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Abstract: 
Skolsituationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF-
problematik är ofta problematisk på grund av de svårigheter de befinner sig i. Lärare 
saknar också ofta kunskap om och har därför svårt att möta och anpassa 
undervisningen för elever med den här typen av problematik. Eftersom skolans 
kunskapsinhämtning bygger på det skrivna ordet är det av största vikt att eleverna 
så fort som möjligt tillgodogör sig läs- och skrivundervisningen. Det finns en 
koppling mellan NPF-problematik och Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, vilket 
gör att läs- och skrivinlärningen kan blir extra bekymmersam för elever med NPF-
problematik. Detta gör att det finns en ämnesdidaktisk vinst i att ta reda på hur 
metoder som används i läs- och skrivundervisningen 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 är att undersöka hur 
verksamma lärare upplever att ASL som metod för läs- och skrivinlärning fungerar 
för elever med NPF-problematik. Den teoretiska utgångspunkt som används är 
sociokulturellt perspektiv på lärande och metoden för undersökningen är 
halvstrukturerade intervjuer.   
 
 
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 om 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 blir ”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 läraren vill att de ska göra, 
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 ungefär 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).  
 
 
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 nödvändigare. 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 
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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 de 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 att metoden 
används av hela klassen.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur verksamma lärare upplever 
att ASL som metod för läs- och skrivinlärning fungerar för elever med NPF-
problematik.  
 
För att konkretisera syftet har följande frågeställningar använts: 
 

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

 
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). Metoden utvecklades av den norske forskaren och 
pedagogen Arne Trageton.   
 
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 och 
diagnosen används inte längre. Gillberg (2013, s. 20) använder dock förkortningen 
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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). 
 
 
Bakgrund  
I detta kapitel ämnar jag skapa en bakgrund för studien utifrån relevanta hemsidor 
och litteratur. Inledningsvis redogörs för vilka svårigheter elever med NPF-
problematik har som kan kopplas till skolarbetet i allmänhet och till läs- och 
skrivinlärningen i synnerhet. Därefter tas några aktuella delar ur styrdokumenten för 
den svenska skolan upp. Vidare beskrivs hur datorn kan användas som ett 
kompensatoriskt verktyg i läs- och skrivundervisningen. Slutligen beskrivs ASL 
närmare och metodens för- och nackdelar beskrivs och kopplas till NPF-
problematik.  
 
I samband med att bakgrunden presenteras vill jag redogöra för min egen 
förförståelse av både NPF-problematik och ASL. Jag har själv barn med NPF-
problematik och har på nära håll sett de svårigheter som de kan uppleva i skolans 
värld. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag kommit i kontakt med 
ASL och funderat mycket över metoden. 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 
kommenterar sin förförståelse. 
 
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).  



 

7 
 

Då det gäller svårigheter med uppmärksamhet kan man hos personer med NPF-
diagnoser se tydliga koncentrationssvårigheter. De flesta människor har en förmåga 
att sålla bort oviktiga intryck i vardagen och ta till sig de som är viktiga för en viss 
situation, men 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 och inte har 
den förmågan att sålla (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-diagnoser, 
eftersom de har 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 ofta är detta 
sammankopplat med minnessvårigheter. Gillberg (2013, s. 83) menar att till 
exempel personer med ADHD/DAMP har svårigheter med arbetsminne och 
korttidsminne och att det är välkänt utifrån klinisk erfarenhet att dessa personer har 
svårigheter med att hitta rätt namn och ord. Detta kallas dysnomi och Gillberg (2013, 
s. 84) menar vidare att detta tillsammans med dysfasi som är en lindrigare variant 
av afasi och innebär att man överhuvudtaget har svårt att i samtal hitta rätt ord är 
mycket vanligt hos personer med ADHD/DAMP. 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 naturligtvis sammankopplade med de svårigheter de har med arbetsminne 
och korttidsminne som inte sällan kommer i uttryck som dysnomi och/eller dysfasi, 
som beskrivits ovan. Gillberg (2013, s. 46-50) menar också 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.  
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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.  
 
Förutom koncentrationssvårigheterna i sig, så 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 handlingskedjan.  
 
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 konsekvenserna 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 
mot 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. 
 
Styrdokumenten 
I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att ”Undervisningen i skolan ska utformas så att 
alla elever kan tillgodogöra sig den och nå målen för undervisningen”. I Lgr 11 
(Skolverket, 2017) står också 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” och att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 
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egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet” (Skolverket, 2017). I Skollagens (SFS 2010:800) kapitel 3, 3 § står att ”Alla 
barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. 
 
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 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 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 de 
fyra huvudområdena i kursplanen för ämnet svenska: tala, lyssna, skriva och läsa. 
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, som främst kommer att vara aktuell för den här studien, 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 forsningsprojekt 2011 (Hultin, 2014, s. 15). 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 Sandviken 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, 
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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).  
 
I Wiklanders utformning av ASL kan man tydligt se Tragetons originaltankar om 
att kommunikation är ledstjärnan. 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 samtalet. Hultin (2014, s. 17) beskriver vidare 
skrivprocessen som att eleverna efter detta på varsin dator, utrustad med hörlurar 
och dikteringsverktyg, med hjälp av mind-mapen 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. 
 
Fördelar med ASL 
Enligt Wiklander (2014, s. 28) såg man då datorn introducerades som ett 
specialpedagogiskt verktyg i Sandvikens kommun 1996 att elever intresserade sig 
för den, särskilt de elever som hade läs- och skrivsvårigheter och de som hade 
koncentrationssvårigheter.  
 
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 helt enkelt 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 



 

11 
 

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 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. Något som är viktigt för elever med NPF-problematik är tydlighet och 
struktur och Vuolle (2014, s. 54) menar att en fördel med ASL är att det 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). Ur ett NPF-perspektiv 
kan de här ständiga samtalen vara både positiva och negativa. De negativa 
aspekterna tas upp nedan. De positiva aspekterna skulle kunna vara att det är lättare 
för någon med koncentrationssvårigheter att hålla fokus om hen får vara delaktig. 
Fördelen med att lätt kunna ändra i texten är för elever med 
koncentrationssvårigheter och hög impulsivitet än tydligare än för andra elever, då 
de om processen är för tidsödande annars lätt tappar fokus och motivation. 
 
Nackdelar med ASL 
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.  
 
Vad det gäller nackdelar med ASL för elever med NPF-problematik kan man tänka 
sig att de svårigheter som kan finnas med samspel med andra människor kan ställa 
till det för elevgruppen eftersom arbetssättet bygger på kommunikation. Detta kan 
tillsammans med den svårighet som finns angående perception göra att 
kommunikationen kring textskapandet blir mycket energikrävande för elever med 
NPF-problematik. 
 
I det här kapitlet har redogjorts för de svårigheter som elever med NPF-problematik 
har som kan kopplas till skolarbetet och till läs- och skrivinlärningen. Några aktuella 
delar ur Lgr 11 och Skollagen har också presenterats och sedan har datorns roll som 
kompensatoriskt verktyg i läs- och skrivundervisningen beskrivits. Slutligen har 
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ASL beskrivits, samt metodens för- och nackdelar kopplat till NPF-problematik. I 
nästa kapitel presenteras tidigare forskning om ASL. 
 
 
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.  
 
Litteratursökning 
Inför detta arbete har en litteratursökning genomförts. Enligt Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström (2013, s. 74-75) kan litteratursökning göras manuellt, 
genom att studera referenslistor till för ämnet intressanta artiklar och böcker, eller 
via databaser. I litteratursökningarna har sökorden NPF, ADHD, autism, 
koncentrationssvårigheter, Concentration Difficulties, Attention Deficit, ASL, Att 
skriva sig till läsning, iWTR, Integrated Write to Learn använts. Sökningarna har 
pågått mellan den 26/3 och den 17/5 2018 och sökorden har ändrats något under 
arbetets gång. De avgränsningar som gjorts har varit att de artiklar och 
avhandlingar som sökts ska vara peer reviewed, samt publicerade senare än 2010 
för att få så tillförlitliga och aktuella texter som möjligt. För att få en överblick och 
förenkla sökningsprocessen har artiklar och avhandlingar också innehållit ett 
Abstract. 
  
Inledningsvis genomfördes systematiska undersökningar via databaserna Libris och 
DiVa, med sökorden ASL och Att skriva sig till läsning, men jag mötte svårigheter 
då de flesta av träffarna inte var peer reviewed. Upphovsmanne till metoden, Arne 
Tragetons forskning visade sig också vara publicerad tidigare än 2010, vilket gjorde 
att jag valde bort den. En artikel av Hultin & Westman, ”Early Literacy Practices go 
Digital” (2013), som handlade om hur klassrumspraktiken gällande läs- och 
skrivundervisning förändrades då man i Sandvikens kommun införde ASL som 
metod hittades dock. Hultin & Westman var bekanta namn då deras bok ”Att skriva 
sig till läsning. Erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet” (2014) 
tidigare förekommit som kurslitteratur. I artikeln och boken genomfördes manuella 
sökningar vilka ledde mig vidare i sökningarna i databaser.  
 
Systematiska undersökningar gjordes även i den engelska databasen ERIC, med 
sökorden iWTR och Integrated Write to Learn, men de träffar som kom upp var 
ungefärligen desamma som redan hittats via de manuella sökningar som utförts.  
Angående ASL och elever med NPF-problematik gjordes sökningar efter relevant 
forskning i både svenska databaser med svenska sökord och engelska databaser med 
engelska sökord, men den forskning och de artiklar som hittades bedömdes inte vara 
relevanta för studien. Detta gör att slutsatsen dras att det saknas forskning på 
området, vilket i sin tur motiverar denna studie ytterligare.  
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Hultin & Westman  
Hultin & Westman (2013) har i en delstudie i ett större forskningsprojekt, 
Digitalisering av skolans tidiga skriftspråkspraktiker (2011-2013), följt och 
problematiserat ett utvecklingsprojekt, Att skriva sig till läsning på dator - utan 
penna (ASL) i Sandvikens kommun. Projektet innefattade samtliga lärare i årskurs 
1 i kommunen. Syftet med studien var att ta reda på hur digitaliseringen av skolans 
tidiga skriftspråkspraktiker påverkar läs- och skrivundervisningen vad det gäller 
metoder och arbetssätt, men också att ta reda på vilka olika textgenrer som 
förekommer i dataskrivna texter. Forskningsprojektet bestod av observationer med 
etnografisk ansats, samt av textanalyser av elevtexter. Man gjorde fältstudier i två 
klassrum och observerade också de månatliga projektmöten som deltagande lärare 
hade och genomförde intervjuer med åtta av dessa lärare.  
 
Fokus i Hultin & Westmans (2013) studie har alltså varit själva texterna och deras 
genretillhörighet, vilket gör att saker kring specifika elever och enskilda elevers läs- 
och skrivkompetens inte framkommit. 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. Den textgenre som dominerat i det insamlade materialet har varit 
personliga rapporter, det vill säga den typ av mönstertexter med meningar som Jag 
vill, Jag kan, Jag har. Hultin & 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 & Westman (2013) 
påtalar som viktigt enligt tidigare forskning då barn är på väg att lära sig skrivandets 
konst.  
 
Enligt Hultin & Westman (2013) indikerar resultatet av den här studien att 
digitaliseringen av skriftspråkpraktiker skapar nya villkor för barns textproduktion 
i skolan, då datorn underlättar för eleverna på ett konkret och omedelbart sätt. Hultin 
& 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, en annan överblick, samt att 
de får direkt återkoppling genom talsyntesen i samverkan med den skrivna texten på 
skärmen.  
 
Genlott & Grönlund 
Genlott & Grönlund (2013) har i sin studie använt sig av systematiska analyser av 
standardtester, till exempel H4-tester där man mäter hur många ord en elev kan läsa 
korrekt under en minut, i kombination med klassrumsobservationer, lärares 
utvärdering av elevers arbete och elevers egen upplevelse av sina prestationer 
(Genlott & Grönlund, 2013). Syftet med studien har varit att bidra med nya och 
bättre metoder för läs- och skrivundervisning i de yngre åldrarna. Man har jämfört 
resultaten från en testgrupp med resultaten från en kontrollgrupp. Resultatet av 
studien visade att eleverna i testgruppen ökat både sin läs- och skrivförmåga, samt 
att samtliga elever uppgav att de var nöjda med sina texter och hade gott 
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självförtroende vad det gällde sin skrivförmåga. Genlott & Grönlund (2013) såg 
också i studien 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.  
 
Genlott & Grönlund (2013) menar att det ökade självförtroendet kan kopplas till 
dels att alla elever kan skriva med ASL som metod, oavsett förmåga, dels 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 & Grönlund (2013) var den sociala interaktionen 
som pågick under arbetets gång. Eleverna diskuterade sina texter med varandra och 
fick också lämna skriftliga omdömen om varandras texter. Det faktum att eleverna 
lämnade skriftlig feedback till varandra var enligt Genlott & Grönlund (2013) 
mycket värdefullt då eleverna kunde läsa dessa omdömen om och om igen. Att 
eleverna gjordes medvetna om att de texter de producerade skulle läsas av en 
klasskamrat och att de sedan fick skriftig respons på den gjorde det kommunikativa 
syftet med text mycket tydligt. 
 
Liberg 
Liberg (2013) har under åren 2011 till 2014 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. Liberg har studerat två klasser som arbetar med ASL och 
till skillnad mot Genlott & Grönlund har man inte jämfört resultat mellan testgrupp 
och kontrollgrupp, utan istället jämfört elevernas resultat med bedömningsstödet 
”Nya språket lyfter” från Skolverket, standardiserade tester och också elevernas 
resultat på nationella provet med den genomsnittliga kunskapsnivån på likvärdiga 
skolor inom Uppsala kommun samt i hela Sverige.  
 
Liberg (2013) 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. Däremot menar hon i likhet med Hultin & Westman och Genlott & Grönlund 
att det finns positiva effekter med ASL. Hon framskriver att eleverna tidigt 
producerar egna texter och knäcker skriftkoden och att motoriska problem får 
mindre betydelse för eleverna, samt att eleverna genom ASL får tidig datavana 
vilket i dagen samhälle blir allt viktigare. 
 
Takala 
Takala (2013) har genomfört en finsk studie angående ASL mellan 2008 och 2010. 
Studien är uppbyggd av genom frågeformulär till lärare, litteraturstudier av tidigare 
uppsatser, samt intervjuer med lärare och elever. Syftet med studien var främst att 
ta reda på i vilken utsträckning lärare använde ASL, samt att ta reda på hur lärares 
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och elevers erfarenheter av metoden såg ut. Enligt Takala (2014) tyder resultatet på 
att ASL är ett kreativt arbetssätt som inspirerar eleverna att producera texter och 
utvecklar deras sociala och kommunikativa förmåga, men att metoden inte är 
tillräcklig som ensam metod. Eleverna i studien visade precis som i Hultin & 
Westmans, Genlott & 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 och att det inte fanns 
någon väsentlig skillnad i de uppmätta resultaten angående elevernas läs- och 
skrivförmåga jämfört med elever som inte använt metoden.  
 
Vidare menar Takala 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 
I Ulla 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. Hon menar istället att lärarens 
kunskaper och engagemang är absolut avgörande för huruvida läs- och 
skrivundervisningen lyckas eller inte, och inte vilket verktyg eleverna använder. 
Hon kom också fram till att angående den sociala aspekten av ASL, så hade en 
klass i studien som använde sig av papper och penna som skrivverktyg, bättre och 
mer givande diskussioner än en klass som använde datorn i textskapandet.   
 
Sammanfattning 
I det här kapitlet har tidigare forskning om ASL av Hultin & Westman, Genlott & 
Grönlund, Liberg, Takala och Damber presenterats. Enligt Hultin & Westman 
(2013) skapar digitaliseringen av skolans skriftspråkpraktiker nya villkor för barns 
textproduktion, då datorn underlättar för eleverna då de med datorn hjälp kan lägga 
fokus på textskapande istället för den krävande processen att forma bokstäver 
(Hultin & Westman, 2013, genlott & Grönlund, 2013, Liberg, 2013, 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 & 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 & 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 



 

16 
 

& Grönlund (2013) att eleverna i deras studie ökat både läs- och skrivförmågan, 
medan det i det 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 & Westman (2013) och Genlott & Grönlund (2013) ser vinster med 
metoden avseende elevers motivation att läsa och skriva och Hultin & Westman 
(2013) menar att elever som lär sig läsa och skriva med ASL tidigare 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 & Westmans, Genlott & 
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 & Westman (2013), 
Genlott & Grönlund (2013) och Liberg (2013) håller med om, men menar vidare 
metoden är inte 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 och Damber (2013) upptäckt mer givande socialt samspel i en klass som 
använde papper och penna som skrivverktyg. Slutligen finns också resultat som 
tyder på att metoden är gynnsam för elever med särskilda behov, särskilt ur ett 
inkluderingsperspektiv.  
 
Motivering av 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 ta reda på hur ASL 
fungerar för elever med NPF-problematik.  
 
Då det inte forskats särskilt mycket på 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. 
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Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel beskrivs och motiveras det teoretiska perspektiv, det vill säga genom 
vilka glasögon jag valt att analysera och tolka det resultat som kommer i 
Examensarbete 2. I Examensarbete 1 görs endast en kort genomgång av det 
teoretiska perspektiv som valts och kapitlet omarbetas i Examensarbete 2. 
 
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 
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 att 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” (Säljö, 2015, s. 99). Säljö (2014, 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, så 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 en av 
Tragetons (2014, s. 11) nyckelbegrepp för metoden är kommunikation. Trageton 
Han menar att med kommunikation som grundtanke får man ett närmare samband 
mellan att tala, lyssna, skriva och att läsa och han kopplar också detta till Lgr 11. 
Han menar vidare att ur det sociokulturella perspektivet på lärande, så 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.  
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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 
kommande kapitel redogörs och motiveras kort den metod jag har för avseende att 
använda i den undersökning som kommer att genomföras i Examensarbete 2. 
 
 
Metod 
I detta kapitel beskrivs kort den metod med vilken undersökningen kommer att 
göras. Jag har valt att göra en kvalitativ studie där jag har för avseende att genomföra 
ett antal intervjuer med verksamma lärare för att ta reda på hur de upplever att ASL 
fungerar för elever med NPF-problematik. Intervjuerna kommer att vara 
halvstrukturerade, det vill säga genomföras med ett antal givna frågor, i form av ett 
samtal. Undersökningen kommer att genomföras under Examensarbete 2, då även 
metodkapitlet omarbetas och färdigställs. 
 
Kvalitativ forskning 
Enkelt uttryckt syftar kvantitativ forskning till att förklara något medan kvalitativ 
forskning syftar till att förstå det som studerats (Fejes & Thornberg, 2009, s. 18-19, 
Larsen, 2009, s. 24). Enligt Larsen (2009, s. 24) är fokus för enheter och variabler 
djup i kvalitativa forskningsmetoder, vilket gör att man får mycket information om 
få enheter utifrån att frågeställningen grundar sig i frågor och ämnesbeskrivningar. 
Syftet med den kommande studien är att undersöka hur verksamma lärare upplever 
att ASL som metod för läs- och skrivinlärning 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 gör den kvalitativa 
forskningsansatsen lämplig. Då tiden för undersökningen är begränsad kommer 
resultatet endast komma från ett mindre antal lärare. Jag kommer alltså att få mycket 
information från få enheter. Nyttan med kvalitativ forskning är enligt Larsen (2009, 
s. 24) att även om resultaten inte kan generaliseras så ger undersökningen 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 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. 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 
hinder ser lärare med ASL för elever med NPF-problematik?” För att få dessa 
besvarade har jag för avseende att göra ett antal halvstrukturerade intervjuer med 
verksamma lärare.  
 
Utifrån att många lärare idag har bristande kunskaper i vad NPF-problematik är och 
vad det innebär för eleverna så känns det extra viktigt att man under intervjuerna 
kan utbyta tankar och ståndpunkter, så att man får bästa möjliga förutsättningar för 
förståelse. Larsen (2009, s. 26) menar att en stor fördel med halvstrukturerade 
intervjuer är att det möjliggör för forskaren att verkligen gå på djupet, genom att till 
exempel ställa följdfrågor vilket ger en bättre förståelse. Vidare menar Larsen (2009, 
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s. 26) att förutom att ställa följdfrågor kan man då man möts ansikte mot ansikte 
också reda ut missuppfattningar, vilket också ökar förståelsen och ger 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.  
 
Nackdelarna med kvalitativa metoder, som till exempel intervju, är enligt Larsen 
(2009, s. 27) att man inte rakt av kan generalisera resultaten och det är också svårare 
och mer tidsödande att behandla data efteråt. I kvalitativa intervjuer är människor 
inte heller alltid sanningsenliga 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 (Larsen, 2009, s. 27). 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 är något som man som intervjuare måste vara 
mycket aktsam med. 
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