
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Examensarbete 1 för grundlärarexamen 
inriktning F-3 
Grundnivå 2 

Att skriva sig till läsning – en effektiv metod för läs- 
och skrivinlärning? 
 
 
 
 
 

 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen 

sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed 

ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna 

rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access). 

 
 
 
 
 
 
Författare: Caroline Lindkvist  Högskolan Dalarna 
Handledare: Iris Ridder   791 88 Falun 
Examinator: Patrik Larsson   Sweden 
Ämne: Pedagogiskt arbete inriktning svenska Tel 023-77 80 00 
Kurskod: PG2015 
Poäng: 15hp 
Examinationsdatum: 2016-01-20 

  



 

 

Sammanfattning 
Denna litteraturstudie syftar till att via forskning söka svar på huruvida metoden att 
skriva sig till läsning (ASL) är mer effektiv än andra metoder för läs- och skrivinlärning 
i grundskolans tidiga år. Studiens frågeställningar har besvarats genom en systematisk 
litteraturstudie där vetenskaplig litteratur har granskats och analyserats. För att söka 
vetenskapliga artiklar har databaserna Google Scholar och ERIC (Education Resources 
Information Center) använts. Personer som förespråkar metoden har även kontaktats 
och tipsat om den forskning de känner till. Det framkom genom litteratursökningen att 
det finns begränsat med forskning kring ASL och den forskning som finns efterfrågar 
ytterligare forskning. Vissa forskningsresultat pekar på att ASL kan vara effektivt för 
elevers läs- och skrivinlärning men resultatet av denna litteraturstudie visar hur 
komplext det kan vara att undersöka effektiviteten av en metod då det kan vara svårt 
att finna en kontrollgrupp som har samma förutsättningar som testgruppen. ASL blir 
allt mer populärt i svenska skolor och många som använder metoden hyllar den, men 
det är inte tydligt om det är det datorbaserade skrivandet i sig eller andra faktorer som 
bidrar till metodens påstådda framgångar. Under rubriken diskussion diskuteras även 
möjligheterna och begränsningarna kring forskning av läs- och skrivinlärningsmetoder.  
  
Nyckelord: undervisningsmetoder, att skriva sig till läsning, ASL, Trageton  
 
 

 
  



 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ................................................................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................................................. 2 

IBM’s ”Writing to Read” ................................................................................................... 3 

Att skriva sig till läsning (ASL) ......................................................................................... 3 

Argument för ASL ......................................................................................................... 5 

Kritik mot ASL ............................................................................................................... 5 

Att kombinera handskrift och datorskrift .................................................................. 6 

Styrdokument ...................................................................................................................... 6 

Faktorer som påverkar elevernas prestationer................................................................ 6 

Vetenskaplig forskning ...................................................................................................... 7 

Syfte och frågeställning ........................................................................................................... 9 

Metod ...................................................................................................................................... 10 

Systematisk litteraturstudie .............................................................................................. 10 

Urval ................................................................................................................................... 10 

Datainsamling .................................................................................................................... 10 

Etiska överväganden ........................................................................................................ 12 

Resultat ................................................................................................................................... 12 

Slavin, Robert E (1991) .................................................................................................... 12 

Takala, Marjatta (2013)..................................................................................................... 13 

Genlott, Annika Agélii och Grönlund, Åke (2013) ..................................................... 14 

Liberg, Caroline (2014) .................................................................................................... 15 

Sammanfattning ................................................................................................................ 16 

Diskussion och slutsatser ..................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ............................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion............................................................................................................. 18 

Slutsatser ............................................................................................................................ 21 

Förslag till vidare forskning ............................................................................................. 23 

Källförteckning ...................................................................................................................... 24 

 



 

1 

Inledning 
 
Samhällsdebatten idag fokuserar mycket på Sveriges sjunkande resultat i PISA-
mätningarna, det vill säga de internationella studier där 15-åriga elevers kunskaper mäts. 
Även den internationella studien PIRLS, som undersöker fjärdeklassers läsförmåga, 
indikerar att de svenska eleverna presterar allt sämre. Mellan 2001 och 2006 sjönk de 
svenska resultatet för att sedan sjunka ytterligare mellan 2006 och 2011 (Skolverket 
2012). Politiker argumenterar för olika lösningar och frågan hänger i luften: hur kan 
Sverige vända den negativa trenden och förbättra resultaten hos de svenska eleverna? 
Med detta i åtanke började jag fundera på om vissa undervisningsmetoder ger bättre 
effekt på läs- och skrivförmågor i grundskolan än andra och om olika metoder gynnar 
olika elever. I samband med min verksamhetsförlagda utbildning inom ramen för 
grundlärarprogrammet kom jag i kontakt med metoden ASL – att skriva sig till läsning 
och träffade flera erfarna lärare som hyllade metoden. Men om metoden fungerar så 
effektivt för elevers inlärning som förespråkarna anser, varför är inte metoden mer 
vedertagen inom Sverige och internationellt? Kan den forskning som finns kring 
datorbaserad läs- och skrivinlärning övertyga mig om att metoden ASL är en bättre 
metod än andra metoder? 
 
Under de tio veckor som ägnades åt detta examenarbete insåg jag och min handledare 
snabbt vilket komplext område jag valt att undersöka. Dels finns det begränsat med 
forskning, och dels är den forskning som finns inte tillräckligt vetenskaplig för att 
konkreta slutsatser ska kunna dras utifrån den. En tanke som väcktes under samtal med 
min handledare är hur komplicerat det är att mäta effektiveten hos en 
undervisningsmetod. För att testgrupp och kontrollgrupp ska kunna jämföras bör de 
vara likvärdiga, vilket kräver stora insatser av forskare. Denna tanke upplevde jag som 
så pass intresseväckande att en stor del av diskussionen kommer att bearbeta den och 
risken av att dra slutsatser på felaktiga grunder.  
 
I processen med uppsatsen kom jag även till insikt om relevansen av att definiera 
huruvida metoderna skulle gynna läsning eller skrivning för att kunna avgöra 
metodernas effektivitet. Är målet med ASL läsning eller skrivning, eller både och? Jag 
tolkar läsning och skrivning som två sidor av samma mynt. Både läsning och skrivning 
är en del av literacy-begreppet och kan därmed inte fullt åtskiljas från varandra. Det 
finns metoder där läsning ska leda till skrivning och det finns metoder där skrivning 
ska leda till läsning, vilket jag tolkar som att i vilken ände man än börjar är slutmålet att 
utveckla både läs- och skrivförmågor. De studier som presenteras redovisar 
forskningsresultat utifrån både läsning och skrivning och därmed kommer både läsning 
och skrivning att diskuteras i denna litteraturstudie.   
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Bakgrund 
 
Läs- och skrivundervisningen har genom åren präglats av olika metoder och arbetssätt. 
Nedan ämnar jag att beskriva några i Sverige vanligt förekommande metoder för läs- 
och skrivinlärning1. Metoderna presenteras i kronologisk ordning, det vill säga att den 
metod som nämns först uppkom tidigast och den metod som nämns sist har blivit 
populär på senare år. Avsnittet om ASL blir störst av anledningen att det är den 
metoden den här litteraturstudien ämnar behandla. IBM’s writing to read är ett 
amerikanskt arbetssätt och används således inte i Sverige men har vissa likheter med 
ASL.  
 
Den traditionella läs- och skrivundervisningen bygger framför allt på ett 
individualpsykologiskt perspektiv (Liberg 2006 s. 133). Inlärning ses alltså som en 
individuell process och läsningen är i fokus. Vägen till ett skriftspråk går framför allt 
genom läsning (ibid s. 140). Liberg kritiserar den traditionella läs- och skrivinlärningen 
och menar att den fordrar många förkunskaper. Förkunskaper som i sin tur, paradoxalt 
nog, eleverna ska lära sig genom undervisningen (ibid). Även Carina Fast förhåller sig 
kritiskt till metoden och konstaterar att ”det är uppenbart att den traditionella läs- och 
skrivundervisningen inte bygger vidare på barnens vardagserfarenheter” (Fast 2007 s. 
171). Att texter upplevs som meningsfulla för barnet är viktigt och Fridolfsson hävdar 
att bristen på meningsfulla texter kan bidra till läs- och skrivsvårigheter (Fridolfsson 
2008 s. 273). Även Liberg konstaterar att avsaknad av mening i läs- och skrivinlärningen 
troligtvis leder till läs- och skrivsvårigheter (Liberg 2006 s. 139).   
 
Metoden läsning på talets grund, LTG, är en metod för läsinlärning som presenterades 
av läraren Ulrika Leimar på 1970-talet (Ingvar). Metoden utvecklades som en reaktion 
mot dåtidens lärarstyrda läsundervisning som fokuserade mer på avkodning än att låta 
eleverna få läsa för dem meningsfulla texter (Fridolfsson 2008 s. 95). Enkelt beskrivet 
går metoden ut på att elev och lärare skapar en text tillsammans utifrån en gemensam 
upplevelse. Arbetssättet kan beskrivas som både syntetiskt och analytiskt, det vill säga 
att både avkodning och helheten är centrala i metoden (ibid s. 96).  
 
Även Wittingmetoden utvecklades som en reaktion mot den traditionella 
undervisningen som var aktuell på 1960-talet (Fridolfsson 2008 s. 97). Wittingmetoden 
beskrivs på Wittingföreningens hemsida2 som ett långsiktigt arbete med utgångspunkt 
i en teoretisk grund. Inom Wittingmetoden anses det att läsprocessen består av en 
teknisk del och en förståelsedel. Dessa delar är i grunden olika och övas därför separat, 
men parallellt (Fridolfsson 2008 s. 97). Inom metoden menar man att läsning och 
skrivning hör ihop och att de kan stödja varandra. Eleverna arbetar med att känna igen 
språkljud, öva på att skapa ord och associera fritt till ord (ibid).  
 
Metoden Whole language står för en helhetssyn inom läsning, och fokus ligger på 
meningsskapande snarare än fonologisk träning (Fridolfsson 2008 s. 86). De texter som 
läses ska vara kopplade till barnens egna erfarenheter och man menar att skrivning kan 
vara en väg till läsning för vissa elever. Undervisningen karaktäriseras av att eleverna 
får arbeta i en ostrukturerad miljö med meningsfulla texter (ibid). Metoden har mötts 
av kritik då det finns de som menar att elever som riskerar att få läs- och 

                                                 
1 Ingen forskning har hittats angående vilken metod som är den vanligaste metoden i skolan idag. 
2 www.wittingforeningen.se 
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skrivsvårigheter behöver en strukturerad undervisning och öva på att sammanljuda ord 
(ibid s. 88).   
 

IBM’s ”Writing to Read” 

På 1980-talet i USA utvecklade Dr John Henry Martin metoden ”Writing to Read” 
baserat på antagandet att det är lättare för barn att lära sig skriva än att läsa3. WTR är 
ett datorbaserat program där eleverna arbetar vid fem olika stationer, varav två 
innefattar arbete med datorer där eleverna övar på fonologisk medvetenhet och att 
skriva berättelser (Slavin 1991). Vid de resterande tre stationerna får eleverna lyssna på 
ljudbok och följa med i en tillhörande bok, öva på handskrivning och öva ytterligare på 
bokstavsljud.  
 
Metoden har kritiserats av bland annat Slavin (1991) som menar att det saknas 
vetenskapliga argument för att metoden fungerar bättre än andra metoder för läs- och 
skrivinlärning. Slavin anser att metoden är allt för kostsam i kombination med att den, 
enligt undersökningar, inte verkar ge några betydande resultat gällande elevernas 
prestationer i skolan. Vidare är det värt att notera att även om metoden är utvecklad av 
utbildaren Dr John Henry Martin, så är den marknadsförd och sponsrad av It-företaget 
IBM, som enligt Slavin har gjort en utomordentligt bra marknadsföring av metoden, 
vilket gynnat deras roll på teknikmarknaden (ibid).   
 

Att skriva sig till läsning (ASL) 

Metoden ASL är nära förknippad med Arne Trageton, en norsk forskare, pedagog och 
lärarutbildare som skrivit böcker om metoden samt erbjuder kurser för de som vill lära 
sig hur arbete utifrån metoden kan se ut4. Metoden, eller arbetssättet, bygger på ett 
sociokulturellt perspektiv, det vill säga att inlärning sker i samspel med andra människor 
och undervisningsmiljön (Forsberg & Lövgren 2013 s. 102). Enligt Arne Trageton är 
det lättare att skriva än att läsa, och datorskrivning är enklare än handskrivning 
(Skolministeriet 2010). Genom att använda ASL lär vi ut det som är lättare först, menar 
Trageton. Eleverna börjar helt enkelt med att lära sig skriva på dator. När eleverna 
börjar andra klass får de formell undervisning i handskrift. 
 
Det går att börja med ASL i förskolan men även i första klass. Inledningsvis får eleverna 
göra ett bokstavstest med syftet att ta reda på vilka bokstäver eleven redan kan 
(Trageton 2014 s. 105). Eleverna börjar med att öva på tangentbordet genom att skriva 
så kallade bokstavsräckor, det vill säga att eleven skriver rader med slumpvisa bokstäver 
(ibid). Nästa steg är att bokstavsräckorna ska symbolisera en berättelse. Detta kallas 
även för spökskrift. Texten är uppdelad i ord och eleven själv vet vad det står. En vuxen 
skriver ner berättelsen på korrekt svenska bredvid spökskriften, utifrån elevens 
muntliga berättande. Skriften avanceras allt eftersom att eleverna utvecklas. Eleverna 
går från spökskrift till att ljuda fram korrekta ord och meningar som de skriver på dator. 
Genom att eleverna hela tiden arbetar i par blir kommunikation en naturlig del av läs- 
och skrivinlärningen. Fridolfsson (2008 s. 273-274) understryker att både läsning och 
skrivning är kommunikativa handlingar och anser att skrivningens betydande roll bör 
framhävas i undervisningen under de första skolåren.  
 
Tragetons version av ASL bygger på ”upptäckarskrivande”, det vill säga faser där 
eleverna fritt och på egen hand utforskar skriftspråket (Hultin & Westman 2014 s. 22). 

                                                 
3 www.brightbluesoftware.com 
4 www.arnetrageton.no 
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Upptäckarskrivande beskrivs av Fridolfsson (2008 s. 147) som en metod för att 
framhäva den funktionella sidan av skrivning. Syftet med upptäckarskrivning är framför 
allt att eleven ska få upptäcka hur skrift kan fungera som kommunikation. Vidare menar 
Fridolfson att upptäckarskrivning gynnar de språkstarka elevernas läsning och att 
många barn genom upptäckarskrivning knäckt den alfabetiska koden och lärt sig att 
läsa (ibid s. 148). Enligt Fridolfsson gynnas elever som har ”sämre skriftspråkliga 
förutsättningar” snarare av ett mer strukturerat skrivande där de får öva på samma 
moment under en längre tid (ibid s. 147).  
 
Eva Hultin har tillsammans med Maria Westman och ett flertal andra medförfattare 
skrivit boken Att skriva sig till läsning – erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet 
(2014). Boken är en handbok i metoden ASL och beskrivs av författarna som 
”praktiknära och forskningsanknuten” (Hultin & Westman 2014 s. 11). Boken är 
baserat på ett forskningsprojekt om ASL som pågått i Sandviken sedan hösten 2011. 
Den ”didaktiska utformningen” av ASL som Hultin och Westman forskat kring har 
utvecklats av specialläraren Mona Wiklander (ibid s. 10). Författarna hävdar att ASL 
inte är en enskild metod utan att det inom ASL ryms flera olika arbetssätt (ibid s. 10). 
De understryker att det inte är möjligt att se ASL som en metod som ser likadan ut 
oavsett vem som praktiserar den. Skolans läs- och skrivundervisning är förankrad i ett 
historiskt, socialt och kulturellt sammanhang och därför kommer de metoder som 
används se olika ut (ibid s. 114). Hultin och Westman beskriver metoden som följande: 
 

I korthet kan metoden beskrivas på följande sätt: Klassrummen är utrustade med 
nätuppkopplade datorer med specialprogram som talande tangentbord, talsyntes, 
vanliga ordbehandlingsprogram med stavningskontroll och lekfulla bokstavsprogram 
(Hultin & Westman 2014 s. 15).  

 
Användandet av metoden börjar första dagen i årskurs 1, oavsett elevernas 
förkunskaper. Eleverna får med hjälp av så kallade mönstertexter stöd för att påbörja 
sina meningar. Exempel på mönstertexter är ”jag kan” eller ”jag har” (Hultin & 
Westman 2014 s. 16). De elever som inte klarar av att skriva texter utifrån 
mönstertexterna får stöd av läraren som skriver ner det eleven vill skriva på en lapp 
som eleven kan använda för att själv skriva sin text på dator (ibid). Hultin och Westman 
konstaterar att sättet att använda mönstertexter och stöd i form av handskrivna lappar 
innebär genomgripande skillnader gentemot Tragetons syn på ASL (ibid, s. 23). En 
avgörande likhet är dock att hela det första skolåret domineras av datorskrivning och 
pennan introduceras inte i undervisningen förrän under det andra skolåret. Synen på 
och vikten av kommunikation är en annan likhet. Trageton förespråkar parskrivning 
just för att det bidrar till kommunikation kring texterna, något som benämns som en 
”röd tråd” även i Wiklanders utformning av ASL (ibid s. 16-17). Båda förespråkarna 
hävdar att studier visar att datorbaserad läs- och skrivinlärning är en effektiv metod för 
att lära elever att läsa och skriva (Hultin & Westman 2014, Trageton 2014). 
Sammanfattningsvis finns det både likheter och skillnader mellan de två versionerna av 
ASL som presenterats här.  
 
Den tidigare nämnda metoden Writing to Read och ASL har fler skillnader än likheter. 
Den främsta likheten är att datorn används som ett verktyg för att skriva och att 
eleverna får skriva berättelser redan i förskoleklass och första klass, precis som inom 
ASL. WTR består av stationer där eleverna också får lyssna på ljudbok, öva på 
handskrivning och ägna sig åt fonologisk träning förutom datorskrivandet. Inom ramen 
för metoden ASL sker ingen träning i handskrift under det första skolåret, vilket är en 
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stor skillnad i förhållande till WTR. Arbetet vid olika stationer kännetecknar WTR, 
vilket också är en väsentlig skillnad mot ASL.  
 

Argument för ASL 

I SVT nyheter (2015) berättar Caroline Liberg att det finns stora fördelar med 
datorskrivning. Hon menar att fokus hamnar på att skapa innehåll och har i sina 
undersökningar upptäckt att elever som börjar sin skrivinlärning på dator lär sig skriva 
snabbare under det första året jämfört med elever som får traditionell undervisning.  
 
Enligt Forsberg och Lövgren (2013 s. 16) är en fördel med ASL att eleverna arbetar i 
par. Pararbetet bidrar till fördjupade kunskaper då eleverna får förklara för varandra. 
Individuellt arbete har i studier visat sig innebära negativa konsekvenser för elevernas 
prestationer, menar Fredriksson och Taube (2012 s. 128).  
 
Wiklander berättar att hon, i sin roll som speciallärare, träffat elever som kämpat med 
att forma bokstäver, vilket i sin tur lett till att elevernas lust att lära försvann (Hultin & 
Westman 2014 s. 27). När datorn används som skrivverktyg hindras inte skrivandet av 
att eleverna måste lägga energi på att forma bokstäver för hand (Lundberg 2008 s. 96). 
Vid datorskrivning blir alla elevers texter lika läsliga och ingen elevs skrivprocess 
hindras av motoriska problem (Taube 2011 s. 67). Även Forsberg och Lövgren (2013 
s. 105) hävdar att eleverna gynnas av att slippa forma bokstäver i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen. Dessa tankar bekräftas även av Taube (2011 s. 61) som skriver att 
elevens textskapande kan påverkas negativt om för mycket av elevens uppmärksamhet 
måste riktas mot att forma bokstäver. Motivationen är onekligen en viktig faktor när 
det gäller inlärning. Detta styrkes även av Kornhall (2014 s. 34) som menar att 
motivationen är grundläggande för inlärning. Fredriksson (2008 s. 37) skriver att det 
finns en risk att elever som tidigt måste kämpa med läsningen förlorar intresset och 
därmed också motivationen att ägna sig åt skrivande och läsande.  
 
När det gäller elevernas prestationer hävdar Hultin och Westman (2014 s. 31-32) att de 
i sina studier upptäckte att elever som arbetade enligt ASL knäckte läskoden snabbare, 
hade en bättre intonation vid läsning och skrev i större utsträckning korrekta och mer 
avancerade meningar än kontrollgrupper. I intervjuer som Hultin och Westman 
genomfört framkom det att de lärare som praktiserat metoden upplevde en positiv 
utveckling i form av längre och innehållsrikare texter samt att eleverna uttryckte glädje 
och stolthet kring de texter de producerat. Forskningen som genomförts vid Sandviken 
har, förutom i boken Att skriva sig till läsning – erfarenheter och analyser av det digitaliserade 
klassrummet (2014), presenterats i två artiklar. Det framkommer i artiklarna att elever 
som använder digitala skrivverktyg skriver längre texter i fler textgenrer (Hultin & 
Westman 2013a, 2013b).  
 

Kritik mot ASL 

I programmet Skolministeriet (2010) från Sveriges Utbildningsradio hävdar Caroline 
Liberg att det inte finns några vetenskapliga bevis för att ASL är bättre än någon annan 
metod. Vidare menar Liberg att Tragetons undersökningar inte är tillräckligt 
systematiskt genomförda. Liberg anser dock att datorskrivning kan vara effektivt för 
skrivinlärning, hävdar hon i SVT Nyheter (2015). Även Fredriksson och Taube (2012 s. 
203) kritiserar Tragetons forskning för att inte vara tillräcklig för att betraktas som 
bevis. Det går helt enkelt inte att avgöra huruvida hans forskningsresultat beror på 
datorskrivande eller andra faktorer. Det finns även studier som pekar på att 
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handskrivning hjälper individen att minnas bokstäver vilket innebär att elever som lär 
sig skriva via dator känner igen bokstäver sämre än elever som lär sig skriva via 
handskrivning (ibid). Att kunna skriva för hand är även viktigt, anser Taube (2011 s. 
67), då det finns tillfällen när handskrivning är nödvändigt. Vidare kan ett barn uppleva 
ett utanförskap om denne inte bemästrar skrivning för hand i ett sammanhang där 
andra gör det.  
 
Kritiken angående vikten av handskrivning bemöts av Forsberg och Lövgren (2013 s. 
105) som hävdar att formandet av bokstäver endast kan betraktas som ”en teknisk 
färdighet” först när eleverna klarar av att läsa och skriva. Innan dess riskerar 
bokstavsformandet att vara något eleverna kopplar ihop med den egna läs- och 
skrivförmågan. 
 

Att kombinera handskrift och datorskrift 

I Att skriva sig till läsning. Erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet (2014) 
skriver lärarna Emely Lennander och Linnéa Westerberg att även om de såg positiva 
effekter av ASL så kommer de att kombinera arbetssättet med andra metoder (2014 s. 
79). Att helt hänge sig åt en metod verkar vara något många lärare tvekar inför. I samma 
bok berättar även läraren Rigmor hur hon upplevde att ASL inte var stimulerande nog 
för alla elever och därför valde att inkludera andra arbetssätt som exempelvis språklekar 
i sin undervisning (Hultin & Westman 2014 s. 104-105). Den här synen på att 
kombinera metoder stöds även av Lundberg som konstaterar att ”handskrift och 
datorskrivande behöver ju inte utesluta varandra” (Lundberg 2008 s. 96). Han lyfter 
fördelar med datorskrivning – texten blir tydlig och går snabbt att redigera, men 
framhäver relevansen av att lära sig med flera sinnen. De motoriska rörelserna vid 
handskrift kan också bidra till att eleven lättare kommer ihåg bokstavens form, enligt 
Lundberg (ibid).  
 

Styrdokument 

I nu gällande styrdokument, Lgr 11, står det skrivet att både handstil och datorskrivning 
ska vara en del av det centrala innehållet. När eleven slutar årskurs 3 ska han eller hon 
kunna ”skriva enkla texter med läslig handstil och på dator” (Lgr 11 s. 228). Vidare ska 
eleverna använda skiljetecken på ett fungerande sätt, kunna stava vanligt 
förekommande ord och skriva texter med ”tydlig inledning, handling och avslutning”. 
I slutet av årskurs 3 ska eleven även kunna bedöma sina egna och andras texter samt 
bearbeta sina texter utifrån respons från andra.  
 

Faktorer som påverkar elevernas prestationer 

Utbildningsforskaren Hattie (2012) har studerat vilka faktorer som påverkar hur elever 
presterar i skolan. Han menar att de flesta interventionerna kan göra positiv skillnad 
för elevernas inlärning, och att ribban inom utbildning ofta ligger alldeles för lågt. Det 
är med andra ord inte konstigt att lärare anser att de gör skillnad när ribban ligger på 
noll (ibid s. 17). För att hitta vilka faktorer som påverkar elevernas inlärning effektivt 
har Hattie valt att fokusera på de faktorer som ger en effektstorlek5 på över 0,40. Han 
har kommit fram till att det som påverkar elevernas studieprestationer bland annat är 
formativ bedömning, klassrumsdiskussioner, lärarens tydlighet och trovärdighet, 
återkoppling, kamrathandledning, motivation, samarbetsinriktat lärande och 

                                                 
5 Effektstorlek används för att jämföra olika mätningars resultat. Värdena kan vara både positiva och 
negativa.  
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strukturerad undervisning (ibid s.17, 312-316). Datorstödd undervisning, den effektiva 
tiden för lärande och individualiserad undervisning har, enligt Hatties studie, en viss 
effekt men den är måttlig. Effektstorleken är med andra ord under 0,40, och enligt min 
tolkning är dessa aktioner alltså mindre effektiva än många andra faktorer en lärare kan 
välja att påverka. Exempelvis visar Hatties studie att exponering för läsning och 
upprepad läsning har en effektstorlek på över 0,50. Det verkar, enligt min uppfattning, 
mer produktivt att fokusera på de faktorer som har en hög effekt på elevernas lärande 
och som verkligen kan påverka elevernas studieresultat positivt. Hattie drar slutsatsen 
att utbildning av hög kvalitet kännetecknas av att lärandet är synligt, samt av engagerade 
lärare som ger eleverna återkoppling som stöder elevernas utveckling (ibid s. 38). 
Läraren är en viktig faktor med hög påverkan på elevernas lärande. Genom sin studie 
har Hattie bland annat kommit fram till att läraren, för att utbildningen ska vara av hög 
kvalitet, måste vara medveten om varje elevs bakgrund och intresse, vara engagerad 
och passionerad samt ge återkoppling på ett passande sätt och söka återkoppling från 
varje elev (ibid). Ytterligare en, för denna litteraturstudie, intressant påverkansfaktor 
Hattie funnit genom sina studier är att läsundervisning enligt ljudmetoden har en 
effektstorlek på 0,54, det vill säga samma effektstorlek som samarbetsinriktat lärande 
och kamrathandledning (ibid s. 312-316).  
 
Brophy (2000) har studerat relationen mellan processer i klassrummet och elevresultat 
och kommit fram till ett flertal principer för effektiv undervisning. I likhet med Hattie 
har han dragit slutsatsen att det är gynnsamt för elever att arbeta tillsammans då det 
bidrar till diskussioner som främjar kunskap (Brophy 2000, Hattie 2012).  
 
Brophys studier visar även att effektiv undervisning präglas av att tiden används på ett 
effektivt sätt. Tiden i klassrummet är begränsad och det finns inte tid att lära ut allt som 
är värt att lära ut, och således är det angeläget att tiden utnyttjas effektivt (Brophy 2000 
s. 10). Hans studier pekar även på att eleverna lär sig som mest när majoriteten av tiden 
i skolan ägnas åt aktiviteter som är relaterade till läroplanen och de kunskapskrav som 
ska uppnås (ibid). Detta kan relateras till Kornhall (2014 s. 81-82) som ifrågasätter att 
lägga tid på aktiviteter som inte är nödvändiga och inte bidrar till lärande så som 
exempelvis luciaframträdanden. Av personlig erfarenhet som lärarstudent samt minnen 
från min egen skoltid vet jag att det spenderas många skoltimmar på konflikthantering, 
övning inför lucia, julpyssel, öva sånger inför skolavslutningar och annat som inte kan 
kopplas till undervisning. Tidsaspekten har med andra ord betydelse för 
undervisningens effektivitet enligt både Brophy (2000) och Kornhall (2014), men även 
enligt Hattie (2012) som beskriver exponering för läsning och upprepad läsning som 
framgångsfaktorer.  

 

Vetenskaplig forskning 

Enligt skollagen ska den svenska skolan vila på en vetenskaplig grund och på beprövad 
erfarenhet (SFS 2010:800). Det är då relevant att ifrågasätta vad vetenskaplig grund 
innebär. På Skolverkets hemsida 6  beskrivs begreppet vetenskaplig grund som ”att 
kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang samt söka 
efter förklaringar och orsakssamband i tillgänglig relevant forskning”. Det står även 
skrivet att skolans arbete ska bygga på ”bästa tillgängliga kunskap”. Detta kan tolkas 
som att de metoder som används i skolan ska ha stöd av vetenskaplig forskning. För 
att veta om en metod stöds av forskning blir det väsentligt att definiera vad begreppet 

                                                 
6 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-arbetssatt/nagra-
nyckelbegrepp 
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vetenskaplig forskning innebär. Enligt Nationalencyklopedin är vetenskap systematiskt 
organiserad kunskap inom ett visst område och forskning är ett systematiskt arbete som 
kan leda till mer kunskap inom ett område (Andrén, Frängsmyr). Vetenskaplig 
forskning bör därmed innebära att systematiskt samla in data som leder till mer 
kunskap. Då uppstår ytterligare en fråga. Är all forskning sann? Larsen (2009) beskriver 
osäkerheten kring forskning:  
 

Forskning ger oss kunskap som vi kan lita på, om den är genomförd på ett seriöst och 
reproducerbart sätt. Ändå måste man ta hänsyn till den osäkerhet som är förknippad 
med forskning. Det finns alltid en viss felmarginal när forskningsresultat presenteras i 
siffror. Vid olika typer av forskningsprojekt, till exempel vid resultat som man fått 
genom intervjuer och observationer, måste man också ta hänsyn till att det kan finnas 
en viss osäkerhet (Larsen 2009 s. 11-12). 

 
All forskning kan med andra ord ha påverkats av olika faktorer. Det finns flera felkällor 
som kan påverka forskningsresultatet. Vetenskaplig forskning ska exempelvis bygga på 
validitet. Att en vetenskaplig undersökning har validitet innebär att de data som samlats 
in är relevanta för den aktuella frågeställningen (Larsen 2009 s. 80). Forskaren måste 
fråga sig om rätt frågor har ställts. Vidare är forskningens reliabilitet en viktig faktor för 
att avgöra huruvida resultat kan tolkas som vetenskap.  Hög reliabilitet innebär att 
undersökningen är tillförlitlig och att andra forskare kan genomföra samma 
undersökning och få samma resultat (ibid s. 81). Har forskaren ställt tillräckligt 
noggranna och avgränsade frågor och har datan hanterats tillräckligt noggrant? Andra 
felkällor kan vara att urvalet inte är representativt eller att ”slutsatser dras på felaktiga 
grunder” (ibid s. 71).  
 
Objektivitet är ett mål med all forskning men det är också ett omöjligt mål, menar 
Larsen (2009, s. 15). Den enskilda forskaren har erfarenheter och värderingar som kan 
komma att färga forskningen och som påverkar hur frågeställningar formuleras och hur 
den insamlade datan tolkas. 
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Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att med hjälp av forskning ta reda på om ASL – att 
skriva sig till läsning är en effektiv metod för läs- och skrivinlärning i grundskolans 
tidiga år och i så fall vilka principer bakom metoden som främjar inlärning. Följande 
frågeställningar avses att besvaras genom litteraturstudien: 
 

 Är ASL mer effektiv än andra metoder för läs- och skrivinlärning eller kan det 
finnas nackdelar med metoden? 

 Vad säger genomgången av forskning om möjligheter och gränser för att göra 
vetenskapliga studier inom läs- och skrivinlärning i grundskolans tidiga år? 

 
  



 

10 

Metod 
 

Systematisk litteraturstudie 

Metoden som använts är systematisk litteraturstudie. Att genomföra en systematisk 
litteraturstudie innebär att ”systematiskt söka, kritiskt granska och därefter 
sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde” (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013). Syftet med en systematisk litteraturstudie är att 
sammanfatta tidigare forskning, vilket i sin tur kan leda till nya studier eller fungera som 
”beslutsunderlag för skolarbete” (ibid).  
 

Urval 

För att söka vetenskapliga källor användes databaserna Google Scholar och ERIC 
(Education Resources Information Center). När antalet träffar översteg 100 
kombinerades sökord för att få en mer specificerad sökning och hanterligt antal träffar. 
Sökningen i ERIC begränsades redan från start genom att endast söka efter ”academic 
journals”. Totalt blev det 40 sökträffar då träffarna från de sökningar som översteg 100 
är borträknade. Ytterligare ett urval skedde genom att läsa igenom abstract till de 40 
sökträffarna och välja bort träffar som handlade om andra metoder än att skriva sig till 
läsning via dator, träffar som handlade om andra åldersgrupper än 7 till 10-åringar och 
slutligen även examensarbeten baserade på litteraturstudier eller empiri samlat via 
intervjuer av lärare. Att denna avgränsning gjordes beror på att jag anser att det finns 
en risk att den som blivit intervjuad inte svarat ärligt eller att intervjuaren ställt ledande 
frågor. Vidare ville jag att forskningen skulle vara relevant för den åldersgrupp denna 
litteraturstudie ska utgå från. 
 

Datainsamling 

Sökningen genomfördes i databaserna Google Scholar och ERIC. De sökord som 
användes var “IBM’s writing to read”, “reading by writing”, “teaching method” och 
Trageton. Dessa sökord valdes efter att ha sökt manuellt i Google och ögnat igenom 
svenska examensarbeten och artiklar om ASL. Jag har valt att inte använda dessa 
examensarbeten som underlag till denna studie, däremot hittade jag användbara sökord. 
Jag fann att metoden att skriva sig till läsning kunde översättas till reading by writing. 
Trageton kombinerades med reading by writing eftersom att Trageton är ett stort namn 
inom ASL och jag ville hitta forskning baserad på eller liknande den Trageton 
förespråkar. Att hitta internationell forskning kring Tragetons metod visade sig vara 
problematiskt, det gick helt enkelt inte att finna. Däremot visste jag att den amerikanska 
metoden Writing to Read, marknadsförd av företaget IBM, åtminstone innehåller 
datorskrivande vilket skulle kunna resultera i forskning applicerbar på ASL.  
 
 
Tabell I. Visar kombination av sökord, databaser och antal träffar. Fetmarkerade 
siffror motsvarar de träffar där abstract och/eller fulltext lästes.   

Sökord Google Scholar ERIC  

“IBM’s writing to read” 124 4 

“reading by writing” 354 3706 

Trageton 907 1 
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“reading by writing” + 
“teaching method” 

8 5 

“reading by writing” + 
Trageton 

22 0 

 
 
Tyvärr fick ytterligare ett urval motvilligt göras då det visade sig att tre träffar inte fanns 
online, vilket resulterade i att jag inte kunde få tag i dem. Dessa träffar listas nedan:  
 

 Leahy, Peg. (1991) A Multi-Year Formative Evaluation of IBM's "Writing to 
Read" Program. Reading Improvement, v28 No 4: 257-64  

 Lytle, James H. och Freyd, Pamela. (1990) A Corporate Approach to the Two 
R's: A Critique of IBM's Writing to Read Program. Educational Leadership, v47 
no. 6: 83-89 

 Gall, Donna. (1989) Technology at Work: School, University, IBM Partnership 
Helps Children Develop Communication Skills. Teaching Exceptional Children, 
v22 no. 1: 54-55 
 

Efter databassökning och urvalsprocessen återstår tre artiklar som denna 
litteraturstudie kommer att bygga på. Följande artiklar och deras författare kommer att 
presenteras och analyseras i kommande resultatkapitel:  
 

 Slavin, Robert E. (1991) Reading Effects of IBM's "Writing to Read" Program: 
A Review of Evaluations. Educational Evaluation and Policy Analysis, Vol. 13, No. 
1: 1-11 

 Takala, Marjatta. (2013) Teaching reading through writing. Support for learning 
Vol 28, No 1: 17-23 

 Genlott, Annika Agélii. och Grönlund, Åke. (2013) Improving literacy skills 
through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested. 
Computers & Education Vol 67: 98-104 

För att säkerställa att ingen viktig forskning gått mig förbi kontaktade jag tre personer 
som på något vis är involverade inom ASL i Sverige och frågade efter förslag på 
forskning som kunde vara av intresse för mig. Jag blev tipsad om Hultin och Westmans 
forskning i Sandviken (Hultin & Westman 2013a, 2013b, 2014) samt Genlott och 
Grönlunds forskningsrapport, vilken är en av de fyra artiklar som kommer att bearbetas 
i denna litteraturstudie. När denna litteraturstudie nästan var klar fick jag, efter en tids 
mailkontakt med en av personerna, en länk till rapporten Att använda dator i tidig läs- och 
skrivundervisning 2011 – 2014, Uppsala kommun av Caroline Liberg (2014). Denna rapport 
gick inte att finna genom databassökningar och hade förmodligen förbisetts om jag ej 
blivit tipsad om den. Rapporten finns inte listad under Libergs publikationer på Uppsala 
universitets hemsida och verkar inte vara möjlig att hitta om man inte vet den exakta 
rubriken eller har tillgång till länken. Detta gav upphov till funderingar kring huruvida 
rapporten skulle ingå i detta examensarbete eller inte. Det som talar för att ha med 
rapporten är att den är skriven av en person som är ett känt namn inom området läs- 
och skrivutveckling. Liberg är professor vid Uppsala universitet och bör således ha en 
bred kunskap inom sitt fält pedagogik och didaktik. Rapporten beskriver också en av 
få studier inom området ASL och målet med detta examensarbete är att sammanställa 
den tillgängliga kunskapen kring ASL. Därmed vore det vanskligt att utesluta rapporten. 
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Det som talar emot att använda rapporten som underlag är att referenslistan inte är 
särskilt gedigen. Dessutom verkar det uppseendeväckande att rapporten är besvärlig att 
hitta. Det är inte heller uppenbart att rapporten är vetenskaplig, utan den verkar snarare 
vara en forskningsrapport. Nackdelen med en sådan är att de oftast inte blivit kritiskt 
granskade (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s. 62-63).  

 

Etiska överväganden 
Vid genomförandet av en systematisk litteraturstudie bör vissa etiska överväganden 
göras. De studier som används bör ha valts enligt etiska överväganden, alla artiklar som 
ingår ska redovisas och alla resultat ska presenteras, oavsett om de stöder eller motsäger 
hypotesen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s. 69-70). 
 
Alla artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie har redovisats. Ingen fakta har 
medvetet förvrängts eller uteslutits av författaren. Vidare har alla resultat som 
framkommit i analysprocessen presenterats. Metoden är noggrant beskriven med 
information om sökord och databaser för att litteraturstudien ska kunna upprepas av 
andra än författaren själv. Målet med denna litteraturstudie är att den ska ha validitet, 
reliabilitet och vara replikerbar.  

 

Resultat 
 

Slavin, Robert E (1991)  

Robert E Slavins studie är publicerad i tidskriften Educational Evaliation and Policy 
Analysis av the American Educational Research Association (AERA). AERA är en 
nationell forskningsförening som strävar efter att främja kunskap om utbildning, 
uppmuntra till vetenskaplig forskning och att forskning ska kunna användas för att 
förbättra utbildning. I tidskriften publiceras vetenskapliga skrifter som är av intresse 
för dem som arbetar med utbildningspolitisk utvärdering och beslutsfattande. 
Tidskriften är tvärvetenskaplig och publicerar originalforskning från flera discipliner 
och teoretiska inriktningar7.  
 
Artikeln Reading Effects of IBM's "Writing to Read" Program: A Review of Evaluations 
publicerades 1991 med syftet att syntetisera den forskning som utförts kring IBM’s 
program Writing to Read i ett försök att fastställa kortsiktiga och långsiktiga effekter på 
elevers läsförmåga. 
 
Slavin menar att han försökt att hitta alla studier som någonsin gjorts gällande 
jämförelse mellan Writing to Read och traditionell undervisning. Det enda kriteriet var 
att studien mätte elevers läsförmåga och att det i studierna bevisades att testgruppen 
och kontrollgruppen var likvärdiga. Två studier uteslöts ur litteraturstudien då 
författaren ansåg att testgrupp och kontrollgrupp inte var tillräckligt ekvivalenta. 
 
Resultatet av Slavins litteraturstudie blev 29 separata utvärderingar i 22 olika 
amerikanska skoldistrikt. 13 av dessa utvärderingar leddes av ETS 8 , en icke-
vinstdrivande organisation som utvecklar standardiserande tester i framför allt USA. 
Sammanfattningsvis visade de studier Slavin redovisar skilda resultat. Utvärderingar 

                                                 
7 www.AERA.net 
8 www.ets.org 
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utförda av ETS visade att Writing to Read var effektiv för läsinlärning i förskolan men 
inte i första klass. Skoldistrikt som undersökt Writing to Read kom fram till liknande 
resultat, nämligen att effekten av Writing to Read var större i förskolan än första klass. 
Slavin redovisar även två studier av Writing to Read som följt elever i två år och 
konstaterar att resultaten inte är uppmuntrande. Resulatet visar att kontrollgruppen 
presterade något bättre än testgruppen gällande läsförmåga. Ytterligare fyra studier 
visade att elever som undervisats genom metoden presterade sämre än 
kontrollgruppen. I en undersökning av elever i årskurs 2 som undervisats i Writing to 
Read i två år visade testgruppen något högre resultat än kontrollgruppen. Vidare 
inkluderar Slavin en liknande studie där metoden inte gav någon effekt.  
 
Slutsatsen som Slavin drar är att Writing to Read inte har studerats tillräckligt noga och 
att det behövs fler studier där elever som använder metoden jämförs med en likvärdig 
kontrollgrupp. I många utvärderingar av metoden jämförs akademiska förskolor med 
icke-akademiska9. Vidare ifrågasätter Slavin att en så dyr metod som Writing to Read 
blivit framgångsrik när det finns billigare och mer effektiva metoder, och drar slutsatsen 
att It-företaget IBM har gjort ett bra jobb när de marknadsfört metoden.  
 
Slavin skriver att han uteslutit studier där testgruppen och kontrollgruppen inte varit 
likvärdiga. Detta pekar på att han vill öka trovärdigheten i sin studie. Däremot förklarar 
Slavin inte för läsaren på vilket sätt grupperna i de studier han valt att ta med faktiskt 
är likvärdiga. Det framgår inte om klasserna är lika stora, om de består av lika många 
flickor som pojkar, hur engagerade lärarna var i testgruppen och kontrollgruppen, hur 
många elever med läs- och skrivsvårigheter det fanns i grupperna eller hur mycket tid 
respektive grupp lagt på literacy-aktiviteter. Han påpekar dessutom själv att många 
utvärderingar jämför akademiska förskolor med icke-akademiska vilket rimligtvis bör 
påverka resultatet.  
 
De undersökningar Slavin inkluderat i sin litteraturstudie pekar på att skillnaden i 
prestation mellan elever som använt IBM’s Writing to Read och elever som fått annan 
undervisning är marginell. Det Slavin kommer fram till genom sin studie är att mer 
forskning kring Writing to Read behövs för att kunna dra slutsatser kring huruvida 
metoden är effektiv eller inte.  
 

Takala, Marjatta (2013)  
Marjatta Takalas studie av ASL publicerades 2013 i tidskriften Support For Learning. De 
artiklar som publiceras i Support For Learning undersöker praktiska och teoretiska frågor 
kring undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Tidskriften syftar till att 
fungera som en brygga mellan forskare och praktiker och har många läsare i bland annat 
Storbritannien10.  
 
Studien bygger delvis på svaren till ett frågeformulär och delvis på information som 
insamlats av 9 lärarstudenter vilka har studerat metoden under 2008-2010. 30 finska 
lärare som använder ASL fick fylla i ett frågeformulär med 4 slutna frågor, 23 frågor av 
typen Likert-skala (attitydmätning utifrån sifferskalor) och en öppen fråga. 22 av 30 
personer valde att svara. Lärarna som fick möjlighet att delta hade använt metoden ASL 
i 1-3 år och 18 av dem hade deltagit i en kurs med Arne Trageton medan resterande 4 

                                                 
9 I USA präglas en akademisk förskola av att pedagogen planerar aktiviteter till skillnad från en icke-
akademisk förskola där eleverna själva får välja aktivitet utifrån intresse. 
10 www.onlinelibrary.wiley.com 
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enbart hade läst hans bok. Alla lärare använde metoden som ett komplement till andra 
metoder, den användes alltså inte som ensam metod av någon av lärarna. En lärare 
använde metoden dagligen, 14 lärare använde metoden några gånger i veckan medan 
resterande endast använde metoden 1-3 gånger i månaden. Alla lärare tyckte dock att 
det var värt att lära ut metoden till lärarstudenter.  
 
För att samla data använde sig lärarstudenterna av intervjuer, observationer och 
”literacy tasks”, vilket jag översätter till uppgifter som mäter läs-och skrivförmåga. 
Lärarstudenterna hittade ingen skillnad mellan elever som använde metoden och elever 
som inte använde metoden när det gällde skrivförmåga. Däremot noterade flera av 
studenterna att eleverna var motiverade, producerade texter med hög kvalitet och 
utvecklade sina sociala färdigheter när de arbetade med metoden.  
Studien visar att metoden ASL verkar förbättra elevers sociala färdigheter och motivera 
elever att läsa och skriva men att den är otillräcklig som ensam metod. 
 
Den studie Takala genomfört undersöker effektiviteten av Tragetons version av ASL. 
Resultatet av hennes studie pekar på att ASL är otillräcklig som ensam metod för läs- 
och skrivinlärning men är ett bra komplement i undervisningen. Hon understryker att 
metodens långsiktiga effekter behöver studeras närmre.  
 
Angående de lärare som intervjuats hade 18 av dem deltagit i en kurs med Arne 
Trageton. Alla lärare använde metoden som ett komplement till andra metoder. De 
uppgifter för att mäta elevernas läs- och skrivförmåga visade ingen större skillnad 
mellan elever som använde metoden och de som inte använde metoden. Det framgår 
inte heller om lärarna till de elever som inte använde metoden fått någon fortbildning i 
läs- och skrivundervisning. Eleverna som blev undervisade via ASL visade på hög 
motivation att läsa och skriva, men det är inte uppenbart om det är datorarbetet i sig 
som lett till denna motivation, eller om andra faktorer spelade in.   
 

Genlott, Annika Agélii och Grönlund, Åke (2013)  

Tidskriften Computers & Education11 publicerade 2013 artikeln Improving literacy skills 
through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested som är baserad på 
den forskning Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund bedrivit. Tidskriften syftar till 
att öka kunskap och förståelse för hur digital teknik kan förbättra utbildning genom att 
publicera forskning av hög kvalitet. För att få publicera artiklar i tidskriften måste 
författare bland annat ha en god forskningsmetodik och inkludera en aktuell 
litteraturgenomgång.  
 
Studiens övergripande syfte var att medverka till att utveckla bättre metoder för läs- 
och skrivinlärning i skolans tidiga år. De frågeställningar författarna vill besvara genom 
studien är huruvida metoden förbättrar elevernas läs- och skrivförmåga och vilka 
undervisningsfaktorer som är avgörande för att göra integreringen av digitala verktyg 
samt elevernas läsutveckling så gynnsam som möjlig för elevernas läs- och 
skrivutveckling. Författarna ställer hypotesen att alla barn, men speciellt de med sämre 
motorik, lättare skulle utveckla läs- och skrivförmågor under det första skolåret. Andra 
hypoteser författarna antog var att digitala verktyg kan förbättra elevernas prestationer 
och att den sociala skrivprocessen eleverna involveras i är viktig för att lära.      
 

                                                 
11 www.journals.elsevier.com/computers-and-education 
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Studien genomfördes i en svensk stad där lärarna vidareutvecklat en egen metod för att 
skriva sig till läsning via dator. Den sociala processen är central och metoden används 
ämnesövergripande. För att testa metoden användes två testgrupper med totalt 41 
elever och två kontrollgrupper med totalt 46 elever. Alla elever gick i årskurs 1 och 
testperioden varade ett läsår. Eleverna blev inte slumpmässigt utvalda utan redan 
existerande klasser användes. Valet av skola var inte heller slumpmässigt utan valdes på 
grund av att metoden utvecklats av en specifik lärare på just den aktuella skolan. 
Eleverna kom från samma område, könsfördelningen var jämn.  Läs- och skrivförmåga 
testades genom standardiserade test i kombination med observationer och 
elevutvärdering. I början av höstterminen testades elevernas språkliga förmåga genom 
tester från Skolverket för att sedan testas igen i slutet av vårterminen tillsammans med 
ett H4-test (ett test som mäter hur många ord en elev kan läsa korrekt på en minut). 
Testgruppen testades i slutet av årskurs 1 medan kontrollgruppen testades i början av 
årskurs 2. Författarna motiverar detta med att det var mer praktiskt och att det bör ha 
varit till kontrollgruppens fördel i och med att elevernas läsförmåga kan utvecklas under 
sommarlovet. De texter eleverna producerat blev analyserade gällande innehåll, längd 
och form.  
 
Resultatet visar att läsförmågan förbättras avsevärt men att den största förbättringen 
gällde elevernas skrivförmåga. Eleverna i testgruppen skrev längre och bättre texter 
med ett tydligare och mer utvecklat språk. När det gäller läsförmågan var det något fler 
elever i testgruppen som nådde godkäntnivån på H4-testet medan det var betydligt fler 
elever i testgruppen som presterande högt jämfört med kontrollgruppen. 
 
Författarna menar att testgruppen är relativt liten vilket gör det svårt att dra generella 
slutsatser, men att testresultaten är uppmuntrande. Läs- och skrivförmågorna hos 
eleverna i testgruppen har förbättrats avsevärt och författarna drar slutsatsen att detta 
är ett resultat av att teknologin gjort det möjligt för elever att fokusera mer på 
textskapande än att forma bokstäver. Eleverna har även fått feedback av varandra vilket 
författarna menar varit en bidragande faktor till elevernas utveckling då de anser att den 
sociala processen är central vid elevers inlärning.  
 
Genlott och Grönlunds studie av ASL är snarlik det arbetssätt Hultin och Westman 
(2014) förespråkar. Genlott och Grönlund beskriver noga hur de två testgrupperna och 
de två kontrollgrupperna liknar varandra i antal elever, könsfördelning och var de 
kommer ifrån. De anses därmed vara jämlika och i och med det jämförbara. Faktorer 
som hur mycket eleverna undervisas i literacy-aktiviteter eller lärarnas engagemang och 
intresse nämns inte. Elevernas läsförmåga testades genom så kallade H4-test och 
testerna visade att eleverna i testgruppen presterade bättre inom läsning, men framför 
allt på skrivtester.  
 

Liberg, Caroline (2014) 

I december 2014 kom en slutrapport från ett projekt vid Uppsala kommun av Caroline 

Liberg. Två klasser i kommunen deltog i projektet som varade mellan 2011 och 2014. 

Syftet med rapporten är ”att se hur elevernas läs- och skrivutveckling i de här två 

klasserna ser ut” (Liberg 2014 s. 3). De deltagande klasserna jämförs inte med någon 

specifik kontrollgrupp med hänvisning till att det inte fick plats inom ramen för 

projektet. I stället har bedömningsstödet Nya språket lyfter 12  från Skolverket samt 

                                                 
12 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2474 



 

16 

standardiserade tester och nationella prov använts för att jämföra de två testklasserna 

med den genomsnittliga kunskapsnivån på likvärdiga skolor inom kommunen, i hela 

Uppsala kommun och i hela Sverige.  

Resultatet av Libergs undersökning visar att elevernas skrivförmåga i testskolorna är 

bättre än jämförelseskolorna medan läsförmågan är något sämre jämfört med 

jämförelseskolorna. Vidare ligger majoriteten av eleverna kvar på den ursprungliga 

nivån i både läsning och skrivning. En elev som presterade inom ramen för medel i 

årskurs 1 presterade med andra ord inom ramen för medel även i årskurs 3. Detta gäller 

även dem som från början ansågs vara lågpresterande eller högpresterande. Några 

elever utvecklades snabbare och några elevers utveckling stannade upp, men generellt 

höll eleverna sig inom den ursprungliga prestationsnivån.  

Slutsatsen Liberg drar av sina undersökningar är att det inte går ”att säga att användande 

av dator i den tidiga läs- och skrivutvecklingen skulle ha någon avgörande betydelse” 

(ibid s. 1). Hon vill dock understryka att jämförelserna är kvantitativa och att 

datoranvändandet ”lägger grunden” för många positiva effekter som exempelvis att 

eleverna tidigt producerar egna texter, motoriska problem spelar mindre roll, eleverna 

knäcker skriftkoden under det första skolåret och blir vana vid att använda dator, vilket 

blir allt viktigare i dagens samhälle.  

 

Sammanfattning 

Samtliga författare, utom Liberg, drar slutsatsen av sina respektive studier att mer 
forskning kring ämnet behövs. En relevant anmärkning är att det inte i någon av de 
valda forskningsartiklarna finns bevis för att testgrupp och kontrollgrupp varit 
ekvivalenta. Genlott och Grönlund beskriver att de vid genomförandet av H4-test för 
att mäta läsförmåga valde att testa testgruppen i slutet av årskurs 1 och kontrollgruppen 
i början av årskurs 2. De motiverar detta att det bör ha varit till kontrollgruppens fördel 
då läsförmågan kan utvecklas under sommarlovet vilket jag ifrågasätter. Det är inte alls 
säkert att detta var till kontrollgruppens fördel, det kan till och med ha varit till 
kontrollgruppens nackdel då alla elever inte ägnar sig åt läsning under sommarlovet. 
Testgrupp och kontrollgrupp jämfördes alltså inte på ett rättvist sätt.  
 
Inom projektet som Libergs rapport baseras på används ingen kontrollgrupp utan i 
stället jämförs klasserna med generella resultat inom kommunen och landet samt med 
likvärdiga skolor. Vad en likvärdig skola innebär specificeras inte. Det är svårt att dra 
konkreta slutsatser kring metodens effektivitet då risken för att resultatet påverkats av 
andra faktorer är allt för stor.  
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Diskussion och slutsatser 
 

Metoddiskussion 

Metoden som använts är systematisk litteraturstudie, det vill säga att litteratur har sökts, 
granskats och sammanställts på ett systematiskt sätt (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013 s. 31).  
 
Den som genomför någon form av forskning bör redovisa sin förförståelse och 
erfarenheter som kan påverka hur resultatet tolkas (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström s. 140). Jag inser att jag har en förförståelse av ASL som kan färga analysen 
av de studier denna litteraturstudie vilar på. Exempelvis har jag träffat erfarna, duktiga 
lärare som hyllat metoden och jag litar på deras omdöme. Samtidigt har jag även 
diskuterat metoden på ett kritiskt sätt med min handledare och jag har aktivt letat 
studier som både argumenterar för och emot användandet av metoden. Jag har inte 
utgått från någon hypotes utan har försökt att med ett öppet sinne undersöka vilka 
vetenskapliga argument det finns för att använda eller inte använda metoden att skriva 
sig till läsning. Även om mina erfarenheter av ASL är positiva anser jag inte att det har 
påverkat objektiviteten i denna litteraturstudie nämnvärt. Målet med denna 
litteraturstudie har inte varit att bevisa att ASL är en användbar metod utan snarare 
ifrågasätta om det finns belägg för författare och lärare att hävda att metoden är bättre 
för läs- och skrivinlärning än andra.  
 
Att hitta vetenskaplig litteratur visade sig vara mer komplicerat än förväntat. Sökorden 
resulterade i väldigt många träffar varav de flesta visade sig vara helt ointressanta när 
rubriker och abstracts lästes. För att få färre och mer specificerade träffar kombinerades 
sökord. Alla träffar som uppfyllde de valda urvalskriterierna presenterades. Tre träffar 
fick motvilligt uteslutas på grund av att de inte gick att få tag på och även de presenteras 
under underrubriken datainsamling. Att dessa träffar uteslutits bör dock inte ha 
påverkat resultatet, anser jag, då samtliga handlade om IBM’s Writing to Read som är 
en metod som påminner om ASL men som inte är helt jämförbar då det finns allt för 
många avgörande skillnader. Det är möjligt att det finns forskning som hade varit 
relevant för denna litteraturstudie bland de träffar där endast rubriken lästes, men inom 
den bestämda tidsramen för detta arbete blev det angeläget att försöka hitta så specifika 
resultat som möjligt. Genom mailkontakt med personer som är involverade inom ASL 
i Sverige framkom det att forskningen kring ämnet är begränsad. Den forskning jag 
blev hänvisad till är Hultin och Westmans forskning i Sandviken (2013a, 2013b, 2014), 
till det forskningsprojekt Genlott och Grönlund utfört samt Libergs (2014) rapport. 
Att litteraturstudien bygger på tämligen få artiklar bör inte påverka studiens resultat då 
den tillgängliga forskningen är begränsad.  
 
Libergs (2014) rapport gick inte att finna via databassökning utan endast när den exakta 
rubriken skrevs in i vanliga Google och hade alltså inte hittats om jag inte fått länken 
via mail. Frågan är då om den bör ingå i detta examensarbete som ska vara baserat på 
framför allt vetenskapliga skrifter. Rapporten är upplagd enligt en vetenskaplig mall 
med bakgrund, syfte, resultat och en diskussion. Den verkar dock inte vara vetenskaplig 
utan snarare en så kallad forskningsrapport som alltså inte nödvändigtvis utsatts för 
kritisk granskning, vilket är ett krav för en vetenskaplig artikel (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013 s. 61-63). Att den är skriven av just Liberg och baserad 
på ett av få dokumenterade projekt kring ASL talar för att använda den i detta 
examensarbete medan svårigheten att hitta rapporten, en kort referenslista och bristen 
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på vetenskaplighet talar emot. Det uttalade syftet med Libergs rapport är ”att se hur 
elevernas läs- och skrivutveckling i de här två klasserna ser ut” (Liberg 2014 s. 3) vilket 
inte känns som en genomarbetad och klar syftesformulering. Beslutet att ändå ha med 
rapporten beror på att forskningen kring ASL är så pass begränsad och jag anser de få 
utvärderingar av ASL-projekt jag kommit över bör inkluderas i denna litteraturstudie.  
 
Den främsta kritiken mot mitt eget arbete är bristen på vetenskapliga artiklar. Det 
uttalade syftet var att ”med hjälp av forskning ta reda på om ASL – att skriva sig till 
läsning är en effektiv metod för läs- och skrivinlärning i grundskolans tidiga år, och i så 
fall vilka principer bakom metoden som främjar inlärning”, men det visade sig vara 
svårare än väntat att hitta lämpliga studier. De studier denna litteraturstudie vilar på är 
antingen studier av en metod som inte liknar ASL tillräckligt samt tre studier som är 
baserade på ASL men där reliabiliteten och validiteten eller vetenskapligheten kan 
ifrågasättas. Under den tiden arbetet med studien pågick väcktes tankar kring det 
komplexa i att genomföra en vetenskaplig studie av undervisningsmetoder som även 
uppfyller kraven för reliabilitet och validitet. Med tanke på svårigheten att hitta 
vetenskapliga argument för eller emot en metod förefaller det som att jag gjort ett 
olämpligt val av område att studera. Samtidigt anser jag att det är tänkvärt att ifrågasätta 
på vilka grunder val av metod görs i skolverksamheten och jag bedömer att denna 
litteraturstudie framhäver den aspekten och förhoppningsvis bidrar detta arbete till att 
en mer kritisk blick riktas mot studier som jämför olika metoder.  
 

Resultatdiskussion 
I Takalas studie framgår det att ingen av de deltagande lärarna enbart använde metoden 
ASL i sin undervisning, utan att de snarare använde metoden som ett komplement till 
andra metoder. De flesta lärarna använde metoden några gånger i veckan. Intressant 
nog tyckte dock samtliga lärare att metoden var värd att lära ut till lärarstudenter. Varför 
tyckte lärarna att det är värt att lära ut metoden om de inte vågar använda den fullt ut? 
Kan det bero på att ingen metod för läs- och skrivinlärning är tillräckligt effektiv för att 
användas exklusivt? 
 
Slavins studie visar inget samband med metoden Writing to Read och elevernas 
prestation. Det finns dock avsevärda skillnader mellan arbetssätten Writing to Read och 
ASL och de resultat Slavin upptäckte är inte med all säkerhet applicerbara på ASL. När 
det gäller Takalas och Genlott och Grönlunds studier visar båda att elever som arbetat 
datorbaserat presterar bättre inom läsning och skrivning. Libergs rapport visar att 
elevernas skrivförmåga var bättre i testskolorna än i jämförelseskolorna medan 
läsförmågan i testskolorna var något sämre. Takalas studie utgår från den Tragetonska 
versionen av ASL medan Genlott och Grönlunds studie utgår från en version av ASL 
som liknar den som utvecklats i Sandviken av Wiklander (Hultin & Westman 2014 s. 
23). Även Libergs forskningsrapport utgår från ett ASL-projekt som liknar det som 
genomförts i Sandviken. Likheterna mellan Trageton och Wiklanders utformning av 
ASL är att det första skolåret domineras av datorskrivning samt vikten av pararbete och 
kommunikation kring de texter som skapas (Hultin & Westman 2014, Trageton 2014). 
Vilken faktor har påverkat de goda resultat som Takala och Genlott och Grönlund 
presenterar? De båda drar slutsatsen att metoden ASL är effektivt för både läsinlärning 
och skrivinlärning men är det datorarbetet, pararbetet, tiden eller kanske lärarens 
engagemang som är den faktor med högst påverkan på elevernas resultat? Ingen av de 
presenterade studierna redovisar huruvida testgrupp och kontrollgrupp undervisats 
jämlikt utifrån de faktorer Hattie menar bidrar till bättre prestationer, exempelvis 
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lärarens engagemang, lärarens återkoppling, formativ bedömning, kamrathandledning 
och strukturerad undervisning (Hattie 2012). Takala skriver att lärarna i hennes studie 
fått fortbildning i form av en kurs hos Trageton alternativt läst hans bok. Av personlig 
erfarenhet vet jag att kunskap om ett ämne också föder ett engagemang kring ämnet. 
Att dessa lärare fått fortbildning i ASL kan ha bidragit till ett ökat engagemang, vilket i 
sin tur är en av de framgångsfaktorer för effektiv undervisning Hattie (2012) 
presenterar. Det framgår inte i Takalas studie om lärarna i kontrollgruppen fått någon 
form av utbildning i de metoder de använder. Om det förhåller sig så att lärarna i 
testgruppen blivit utbildade i en metod medan lärarna i kontrollgruppen inte blivit det 
anser jag att grupperna inte är fullt ekvivalenta, och därmed inte heller jämförbara till 
hundra procent. I Libergs studie har inte någon specifik kontrollgrupp använts.  
 
Med tanke på hur många faktorer som påverkar elevernas inlärning och prestation blir 
det av betydelse att ifrågasätta huruvida det över huvud taget går att jämföra olika 
didaktiska metoder. För att en sådan studie ska ha hög validitet och reliabilitet anser jag 
att testgrupp och kontrollgrupp bör vara likvärdiga på fler aspekter än till elevantal. 
Eleverna bör få lika mycket undervisningstid, lärarna bör uttrycka jämlikt med 
engagemang och antal elever med läs- och skrivsvårigheter eller motoriska svårigheter 
bör vara jämbördigt. Min åsikt är att det är komplicerat att genomföra och kräver 
mycket av forskaren. Jag anser att det är problematiskt om forskare drar slutsatser kring 
undervisning på felaktiga grunder, särskilt då den svenska undervisningen, enligt 
skollagen, ska vila på evidens och vetenskaplig grund (SFS 2010:800). Det vore dystert 
att hävda att det är omöjligt att forska kring undervisningsmetoder och deras 
effektivitet, men jag vill understryka att det åtminstone inte är en helt oproblematisk 
uppgift.  
 
Något jag anser relevant att definiera är vad som är essensen av metoden Att skriva sig 
till läsning. Enligt Hultin och Westman (2014 s. 10) är metoden en kombination av flera 
olika arbetssätt och kan se olika ut beroende på hur läraren väljer att använda metoden. 
Frågan som då uppstår är om datorn är viktig för läs- och skrivinlärning eller om det är 
andra aspekter av ASL som bidrar till ett positivt testresultat hos de elever som använt 
metoden. Pararbete framställs av Hattie (2012) som en framgångsfaktor, men pararbete 
kan utövas även utan dator. ASL verkar bidra till engagerade lärare och motiverade 
elever vilket också är framgångsfaktorer som kan uppnås även utan dator. Ett argument 
för att använda digitala skrivverktyg är att det enligt studier bidrar till att eleverna skriver 
längre texter och i fler textgenrer (Hultin & Westman 2013a, 2013b). Det främsta 
argumentet för att använda dator tycks dock vara att det är lättare för alla elever men i 
synnerhet de som har motoriska svårigheter. Genom att skriva på dator flyttas fokus 
från att forma bokstäver till att skapa innehåll vilket bidrar till att elevernas läs- och 
skrivförmåga utvecklas (Taube 2011, Lundberg 2008, Hultin & Westman 2014, 
Forsberg & Lövgren 2013). Samtidigt finns det även de som menar att läs- och 
skrivinlärningen gynnas av de motoriska rörelser som handskrift innebär (Lundberg 
2008). Med andra ord är det inte helt uppenbart huruvida handskrift stör eller gynnar 
läs- och skrivinlärning. Mitt personliga antagande är att detta är individuellt och att vissa 
elever lär sig läsa och skriva snabbare med hjälp av datorn medan vissa elever behöver 
utnyttja de motoriska rörelserna vid handskrivning för att inlärningen ska vara så 
effektiv som möjligt. Liberg drar slutsatsen att det inte går ”att säga att användande av 
dator i den tidiga läs- och skrivutvecklingen skulle ha någon avgörande betydelse” 
(Liberg 2014 s. 1), vilket jag finner är en rimlig slutsats för alla studier. Däremot menar 
Liberg att datoranvändandet bidrar till många positiva effekter som till exempel att 
eleverna knäcker skriftkoden tidigare. Detta verkar rimligt eftersom att eleverna får öva 
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så pass mycket på att skriva, men samtidigt är det inte helt orimligt att anta att andra 
faktorer bidrar till detta, exempelvis pararbete.  
 
Det är för mig föga förvånande att en metod som ASL kan bidra till goda resultat i 
skolan med tanke på att en begeistrad lärare förmodligen lägger ner mer tid och 
engagemang i undervisningen, vilket rimligtvis bör leda till mer motiverade elever och 
en undervisning där eleverna lär sig mer. Enligt Hattie (2012) är läraren en viktig faktor 
för god undervisning och dennes engagemang, tydlighet och trovärdighet påverkar 
elevernas studieresultat. Vilken metod som helst där läraren är engagerad, motiverar 
eleverna och ger eleverna utrymme att ägna mycket tid åt läs- och skrivaktiviteter bör 
sannolikt ge en positiv effekt på elevernas läs- och skrivkunskaper.  
 
Även tidsaspekten verkar vara en faktor som påverkar elevernas resultat. Både Brophy 
(2000) och Kornhall (2014) understryker vikten av att arbetet i klassrummet är effektivt 
och att tiden utnyttjas till fullo. Hatties (2012) studie visar att exponering för läsning 
och upprepad läsning har en effektstorlek på över 0,40 och påverkar alltså elevernas 
resultat. Den effektiva tiden för lärande har, enligt Hattie, måttlig påverkan på elevernas 
prestationer. Vid första anblick såg jag detta som otroligt motsägelsefullt. Hattie menar 
att exponering för läsning har hög effekt men att den effektiva lärandetiden har måttlig 
effekt. Det verkar som att övning ger färdighet även om den effektiva tiden inte är den 
viktigaste faktorn för goda studieresultat. Jag tolkar detta som att kvalité är viktigare än 
kvantitet, det vill säga att en timme som utnyttjas på rätt sätt är bättre för elevernas 
inlärning än två timmars undervisning som kanske inte är gynnsam för varje individ. 
Detta stöds av Brophy och Kornhall som båda påpekar betydelsen av att tiden i 
klassrummet utnyttjas på rätt sätt. Tidsaspekten har alltså sannolikt en betydelse för 
forskningsresultaten. En klass där eleverna ägnar mycket tid åt literacy-aktiviteter och 
en klass som tidsmässigt ägnar mindre tid åt literacy-aktiviteter utgår rimligtvis inte från 
samma förutsättningar, vilket kan påverka deras läs- och skrivprogression. På samma 
sätt kan en klass som ägnar sig åt mycket, men ineffektiva, literacy-aktiviteter inte 
jämföras med en klass som ägnar mindre men effektivare tid till läsande och skrivande. 
 
Förutom lärarens engagemang, exponering för läsning och upprepad läsning präglas 
god undervisning också av kamrathandledning, samarbetsinriktat lärande och 
klassrumsdiskussioner (Hattie 2012). Även Brophy (2000) menar att samarbete mellan 
elever gynnar deras inlärning. Pararbetet är en essentiell del av ASL (Trageton 2014, 
Hultin & Westman 2014) och sannolikt en av de faktorer som bidragit till de 
forskningsresultat Takala, Liberg samt Genlott och Grönlund presenterat. Att 
pararbete och kamrathandledning har en positiv inverkan på elevernas studieresultat 
bekräftas även av Forsberg och Lövgren (2013) som menar att pararbete bidrar till 
fördjupade kunskaper samt av Fredriksson och Taube (2012) som påstår att individuellt 
arbete innebär att elevernas skolprestationer påverkas negativt. Det förefaller rimligt att 
anta att det fokus på pararbete som ASL innebär är en bidragande faktor till att metoden 
upplevs som mer givande än andra metoder. Det bör dock påpekas att pararbete inte 
är någonting som är isolerat till datorskrivning utan lika gärna skulle kunna förekomma 
i samma utsträckning utan dator.  
 
Motivation är en annan faktor med hög påverkan på elevernas studieresultat (Hattie 
2012). Detta bekräftas även av Kornhall (2014) som påstår att motivation är en 
förutsättning för inlärning. Wiklander (Hultin & Westman 2014), Lundberg (2008), 
Taube (2011) samt Forsberg och Lövgren (2013) anser alla att motivationen är viktig 
och att elevernas motivation för läsande och skrivande kan påverkas negativt när för 
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mycket av deras energi måste gå till formandet av bokstäver. Resultatet av Takalas 
studie visar att elever som använder ASL är motiverade, vilket alltså kan vara ytterligare 
en aspekt som bidrar till ett uppmuntrande resultat. Det är dock inte helt givet att det 
är just datorskrivandet som bidrar till denna motivation. Min åsikt är att elever med 
motoriska svårigheter sannolikt blir mer motiverade att skriva när de har datorn som 
ett hjälpmedel. Av personlig erfarenhet vet jag att uppgifter som är alldeles för svåra 
eller alldeles för enkla bidrar till uttråkning och att motivationen avtar. Det är mycket 
möjligt att en elev som upplever allt för mycket svårigheter med skrivande för hand 
kommer att gynnas av att få skriva på dator. Detta bekräftas även av Wiklander som 
hävdar att hon mött elever som förlorat lusten att lära när de kämpat med formandet 
av bokstäver (Hultin & Westman 2014). Det finns dock andra aspekter av ASL som 
skulle kunna bidra till motiverade elever. Kanske är det att arbeta i par som eleven 
tycker är motiverande, eller kanske är eleven intresserad av datorer och tycker att det 
är spännande att få skriva på dator. Det är med andra ord, enligt mig, inte helt 
uppenbart vilken aspekt som bidrar till motivationen och om samma motivation är 
uppnåelig genom andra metoder. Även det faktum att man inom ASL utgår från elevens 
egna texter vid läsinlärning kan vara en motivationshöjare. Att barnet upplever texter 
som meningsfulla är en betydelsefull faktor för inlärning och bristen på meningsfulla 
texter kan till och med leda till läs- och skrivsvårigheter (Fast 2007, Liberg 2006, 
Fridolfsson 2008). Även metoderna LTG och Whole Language utgår från meningsfulla 
texter, och det är alltså ingenting unikt för just ASL (Fridolfsson 2008 s. 86, 95).  
 
Att arbeta enligt ljudmetoden är ytterligare en faktor som, enligt Hatties studie, påverkar 
elevernas prestationer i skolan positivt. Min uppfattning är att eleverna använder sig av 
ljudmetoden inom ASL. Eleverna lär sig att läsa via sitt skrivande och sina egna texter 
men när de producerar dessa texter använder de sig av ljudmetoden för att skapa ord. 
Eftersom datorerna är utrustade med talsyntes hör eleverna bokstavsljuden medan de 
skriver och kan även få sin text uppläst för att lyssna om rätt ord har skrivits. 
Ljudmetoden används inte bara inom ASL utan är vanlig inom många andra metoder 
och arbetssätt. Vidare är ljudmetoden möjlig att använda både med och utan dator, 
vilket innebär att datorn inte är oumbärlig i sammanhanget.  
 

Slutsatser 
Jag har med egna ögon sett erfarna lärare ta till sig metoden ASL och det framgår av de 
lärare som är medförfattare till Att skriva sig till läsning. Erfarenheter och analyser av det 
digitaliserade klassrummet (2014) likväl de lärare som deltog i Takalas studie att många 
lärare ser positivt på metoden. Det förefaller för mig rimligt att lita på dessa lärares 
yrkeskompetens och att de inte skulle fortsätta använda en metod som ger sämre 
resultat än de arbetssätt som använts tidigare. I stället för att överge ASL har de tagit 
till andra metoder för att komplettera när de upplever att ASL inte är tillräcklig. Om 
ASL inte hade någon som helst positiv effekt borde de sannolikt ha övergett den helt. 
Min personliga åsikt är att många erfarna lärare besitter kunskap och kompetens som 
bör lyftas fram. Jag har kommenterat det komplicerade i att undersöka olika metoders 
effektivitet med tanke på hur svårt det är att reducera risken för att slutsatser dras på 
felaktiga grunder, och anser därför att lärares erfarenhet är en viktig aspekt när det gäller 
att avgöra om en metod fungerar eller ej. Det framkommer i de studier som 
presenterats och i den litteratur som diskuterats att lärare gärna kombinerar olika 
metoder på ett sätt som de upplever fungerar, och majoriteten av de lärare som 
intervjuats verkar anse att ASL är ett effektivt arbetssätt (Hultin & Westman 2014, 
Lundberg 2008, Takala 2013). Det är rimligt att anta att varje lärare vill att eleverna ska 
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lyckas, lära sig så mycket som möjligt och prestera bra i skolan och i livet och att varje 
lärare därför baserar sin undervisning på de metoder som de upplever ger önskat 
resultat. En anledning till att metoden ASL vunnit popularitet, tror jag, kan bero på att 
metoden är en kombination av flera olika arbetssätt vilket många lärare upplever som 
positivt (ibid). 
 
Den slutsats som rimligtvis kan dras av denna litteraturstudie är att det är svårt att 
uppnå effektiv undervisning genom att använda en metod absolut. Undervisningen bör 
innehålla olika metoder eftersom att alla metoder har sina styrkor och svagheter. Detta 
kan kopplas till Lundberg (2008) som menar att det finns fördelar med både 
datorskrivning och handskrivning och att det ena inte behöver utesluta det andra. 
Fördelen med att kombinera olika metoder understöds även av det faktum att de lärare 
som intervjuats i Takalas studie talar om metoden ASL som en effektiv metod i 
kombination med andra metoder och inte som ett enväldigt arbetssätt. Även i boken 
Att skriva sig till läsning. Erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet framgår det 
att lärare gärna blandar undervisning enligt metoden ASL med undervisning enligt 
andra metoder (Hultin & Westman 2014). Hultin och Westman (2014) menar att ASL 
inte är en enskild metod utan en kombination av flera olika arbetssätt, vilket skulle 
kunna vara en förklaring till att metoden verkar ha en positiv påverkan på elevernas 
prestationer. Genlott och Grönlund kommer i sin studie fram till att ASL har en positiv 
effekt på elevernas läs- och skrivinlärning, och då framför allt på elevernas 
skrivutveckling. Även Liberg kommer fram till att ASL ger en positiv effekt på 
elevernas skrivande, men däremot visar hennes studie att eleverna presterar likvärt eller 
sämre inom fältet läsning jämfört med likvärdiga skolor.  
 
Sammanfattningsvis är det tveksamt om metoden ASL kan marknadsföras som en 
metod som är mer effektiv än andra metoder med tanke på att detta faktiskt inte är 
bevisat. Detta framgår genom de presenterade studierna som samtliga diskuterar 
bristen på vetenskaplig forskning. Dessutom skriver Liberg själv att det inte är bevisat 
att datorn har ”någon avgörande betydelse” (Liberg 2014 s. 1). Vad som faktiskt talar 
för att använda metoden ASL är att den innefattar flera kända framgångsfaktorer som 
till exempel motivation och pararbete (Hattie 2012, Brophy 2000, Kornhall 2014, 
Hultin & Westman 2014, Forsberg & Lövgren 2013, Fredriksson & Taube 2012). Min 
slutsats är att arbetssättet i kombination med en engagerad lärare kan bidra till 
motiverade elever och goda studieresultat just eftersom att metoden på många plan är 
baserad på de framgångsfaktorer Hattie (2012) kommit fram till genom sina studier. 
Däremot är det inte bevisat via de presenterade artiklarna att det är det datorbaserade 
skrivandet i sig som bidrar till positiv läs- och skrivutveckling hos eleverna. Angående 
huruvida metoden passar vissa barn bättre eller sämre har jag inte funnit någon 
publicerad forskning på. De studier som genomförts har inte undersökt om metoden 
gynnar eller missgynnar en viss typ av elever. Det finns emellertid de som hävdar att de 
elever som har en sämre motorik med fördel kan använda dator för att inte hindras i 
sitt skrivande (Taube 2011, Fredriksson 2008, Forsberg & Lövgren 2013, Hultin & 
Westman 2014).  
 
Arbetet med detta examensarbete har verkligen fått mig att inse hur komplext läraryrket 
är. En skicklig lärare bör, enligt mig, ha kunskap om en mängd olika metoder och veta 
när en metod passar och inte. Läraren måste kunna känna igen när en viss problematik 
hos en elev uppstår och veta vilken metod som är lämpligast. Svårigheten med att 
studera effektiviteten hos en metod och göra jämförelser mellan metoder är ytterligare 
en faktor som bidrar till läraryrkets komplexitet.  
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Förslag till vidare forskning 

Slutsatsen som dras av de forskare som undersökt ASL är att ytterligare forskning kring 
ämnet behövs för att kunna fastställa metodens effektivitet. Problemet med de studier 
som presenterats i denna litteraturstudie är att det inte är uppenbart om det är 
datorskrivande eller någon annan aspekt av metoden som påverkat elevernas 
studieresultat, dessutom har testgrupperna varit relativt små. Det skulle vara intressant 
att genomföra en storskalig undersökning där både läsförmågan och skrivförmågan hos 
elever i årskurs 3 som undervisats genom ASL jämförs med elever som undervisats 
genom någon annan metod. För att minska risken att slutsatser dras på felaktiga 
grunder skulle testgrupper och kontrollgrupper behöva kontrolleras noga utifrån hur 
engagerad deras lärare är, hur mycket tid de ägnar åt läsande och skrivande samt i vilken 
utsträckning par- eller grupparbete används. Inom ramen för mitt examensarbete 2 
måste jag dock välja ett mer begränsat fokusområde för att det ska vara genomförbart 
på de tio veckor jag har till mitt förfogande. Någonting som skulle vara 
intresseväckande att studera är om ASL bidrar till mer kamrathandledning, vilket är en 
av de framgångsfaktorer Hattie (2012) presenterar, jämfört med mer konventionella 
metoder. Detta skulle kunna undersökas i mindre skala genom intervjuer eller i en 
större skala genom enkäter. Det har även framkommit genom litteratur och de artiklar 
denna litteraturstudie bygger på att lärare som praktiserar ASL gärna blandar flera olika 
metoder. Därför skulle det även vara intressant att intervjua lärare och fråga vilka 
metoder de använder och vid vilka tillfällen de anser att en metod är bättre än en annan.  
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