kopplar till NPF är de informanter som har längst erfarenhet av att undervisa och 

som utifrån ett intresse för de elever de mött sökt information om hur de ska 

anpassa sin undervisning för att möta upp de här svårigheterna. Möjligen är 

speciallärarna något mer samstämmiga i vilka svårigheter de känner till. De 

nämner koncentrationssvårigheter, motoriska svårigheter, svårigheter att hålla 

fokus, känslighet för intryck och ljud och ljus samt känslighet för förändringar. 

Kerstin, som är den klasslärare som har längst undervisningserfarenhet och som 

uppger att hon själv sökt upp mycket information, uppger också känsligheten för 

förändringar, intryck, ljud och ljus och misslyckanden. I övrigt känner samtliga 

klasslärare också till koncentrationssvårigheterna, men sedan skiljer det sig i vilka 

andra svårigheter de känner till. Riksförbundet Attention (2018) uppger att 

gemensamma drag för personer med NPF-problematik är svårigheter med 

reglering av uppmärksamhet, samspel med andra människor, inlärning och minne, 

att uttrycka sig i tal och skrift och att de kan ha motoriska svårigheter. Två av 

klasslärarna nämner motoriken och en också läs- och skrivsvårigheter och 

språkstörning.  Att endast en av informanterna nämner kopplingen mellan NPF-

problematik och läs- och skrivsvårigheter och språkstörning upplevs som 

anmärkningsvärt då det kan antas ha stor betydelse för hur dessa elever lyckas i 

skolan. Attention (2018) nämner både svårigheter med inlärning och minne och 

svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift som gemensamt för NPF-diagnoser. 

Kadesjö (2007, s. 114) menar ju att undersökningar pekar på att hälften av alla 

barn med ADHD samtidigt har läs- och skrivsvårigheter och Gillberg (2013, s. 69) 

menar att det snarare är en regel än ett undantag att barn med ADHD/DAMP som 

han benämner det har inlärningssvårigheter. Att de flesta av informanterna inte 

verkar medvetna om detta gör förmodligen att deras syn på elevers svårigheter 

påverkas negativt. Gillberg (2013, s. 63) menar ju att just inlärningsproblemen för 

barn med ADHD/DAMP är en av de saker med funktionsnedsättningen som 

påverkar barnet mest. Taube (2009, s. 71) menar också att det är väldigt stressande 

för barn att tidigt stöta på hinder i läsningen och skrivningen i skolan och att detta 

påverkar elevens självbild negativt.  

Möjligheter med ASL för elever med NPF-problematik 

Även om speciallärarna var mer samstämda i vilka svårigheter de kopplade till 

NPF-problematik så skiljer det sig alltså en hel del angående vilka svårigheter 
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informanterna kopplar till NPF-problematik. Detta tillsammans med att endast en 

av dem nämner läs- och skrivsvårigheter som kopplat till NPF-problematik gör att 

det är problematiskt att dra några slutsatser kring det som informanterna ser som 

möjligheter och hinder med ASL för elever med NPF-problematik. Trots detta kan 

man ändå se likheter i vad informanterna uppger och det som framkommit till 

exempel i tidigare forskning om ASL vilket gör att det ändå kan anses ge en 

fingervisning om vilka möjligheter och hinder metoden har för elevgruppen.  

 

Precis som med de övriga aspekterna i studien så är det svårt att dra några 

slutsatser om huruvida skillnaderna i informanternas svar har att göra med vilken 

profession de har eller om det är erfarenheten av att undervisa och intresse som 

ligger till grund för den. Något som av några informanter lyfts som möjligheter 

med ASL för elever med NPF-problematik är möjligheten att kunna skärma av sig 

och fokusera på sin egen uppgift. Detta kan jämföras med det Sämfors (2009, s. 

266) skriver angående elever med koncentrationssvårigheter. Hon menar att dessa 

elever är hjälpta av talsyntes eftersom man, då man använder den, har hörlurar på 

sig och lättare kan fokusera på sitt eget arbete. Takala (2013) kommer också i sin 

forskning fram till att just elever med koncentrationssvårigheter och de med läs- 

och skrivsvårigheter verkade gynnas av att använda datorer i textskapandet. 

Möjligen är det delvis av denna anledning. Takala (2013) förklarade det också med 

att datorn har ett oändligt tålamod då den inte tillrättavisar och visar negativa 

känslor då en elev misslyckas som en lärare kanske gör.  

 

Karin som var den av klasslärarna som tog upp motoriska svårigheter som 

kopplade till NPF-problematik, menade att hon tyckte att elever med NPF-

problematik var hjälpta av att slippa forma bokstäver för hand och att de med 

datorns hjälp snabbt kunde producera ett tydligt snyggt resultat. Detta menade 

också Stina och både Karin och Stina sa också i anslutning till detta att just elever 

med NPF-problematik också var gynnade av att så lätt kunna rätta till sina misstag 

utan att det lämnade några spår. Angående motoriska vinster så nämns detta också 

i tidigare forskning (Hultin & Westman, 2013; Genlott & Grönlund, 2013; Liberg, 

2014; Takala, 2013). Även Taube (2013, s. 67) menar att skriva på dator kan vara 

motiverande för elever med motoriska svårigheter. Enligt Taube (2013, s. 60) är 

skrivandet en mångfacetterad process. När barn börjar skriva för hand kräver 

formandet av bokstäver så mycket kognitiv kapacitet att detta ställer till problem 

då arbetsminnet helt enkelt inte räcker till för alla dessa delar, vilket enligt Taube 

(2013, s. 61) riskerar att påverka skrivandet negativt. Genlott och Grönlund (2013) 

lyfter också att lätt kunna rätta till sina misstag och slippa känna misslyckande som 

fördelaktigt med ASL.    

 

Något som lyftes som en vinst med ASL för elever med NPF-problematik av två 

av de med mest erfarenhet av ASL, Kerstin och Sylvia var hur eleverna genom att 

arbetssättet alltid följer samma struktur skapade en trygghet. Detta är något som 
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Vuolle (2014, s.54) också lyfter som en fördel i ASL- arbetet. Sylvia menade 

också att detta gör att elever med NPF-problematik fungerar bättre i grupp 

eftersom de då de vet vad de ska göra och vad som förväntas av dem inte på 

samma sätt ”ställer till det för sig”. Sinikka sa också att struktur och trygghet var 

något hon märkt fungerat väl för elever med NPF- problematik. Något som 

kopplar till strukturen för ASL är hur arbetssättet är processinriktat. Detta är något 

som Sylvia menar hjälper elever med dåligt arbetsminne som en del med NPF-

problematik har.  

 

Huruvida elever med NPF-problematik lär sig läsa snabbare med ASL är inget 

som nämnts i intervjuerna. Detta skulle kunna förklaras med att informanternas 

upplevelse av ASL ur den aspekten stämmer väl överens med forskningen. Den 

forskning som finns har ju inte entydigt visat om elever snabbare lär sig läsa med 

metoden (Genlott & Grönlund, 2013; Liberg, 2014; Damber, 2013). Damber 

(2013) menar till exempel att det inte finns något som tyder på att det skulle spela 

någon roll vilket skrivverktyg elever använder, utan att lärarens kunskaper och 

engagemang är det som är avgörande för en god läs- och skrivinlärning. Med tanke 

på att resultatet pekar på att det som spelar roll för informanternas erfarenheter av 

både ASL och NPF-problematik är erfarenhet och intresse, så skulle detta kunna 

kopplas till det.  

 

Av sex informanter menar fem att ASL är ett arbetssätt som passar alla elever. Två 

av klasslärarna tar upp hur lätt det är att individanpassa undervisningen i ASL och 

samtliga speciallärare menar att arbetssättet är inkluderande. Sylvia menar att en 

av de största vinsterna med ASL för elever med svårigheter är att de kan vara kvar 

i klassrummet. Detta styrks av Sjödins (2014, s. 40) upplevelse av ASL. Hon 

menar att elever med ASL kan arbeta med samma uppgift utifrån sin egen förmåga 

och lyckas med sina egna mått mätta. Ur ett sociokulturellt synsätt på lärande 

möjliggör alltså ASL att samtliga elever genom den generella undervisningen har 

chans att befinna sig inom den proximala utvecklingszonen. Utifrån det som 

Hejlskov (2014, s. 55) skriver om hur barn lär sig av att lyckas och det som står i 

Lgr 11 om hur alla elever ska ”få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 

den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 

(Skolverket, 2017) kan man då anta att elever genom ASL ges chans till detta.  

 

Sämfors (2009, s. 267) menar att kompetensen för att hjälpa barn i den tidiga läs- 

och skrivundervisningen bör finnas i klassrummet och att datorn kan vara ett 

kompensatoriskt verktyg i det avseendet. Att som lärare kunna använda sig av ett 

arbetssätt som grundar sig i något som är kompensatoriskt och ett arbetssätt som är 

inkluderande möjliggör för elever med särskilda behov, till exempel NPF-

problematik, att stanna kvar i klassrummet vilket kan anses som en stor vinst ur ett 

inkluderingsperspektiv.  
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Angående ASL och individanpassning nämnde en av speciallärarna som en vinst 

för elever med NPF-problematik att hon märkt att dessa elever, om de själva valt 

inriktning eller infallsvinkel på en aktivitet, hade en förmåga att fokusera och visa 

en större uthållighet. Hon menade att detta var lätt att anpassa i ASL eftersom man 

då när man till exempel skriver mönstermeningar själv får hitta på fortsättningen 

på meningarna efter eget huvud. Detta är något som Hultin och Westman (2013) 

också tar upp som en vinst med ASL, att elever får använda sina egna intressen 

och erfarenheter och lyckas. Att undervisningen ska ”främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper” är något som framskrivs i Lgr 11 (Skolverket, 

2017) och som kan anses görs möjligt med ASL.. 

 

Svårigheter med ASL för elever med NPF-problematik 

Då det gäller svårigheter med ASL för elever med NPF-problematik, så är det i det 

här avseendet som åsikterna går mest isär mellan klasslärare och speciallärare. 

Klasslärarna berättar och ger flera exempel på det som de tycker att de upplevt 

som hinder i undervisningen med ASL, medan endast en av speciallärarna tycker 

sig se några hinder. Att ta i beaktande vad det gäller den här skillnaden är att den 

ena av speciallärarna som inte ser några hinder är den som har längst erfarenhet av 

ASL och mest utbildning då det gäller NPF-problematik och den andra är den som 

har näst kortast erfarenhet av ASL och uppger sig inte ha någon utbildning när det 

gäller NPF- problematik. Detta gör att man skulle kunna anta att det har att göra 

med den inställning man som speciallärare har att anpassa och kompensera för 

svårigheter eleverna befinner sig i och som regel har lättare att se varje enskild 

elev utifrån att man oftast fokuserar på en viss elev. Som klasslärare med ansvar 

för en hel grupp samtidigt har man inte i stunden den möjligheten och detta skulle 

kunna förklara varför man tycker sig se svårigheter. 

 

De svårigheter som beskrivs av klasslärarna är främst tekniken. Samtliga 

klasslärare menar att det är ännu viktigare att tekniken fungerar för elever med 

NPF-problematik eftersom de är så känsliga för misslyckanden. Något som 

klasslärarna också lyfter angående detta är att det måste finnas tillräckligt med 

personal för att kunna hjälpa alla elever så att ingen hinner tappa lusten. Andra 

aspekter som lyfts som hinder med ASL för elever med NPF-problematik av 

klasslärarna är att vissa elever tycker att hörlurarna eller talsyntesen är jobbig. 

Något som också lyfts som specifika hinder för elever med NPF-problematik är att 

de på grund av sin bristande impulskontroll lätt hamnar i fel program och lätt 

distraheras av till exempel Youtube och spel. Trots att klasslärarna nämner dessa 

hinder är de också tydliga med att man som lärare om man är väl förberedd kan 

avhjälpa hindren genom att ligga steget före och anpassa.  
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Slutsatser 
Sammanfattningsvis anses syftet för studien uppfyllas. Studien sammanfattar några 

verksamma klass- och speciallärares upplevelser av hur ASL fungerar för elever 

med NPF-problematik. De lärare och speciallärare som ingått i studien har alla 

utom en liknande erfarenheter av ASL och är ganska samstämmiga i sin 

uppfattning om hur metoden eller arbetssättet fungerar. Både klasslärare och 

speciallärare upplever många positiva sidor med ASL, både rent allmänt och mer 

specifikt för elever med NPF-problematik, och de svårigheter som framkommit 

menar de flesta kan avhjälpas genom lärarens anpassningar och tillräckligt med 

personal.  

 

Det som framkommit i intervjuerna som fördelar med ASL i jämförelse med 

fördelar specifikt för elever med NPF-problematik skiljer sig egentligen inte 

nämnvärt åt. En del saker tas upp som allmänna fördelar av någon informant och 

av någon annan som en vinst för just elever med NPF-problematik. Detta är 

exempel på hur det under arbetets gång har blivit tydligt att det som rapporterats i 

media om att lärare har bristande kunskap om NPF-problematik delvis stämmer 

överens med den bild av klasslärare och speciallärare som framkommit i studien. 

Man vet en hel del om NPF-problematik, men inte allt och därför kanske man som 

lärare inte heller alltid kopplar ihop varken möjligheter eller svårigheter med ASL 

med hur någon med NPF-problematik fungerar. Detta gör att det som nämns 

allmänt och det som nämns specifikt för NPF-problematik på ett sätt flyter ihop 

och kanske inte blir så tydligt som man önskat. Detta tillsammans med att endast 

en av dem nämner läs- och skrivsvårigheter som kopplat till NPF-problematik gör 

att det är problematiskt att dra några slutsatser kring det som informanterna ser 

som möjligheter och svårigheter med ASL för elever med NPF-problematik ur ett 

läs- och skrivperspektiv. Trots detta kan de likheter i vad informanterna uppger 

och det som framkommit till exempel i tidigare forskning om ASL göra att 

resultatet ändå kan anses ge en fingervisning om vilka möjligheter och svårigheter 

metoden har för elevgruppen, men då kanske inte med tanke på läs- och 

skrivinlärningen i första hand utan som ett inkluderande arbetssätt som fungerar 

för alla elever och för svenskämnets alla delar. Detta har också resulterat i 

funderingen över om ASL bör benämnas som en metod att lära elever att läsa, för 

är det verkligen att lära sig läsa som är målet med ASL? Eller är det ett 

inkluderande arbetssätt för svenskundervisningen i en digitalt baserad skola?  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande är människan en social varelse 

som lär i samspel med andra. För många elever med NPF-problematik kan detta 

vara svårt då de har en medfödd svårighet med just samspel. Det är oerhört viktigt 

att elever med NPF-problematik trots sina svårigheter får vara med i ett 

sammanhang och få möjlighet att lära av andra. Den trygghet som informanterna i 

studien menar finns utifrån att ASL alltid följer ett tydligt mönster kan antas göra 
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att de elever som befinner sig i de här svårigheterna i skolan ändå kan känna sig 

bekväma och öppna att lära av en ”more capable peer” genom att de vet vad som 

förväntas av dem och då kan ingå i den sociokulturella gemenskapen och lära i 

samspelet. 

 

Sammantaget gör detta att man kan anse att studien gett en svenskämnesdidaktisk 

vinst, då den kan ge en fingervisning om att ASL inte bara är ett arbetssätt som kan 

vara till hjälp i utformningen av undervisningen i svenska, utan också till hjälp i 

lärarens vardag med att möta och tillgodose många olika behov hos elever, inte 

minst de behov elever med NPF-problematik har. 

 

Vidare forskning  
Det som framkommit i den här studien är att lärares kunskaper om NPF-

problematik behöver öka och bättre kopplas till den egna undervisningen. Detta 

grundar sig i att endast en av informanterna specifikt nämnt läs- och 

skrivsvårigheter som kopplat till NPF-problematik, samt den variation i övrigt av 

beskrivna svårigheter man kopplar till NPF-problematik och variationen i hur 

informanterna värderar ASL rent allmänt och med NPF-problematik för ögonen. 

Detta gör att resultatets generaliserbarhet blir problematisk. Utifrån att den här 

studien då blir väldigt smal och endast pekar på ett resultat som gäller dels då man 

arbetar med ASL enligt Sandvikenmodellen och dels utifrån just de här lärarnas 

erfarenheter och syn på NPF-problematik, så skulle en större undersökning som 

tittar på all ASL kanske trots att arbetssättet skilde sig åt och erfarenheterna och 

synen på NPF-problematik också, visa ett resultat som peka åt något håll. Då 

skulle ett generaliserbart resultat uppnås.  

 

Jag välkomnar alltså större studier med samma syfte, men också studier där man 

inte bara undersöker vad lärare uppger utan studier där man tittar specifikt på 

elever med NPF-problematik, eller med fastställd diagnos. Den 

svenskämnesdidaktiska vinsten med att hitta generella metoder för läs- och 

skrivundervisningen som fungerar bra för elever med NPF-problematik kan anses 

så stora att det motiverar detta. Tittar vi inte på just den här elevgruppen kommer 

vi inte att hitta lösningar för dem.  

 

Något som också behövs är mer forskning om ASL generellt. En stor brist är att de 

studier som gjorts om ASL inte har haft samma syfte, vilket gör att de blir svåra att 

jämföra och att det inte finns något liktydigt resultat.   
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Bilagor  
 
Bilaga 1 
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor  
 
Projekttitel:  
Student/studenter: 
Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 

kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer 

i beroendeställning är patienter och elever)?  

 

   

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

   

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

   

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

   

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

   

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?  
 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 

eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap 

i fackförening 
 

   

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
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lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)? 
  

Bilaga 2  
 

Informationsbrev 
 

 

                          
 
 
 
 

Intervju för examensarbete 
 
 

I samband med mitt examensarbete genomförs ett antal intervjuer med klasslärare 

och speciallärare med syftet att undersöka hur de upplever att ASL som metod för 

läs- och skrivundervisningen fungerar för elever med NPF-problematik.  

 

Intervjun tar ungefär 30 minuter och jag kommer att spela in samtalen för att 

kunna lägga fokus på det som sägs och också för att underlätta hanteringen av 

materialet. Allt material från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. 

Varken ditt namn eller din skola kommer att namnges i den färdiga uppsatsen och 

jag kommer att radera inspelningarna och transkriptionerna efter avslutad kurs.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta det utan närmare 

motivering. Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare 

på Högskolan Dalarna. 

 
 
 
 
Linnéa Röde                                                                 Handledare: Antti Ylikiiskilä 

linnearode@hotmail.se                                                 ylik@du.se  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
 

Vilken profession har du? (Klasslärare/speciallärare) 

Hur lång erfarenhet har du av yrket? 

Hur länge har du arbetat med ASL? 

Vilka allmänna fördelar upplever du att det finns med ASL? 

Vilka allmänna nackdelar upplever du att det finns med ASL? 

Hur ser din erfarenhet av NPF-problematik ut? 

Vilka svårigheter kopplar du till NPF-problematik? 

Vilka styrkor kopplar du till NPF-problematik? 

Vilka fördelar upplever du att ASL har för elever med NPF-problematik? 

Vilka nackdelar upplever du att ASL har för elever med NPF-problematik? 

 

 
 
 

 


