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Abstract  
 

Syftet med denna studie var att undersöka ett antal lärarens förhållningssätt till 

metoden att skriva sig till läsning (ASL). Metoden går ut på att eleverna använder 

dator istället för penna i som första skrivverktyg. Den frågeställning studien avsett 

att besvara är på vilka sätt det pedagogiska arbetet med metoden ASL kan bedrivas 

i årskurs 1-3. För att söka svar på studiens frågeställning har fem lärare i en 

kommun intervjuats via kvalitativa strukturerade intervjuer. Intervjuerna har sedan 

analyserats med hjälp av analyssättet innehållsanalys, vilket innebär att 

intervjuerna transkriberades för att sedan kodas och kategoriseras. Resultatet 

visade att de fem lärarna har deltagit vid samma föreläsningar och/eller 

studiebesök och att de flesta lärarna arbetar med så kallade mönstertexter och olika 

teman men tar även inspiration från andra metoder och läromedel. De slutsatser 

som dras av denna studie är att de intervjuade lärarna anser att ASL bidrar till att 

elevernas skrivförmåga förbättras men att tekniken ibland kan upplevas som 

problematiskt. Samtliga lärare kommer att fortsätta med ASL och det verkar som 

att de anser att fördelarna väger tyngre än nackdelarna. 

 

 

Nyckelord: ASL, att skriva sig till läsning, Arne Trageton, Mona Wiklander, 

Sandvikenmodellen, Tragetonmodellen, undervisningsmetoder 
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Inledning 
Under min tid på lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna har jag insett att det är 

svårt att ge generella tips kring vilka metoder som fungerar eller ej eftersom alla 

elevgrupper och enskilda individer fungerar olika. Därför är min åsikt att det är 

viktigt som lärare att ha kunskap om olika arbetssätt och vid vilka tillfällen en 

metod passar bättre än en annan.  

 

Redan under den första perioden med verksamhetsförlagd utbildning (hädanefter 

VFU) under lärarutbildningen kom jag i kontakt med arbetssättet ”att skriva sig till 

läsning” (hädanefter ASL) och blev intresserad av konceptet som innebär att 

eleverna uteslutande skriver på dator istället för med penna under det första 

skolåret. I och med den digitala tidsålder vi lever i står det klart att datorer och 

läsplattor i undervisningen är här för att stanna, men hur går det egentligen till när 

elever lär sig att läsa och skriva via dator? Under den tid jag skrev mitt första 

examensarbete, en systematisk litteraturstudie om ASL, framkom det att 

forskningen som finns är begränsad och inte tillräckligt vetenskapligt genomförd 

för att generella slutsatser kring metodens effektivitet ska kunna dras. Trots detta 

finns det ett flertal böcker om metoden, många förespråkar den och den används i 

skolor över hela landet. Enligt skollagen ska den svenska skolan vila på en 

vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet och därför finner jag det intressant 

att undersöka vilken erfarenhet lärare har av metoden ASL.  

 

I min litteraturstudie diskuterade jag möjligheterna och begränsningarna med att 

undersöka effektiviteten hos en metod som ASL. I detta examensarbete ämnar jag 

undersöka hur några lärare i en kommun förhåller sig till metoden, hur den 

används praktiskt i klassrummet och vilka följder lärarna upplever att metoden har, 

positiva som negativa.  
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Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag först att redogöra för några vanliga läs- och 

skrivinlärningsmetoder. Sedan kommer jag att beskriva vad att skriva sig till 

läsning (ASL) innebär samt fördelar och nackdelar med metoden enligt aktuell 

litteratur. Detta kapitel leder slutligen fram till en presentation av syfte och 

frågeställning för denna studie.  

 

Styrdokument 
Enligt Lgr 11 ska både handstil och datorskrivning vara en del av det centrala 

innehållet.  Ett av kunskapskraven för årskurs 3 är att eleven kan ”skriva enkla 

texter med läslig handstil och på dator” (Lgr 11 s. 227). Eleven ska även kunna 

använda stor bokstav och skiljetecken, stava vanligt förekommande ord och skriva 

texter med ”tydlig inledning, handling och avslutning” (ibid). Att eleven kan 

bedöma andras och egna texter samt bearbeta sin egen text utifrån respons är också 

ett kunskapskrav i slutet av årskurs 3.  

 

Läs- och skrivinlärning 
I den traditionella läs- och skrivinlärningen har ”de fyra hörnstenarna i 

språkutvecklingen”, det vill säga läsande, skrivande, talande och lyssnande, 

behandlats som skilda färdigheter som tränas separat (Berg 2011a, s. 21). Idag 

menar forskare snarare att dessa fyra aspekter av språkutvecklingen inte bör skiljas 

åt utan i stället integreras (ibid s. 22). Liberg (2006 s. 139) skriver att traditionellt 

har skriftspråket lärts ut till eleverna genom läsning. Hon menar dock att vissa 

elever kan och föredrar att lära sig att läsa genom att skriva (ibid s. 139-140). Att 

läsning och skrivning med fördel kan integreras och att det ena stärker det andra 

framkommer i en metastudie av Graham och Hebert (2010 s. 29). Även 

Myndigheten för skolutveckling (2007 s. 103) skriver att elevernas inlärning ”blir 

mer verkningsfull” om språkutvecklingens delar tränas på ett integrerat och 

meningsfullt sätt. Att läsa, skriva, tala och lyssna är med andra ord språkliga 

färdigheter som kan stötta varandra. Också i Tjernbergs studie av 

framgångsfaktorer för läs- och skrivundervisning framgår det att framgångsrik läs- 

och skrivundervisning präglas av att ”samtalande, läsande, skrivande och räknande 

sker interaktivt” (Tjernberg 2013 s. 230). Detta bekräftas av Liberg (2006 s. 139) 

som skriver att problemet med den traditionella undervisningen är att läsande och 

skrivande inte alltid lärs ”ut i sina sociala sammanhang”. Läsning och skrivning 

lärs ut separat och som ”isolerade färdigheter” vilket gör att aktiviteterna saknar 

mening för eleven (ibid). Att läsning och skrivning upplevs som meningsfullt är en 

viktigare aspekt än att texten rent tekniskt är tillräckligt lättläst för eleven 

(Myndigheten för skolutveckling 2007, s. 105). Det är möjligt att en elev kan läsa 

en komplicerad text som hen är intresserad av men misslyckas med att läsa en 

enkel text som behandlar ett för hen ointressant ämne (ibid). Det sociala 

sammanhanget framhävs också av Tjernberg (2013 s. 230) som menar att ”ett 

lustfyllt lärande i ett socialt sammanhang” är en framgångsfaktor för läs- och 

skrivundervisning. Även Berg (2011a s. 34) skriver att ”läsning och skrivning 

måste uppfattas som meningsfullt av barnet och läsning och skrivning bör 

integreras i meningsfulla sammanhang”. Fridolfsson menar att brist på 

meningsfulla texter kan bidra till läs- och skrivsvårigheter (Fridolfsson 2008 s. 

273). Även Liberg menar att brist på mening i språkundervisningen kan leda till 

läs- och skrivsvårigheter (Liberg 2006 s. 139).  
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Hur ser då god läs- och skrivundervisning ut? Att eleverna får skriva olika sorters 

texter är viktigt enligt Myndigheten för skolutveckling (2007 s. 81) som skriver att 

elever stimuleras och utmanas av att få skriva i flera olika genrer. Vidare skriver 

Liberg (2006 s. 159-160) att eleverna bör kunna reflektera över sitt läsande och 

skrivande och att språklekar kan vara en väg till denna reflektion. Att 

lärandeprocessen är synlig för eleverna är en framgångsfaktor enligt Tjernberg 

(2013 s. 230). Enligt Myrberg (2003) är viktiga faktorer för god läs- och 

skrivundervisning bland annat struktur och systematik, att eleverna upplever 

undervisningen som meningsfull, en god läs- och skrivmiljö samt lärare med en 

”bred praktiskt metodkompetens och teoretisk förståelse” (s. 33). Det sistnämnda 

är en åsikt som delas av Berg (2011a s. 10). Enligt henne behöver läraren ha 

generella kunskaper om didaktik ”för att kunna göra medvetna och reflekterade val 

av innehåll och metod och vara medveten om att det existerar alternativ”. Vidare 

menar Berg (ibid s. 236) att god undervisning kräver att läraren behärskar ett antal 

olika metoder samt kan reflektera över sin egen undervisning. Detta bekräftas av 

Tjernberg (2013 s. 230) som bland annat har kommit fram till att framgångsrik 

undervisning präglas av att läraren varierar metoder och arbetssätt utifrån 

elevgruppen och dess förutsättningar.  Det finns en uppsjö av metoder för läs- och 

skrivinlärning och nedan kommer några av dem att presenteras.  

 
 

Syntetiska och analytiska inlärningsmetoder 
När det debatteras kring läs- och skrivinlärningsmetoder brukar metoder delas upp 

i olika varianter av syntetiska och analytiska inlärningsmetoder, även kallade 

ljudmetoden och helordsmetoden (Liberg 2006 s. 136).  

 

Inom de syntetiska metoderna för läs- och skrivinlärning lär eleverna sig en 

bokstav i taget (Berg 2011a, s. 36). Allteftersom ”barnen lär sig fler och fler 

bokstäver kan dessa sättas samman till ord, vilka barnen då förväntas kunna läsa 

och även skriva” (Fast 2007 s. 32). Den syntetiska metoden kan även benämnas 

phonics-metoden eller bottom-up-metoden (Berg 2011a s. 36). Eleverna tränar 

först på bokstavsljud och sedan på att sammanljuda bokstäverna till ord. Enligt 

Berg (ibid) ses läsningen ”som en mekanisk process där lästekniken kan skiljas 

från förståelsen av orden”.  

 

Den traditionella läs- och skrivinlärningen är en syntetisk metod som enligt 

Liberg (2006 s. 133) bygger på ett individualpsykologiskt perspektiv. Detta 

innebär att inlärning ses som en individuell process och läsningen är i fokus. 

Metoden kritiseras av både Liberg (2006 s, 140) som menar att metoden kräver 

mycket förkunskaper och Fast (2007 s. 171) som menar att metoden inte baseras 

på elevernas egna erfarenheter.  

 

En annan syntetisk metod för läs- och skrivinlärning är Wittingmetoden. Vid 

användandet av Wittingmetoden tränas den tekniska delen av läsning och 

läsförståelse separat eftersom de anses vara i grunden olika (Fridolfsson 2008 s. 

97). Eleverna får träna på att känna igen olika språkljud, skapa ord och associera 

fritt till ord (ibid).   
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Den analytiska metoden för läs- och skrivinlärning kallas också för top-down-

metoden eller helordsmetoden. Metoden utgår helt enkelt från helheten och vikt 

läggs vid att eleven förstår vad hen läser. Fast (2007 s. 32) beskriver den 

analytiska metoden som att eleverna utgår från en text i sin helhet som sedan 

”bryts ner i meningar och ord och vidare i enskilda bokstäver”.  

 

En metod som utgår från den analytiska metoden, eller helordsmetoden, är Whole 

Language, eller kiwimetoden, där fokus ligger på att skapa mening snarare än att 

träna på fonologiska färdigheter (Fridolfsson 2008 s. 97). I undervisningen får 

eleverna fritt arbeta med meningsfulla texter (ibid). Enligt Fridolfsson (2008 s. 88) 

har Whole Language mötts av en viss kritik då det finns de som anser att en 

strukturerad undervisning är grundläggande för elever som riskerar läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Idag är uppfattningen att den syntetiska och den analytiska metoden bör 

kombineras, skriver Liberg (2006 s. 16). Detta beror på att man anser att läsare 

både rör sig från små delar till helheten och från helheten till de små delarna (ibid). 

Att eleverna kan läsa snabbt och säkert utesluter inte att de kan behöva ljuda sig 

fram i andra situationer (Myndigheten för skolutveckling 2007 s. 104). Med andra 

ord behövs både avkodning och läsförståelse för att eleverna ska bli goda läsare 

och skrivare. En metod där både avkodning och helhet är centralt är läsning på 

talets grund, även kallad LTG-metoden (Fridolfsson 2008 s. 95). Metoden går 

kortfattat ut på att elev och lärare tillsammans skapar en text med utgångspunkt i 

en gemensam erfarenhet (ibid). En annan metod där både avkodning och helhet är 

i fokus är metoden att skriva sig till läsning.  

 
Att skriva sig till läsning 
ASL är en metod som bygger på tanken att inlärning är något som sker i samspel 

med miljö och andra människor (Forsberg & Lövgren 2013, s. 102). Metoden är 

förknippad med namnet Arne Trageton, en norsk pedagog som både skrivit 

handböcker och föreläser om metoden.
1
 Den bakomliggande tanken, enligt Arne 

Trageton, är att det är lättare att skriva än att läsa och det är lättare att skriva på 

dator än att skriva för hand (Skolministeriet 2010). Trageton är dock inte ensam 

om att förespråka metoden. I Sandviken har specialläraren Mona Wiklander 

utvecklat en utformning av ASL som Hultin och Westman (2014) forskat kring.  

Det kanske är lätt att tänka sig ASL som en metod, men Hultin och Westman 

(2014, s. 10) vill understryka att så är inte fallet. De menar att det inom ASL ryms 

olika arbetssätt och att metoden kommer se olika ut beroende på vem som 

praktiserar den. Westman poängterar även detta i en artikel av Christoffersen 

(2013) där hon berättar att den form av ASL som utvecklats i Sandviken skiljer sig 

från den som Trageton förespråkar. Skillnader är bland annat att man i Sandviken 

inte använder så kallade bokstavsräckor och spökskrivning, vilket används i 

Tragetonmetoden (ibid). Med tanke på att det finns skillnader mellan Trageton och 

Wiklanders utformningar av ASL kommer dessa att beskrivas mer ingående.  

 

Tragetonmodellen 

Arbete med ASL enligt Tragetonmodellen inleds med att eleverna får göra ett 

bokstavstest med avsikten att få klarhet i vilka bokstäver eleverna redan behärskar 

                                                 
1
 www.arnetragton.no 
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(Trageton 2014, s. 105). Eleverna får sedan skriva så kallade bokstavsräckor, det 

vill säga rader med slumpvisa bokstäver följt av så kallad bokstavsjakt där 

eleverna letar efter vissa bokstäver och noterar ”hur många gånger en viss bokstav 

finns med” (ibid s. 111). Nästa steg är att bokstavsräckorna ska föreställa en 

berättelse. Detta går även under namnet spökskrift (ibid s. 116-117). Detta innebär 

helt enkelt att eleven skriver bokstavsräckor som är indelade i ord och som 

symboliserar en berättelse eleven vill berätta. Eleven berättar sin berättelse för 

läraren som skriver ner den på språkligt korrekt svenska bredvid spökskriften. Så 

småningom går eleven från spökskrift till att kunna ljuda fram ord och meningar. 

Eleverna arbetar hela tiden i par vilket gynnar muntliga färdigheter och 

uppmuntrar eleverna till argumenterande och diskuterande samtal (ibid s. 137). 

Tragetonmodellen bygger på faser där eleverna själva får utforska skriftspråket, 

vilket även kallas ”upptäckarskrivande” (Hultin & Westman 2014 s. 22). Enligt 

Fridolfsson (2008 s. 147) används upptäckarskrivande för att eleverna ska uppleva 

den funktionella sidan av skrivning, det vill säga upptäcka hur skriftspråket hör 

ihop med kommunikation. Fridolfsson (ibid) menar att upptäckarskrivande gynnar 

språkstarka elever medan elever som har ”sämre skriftspråkliga förutsättningar” 

gynnas av mer struktur i läs- och skrivundervisningen.  

 

Sandvikenmodellen 

Vid användandet av ASL enligt Sandvikenmodellen börjar eleverna skriva redan 

första dagen i årskurs 1 med stöd av så kallade mönstertexter (Hultin & Westman 

2014, s. 16). Mönstertexter är ett hjälpmedel för eleverna att skriva och kan till 

exempel bestå av ”jag kan” eller ”jag har”. Det är sedan elevernas uppgift att fylla 

i meningarna så att de blir fullständiga. I de fall där eleven inte själv förmår att 

skriva hjälper läraren till genom att skriva ner det eleven önskar skriva på en lapp 

som eleven sedan kan kopiera till datorskrift (ibid). Datorerna som eleverna 

skriver på är utrustade med bland annat talsyntes
2
 och talande tangentbord (ibid s. 

15). Detta innebär att eleven skriver på datorn och hör samtidigt det talande 

tangentbordet läsa upp bokstavsljuden och kan höra ordet eller meningen efteråt 

via talsyntesen (Christoffersen 2012).  

 

Likheter mellan Sandvikenmetoden och Tragetonmetoden 

En likhet mellan Sandvikenmetoden och Tragetonmetoden är kommunikation 

kring de texter eleverna skapar. Trageton menar att parskrivning gynnar eleverna 

(Trageton 2014 s. 137) och Hultin och Westman skriver att kommunikationen är 

en ”röd tråd” (Hultin & Westman 2014, s. 16). En annan likhet är att eleverna 

använder dator för att skriva hela det första skolåret och pennan introduceras i 

undervisningen först i årskurs två då eleverna får undervisning i handskrift.  

 

Fördelar med ASL 

Liberg berättar i SVT nyheter (2015) att datorskrivning har flera fördelar som 

exempelvis att eleverna fokuserar på att skapa texter snarare än att forma 

bokstäver. Dessutom visar undersökningar att skrivinlärning via dator bidrar till att 

eleverna lär sig skriva snabbare, menar Liberg. Att eleverna slipper forma 

bokstäver är även något som Wiklander ser som en positiv följd av ASL (Hultin & 

                                                 
2
 Programvara som omvandlar den skrivna texten till tal 
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Westman 2014 s. 27). Även Lundberg (2008 s. 96) understryker att eleverna 

slipper lägga energi på att forma bokstäver för hand när datorn används som 

skrivverktyg. Taube (2011 s. 67) menar att varje elevtext blir lika läslig vid 

datorskrivning och att motoriska problem inte hindrar skrivprocessen. Vidare 

menar Taube att elevens textskapande kan bli lidande om eleven måste ägna för 

mycket uppmärksamhet åt att forma bokstäver (ibid s. 61). Denna tanke styrks 

även av Forsberg och Lövgren (2013 s. 105) som menar att datorskrivande bidrar 

till att formandet av bokstäver betraktas som en teknisk färdighet snarare än något 

som har med deras läs- och skrivförmåga att göra.  

 

Pararbetet är en fördel med ASL då detta bidrar till fördjupade kunskaper, enligt 

Forsberg och Lövgren (2013 s. 16). Denna tanke stöds även av Fredriksson och 

Taube (2012 s. 128) som menar att individuellt arbete kan ha negativa följder för 

elevernas prestationer. Genom pararbete förbättras elevernas ordförråd och de kan 

hjälpa varandra samtidigt som själva skolarbetet blir roligare (Hedström 2009 s. 

75).  

 

Nackdelar med ASL 

Den främsta kritiken som riktas mot ASL är bland annat att Tragetons forskning 

inte är tillräcklig (Fredriksson & Taube 2012 s. 203). Dessutom finns det lärare 

som menar att metoden skulle vara otillräcklig som ensam metod vilket 

framkommer i boken Att skriva sig till läsning. Erfarenheter och analyser av det 

digitaliserade klassrummet (Hultin & Westman 2014 s. 79, 104-105), där flera 

lärare berättar att de gärna kombinerar ASL med andra metoder.  

 

Motivering av denna studie 
Genomgången av litteratur visar att åsikterna om datorn som skrivverktyg går isär. 

Vissa författare uttrycker en tveksamhet om metod och hävdar att forskningen är 

begränsad medan andra författare menar att ASL bidrar till snabbare läs- och 

skrivinlärning och ökat fokus på textskapande. Litteraturgenomgången visar även 

att det finns olika sätt att arbeta med ASL. Hur arbetet med ASL går till rent 

praktiskt i undervisningen bör rimligtvis påverka elevernas förutsättningar och 

prestationer. Med detta som bakgrund finner jag det intressant att via intervjuer 

undersöka hur lärare som praktiserar metoden går till väga samt hur de upplever 

ASL. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur fem lärare i de tidiga skolåren i en 

kommun beskriver sitt arbete med metoden ASL samt fördelar och nackdelar med 

ASL i förhållande till andra arbetssätt 

 

Syftet preciseras i följande frågeställning: 

 

 På vilka sätt anger lärare att det pedagogiska arbetet med metoden ASL 

kan bedrivas i årskurs 1-3? 
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Tidigare forskning 
Här presenteras den aktuella forskningen som finns om ASL. Innan detta 

examensarbete genomförde jag en litteraturstudie där jag analyserade den 

forskning som bedrivits om ASL. Jag kom fram till att den forskning som faktiskt 

genomförts och publicerats många gånger är problematisk då det inte framgår om 

kontrollgrupp och testgrupp varit jämförbara på alla aspekter. Min slutsats blev 

således att forskningen är allt för begränsad för att generella slutsatser om 

metodens effektivitet ska kunna dras. Nedan följer en sammanfattning av den 

forskning som hittats genom sökning i databaser som Google Scholar och ERIC 

(Education Resources Information Center) samt genom läsning av referenslistor i 

andra examensarbeten.  

 

Effekt på läsförmågan 
Genlott och Grönlund (2014) kom genom sin studie fram till att läsförmågan 

förbättrades vid användandet av metoden ASL. De använde H4-tester (ett test som 

mäter hur många ord en elev kan läsa korrekt på en minut) för att mäta elevernas 

läsförmåga och resultatet visade att fler elever i testgruppen nådde godkäntnivån 

samtidigt som antalet högpresterande elever ökade i testgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Fallet är inte detsamma i Libergs (2014) studie där det visade sig 

att eleverna som använde metoden ASL presterade något sämre i läsning än 

jämförelseskolorna. Hultin och Westman (2014) menar att de i sin studie upptäckte 

att elever som arbetade enligt metoden ASL hade en god intonation vid läsning. I 

Takalas (2013) studie framkommer det att metoden ASL inte ansågs tillräcklig när 

det gäller läsinlärning och att ingen av de lärare som deltog i studien använde 

metoden exklusivt. Huruvida metoden ASL har någon positiv effekt på 

läsförmågan är med andra ord varken bevisat eller motbevisat. 

 

Effekt på skrivförmågan 
Genlott och Grönlunds (2014) studie visar att eleverna i testgruppen producerade 

längre texter med ett tydligare och mer utvecklat språk. Även Takala (2013) 

upptäckte i sin studie att eleverna producerade texter med hög kvalitet även om 

ingen större skillnad kunde mätas mellan elever som använde metoden och elever 

som inte använde metoden när det gäller skrivförmåga. I en studie som Liberg 

(2014) genomfört visade det sig att elevernas skrivförmåga var bättre i testskolorna 

jämfört med jämförelseskolorna. Hultin och Westman (2013a, 2013b) har i sin 

studie kommit fram till att de elever som använder sig av digitala verktyg när de 

skriver framför allt skapar längre texter men också i fler olika genrer. Att eleverna 

skriver längre texter beror på att det är lättare att skriva på dator än för hand, 

menar Hultin och Westman (2013a). När det gäller genrer har Hultin och Westman 

(2013b) kommit fram till att elever som använder metoden ASL i större 

utsträckning skriver exempelvis faktatexter. Vidare skrev elever som arbetade 

enligt ASL mer avancerade meningar (Hultin & Westman 2014 s. 31-32). 

Sammanfattningsvis verkar den aktuella forskningen peka på samma resultat: ASL 

bidrar till att eleverna skriver längre och mer utvecklade texter.  

 

Övriga effekter 
Slutsatser som Genlott och Grönlund (2014) drar är att eleverna genom ASL fått 

möjlighet att fokusera mer på textskapandet i stället för att koncentrera sig på att 

forma bokstäver. Dessutom har den sociala processen varit en bidragande faktor 
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till elevernas progression, menar Genlott och Grönlund (2014). Att ASL är ett 

arbetssätt som utvecklar sociala färdigheter bekräftas även av den forskning 

Takala (2013) genomfört. En jämförande studie av Damber (2013) visar dock att 

en klass som använde papper och penna i läs- och skrivundervisningen hade mer 

gemensamma och meningsfulla diskussioner än en klass som använde datorn som 

skrivverktyg.  

 

De lärare som deltog i Takalas (2013) studie berättade att metoden lätt kan 

anpassas till den enskilda elevens nivå vilket gör metoden fördelaktig för elever 

med speciella behov, elever med språksvårigheter och personer som invandrat. 

Särskilt fördelaktig anses metoden vara för elever med inlärnings- och 

koncentrationssvårigheter.  

 

Takalas slutsats är att ASL inte är tillräcklig för att användas exklusivt utan bör 

kombineras med andra metoder. Liberg (2014) understryker dock att ASL bidrar 

till ett flertal positiva effekter, exempelvis knäcker eleverna skriftkoden tidigare, 

producerar egna texter tidigt och blir vana vid att hantera datorer. Det framkommer 

även genom studier att elever som arbetar med ASL uttryckte stolthet och glädje 

kring sina egna texter (Hultin & Westman 2014 s. 31-32).  

 

Metoden ASL bidrar även, enligt Hultin och Westman (2013a), till att elevens 

skrivande blir mer processorienterat eftersom eleven har möjlighet att diskutera 

texten med lärare och klasskamrater och sedan revidera den utifrån denna respons. 

 

Med tanke på hur komplicerat det är att genomföra tillförlitliga studier som 

undersöker effektiviteten hos en metod finner jag det intressant att istället rikta 

fokus till ett antal lärare som arbetar aktivt med metoden och undersöka deras 

förhållningssätt och upplevelser när det gäller ASL.  
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Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel redogör jag det sociokulturella perspektivet, som är studiens 

teoretiska utgångspunkt. 

 

Sociokulturellt perspektiv 
Den teori om lärande som ligger till grund för denna studie är det sociokulturella 

perspektivet, ett perspektiv på lärande som brukar förknippas med den ryske 

psykologen Lev S Vygotskij.  

 

En grundtanke i det sociokulturella perspektivet är att lärande inte är begränsat till 

miljön skola utan sker genom samspel med andra människor i olika sammanhang 

(Säljö 2014 s. 12). Säljö understryker att människors inlärning aldrig kan 

”reduceras till en fråga om enbart teknik eller metod” (ibid). Genom att vi lär oss 

att kommunicera blir vi också sociokulturella varelser. Vi utvecklas genom 

interaktion med omgivningen (ibid s. 88). Säljö beskriver detta som att 

”människan är meningsskapande och kan via begrepp bevara och utveckla olika 

föreställningar om omvärlden” (ibid s. 92).  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet har människan vissa biologiska 

begränsningar, exempelvis är minnesfunktionen inte optimal och vi är inte heller 

fysiskt överlägsna andra arter (Säljö 2014 s. 18). För att väga upp dessa biologiska 

begränsningar används redskap eller verktyg (ibid s. 20). Till exempel kan våra 

fysiska begränsningar neutraliseras med hjälp av traktorer och hävstänger. Genom 

att interagera med andra människor får vi redskap för att neutralisera våra 

intellektuella tillkortakommanden. Säljö (2014 s. 22) poängterar att ”det är genom 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas”. Kommunikationen är med 

andra ord en grundläggande tanke i det sociokulturella perspektivet. Även det 

mänskliga minnet ses som en ”social aktivitet” som beror på den situation vi 

befinner oss i (ibid s. 134). Den mänskliga minnesfunktionen är med andra ord 

beroende på kontexten och det sociala sammanhanget.  

 

Ett vanligt förekommande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den 

proximala utvecklingszonen eller zone of proximal development (Säljö 2014 s. 

120). Den proximala utvecklingszonen syftar till uppgifter en människa har svårt 

att klara på egen hand men som hen kan klara med hjälp av omgivningen (ibid). 

För enkelhetens skull kommer begreppet från och med nu att förkortas ZPD i 

denna text. Säljö (ibid s. 123) beskriver ZPD på ett kortfattat och enkelt sätt som 

”den zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en 

mer kompetent person”. I detta sammanhang är det också relevant att presentera 

begreppet scaffolding, det vill säga stöttning. Den som lär ut stöttar den lärande 

och styr hen åt rätt håll. Säljö (ibid) beskriver detta som att den lärande får hjälp att 

”strukturera problemet”. Människan ses som konstant under utveckling enligt det 

sociokulturella perspektivet. Detta innebär att människan alltid kan, genom 

samspel med andra, ta till sig nya kunskaper (ibid s. 119).  
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Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för denna undersökning. Metoden som 

använts för denna studie är kvalitativa intervjuer med fem lärare. Här redovisas val 

av metod, urval, forskningsetiska överväganden, genomförande, bearbetning av 

material och metodens tillförlitlighet.  

 

 
Val av metod  
Metoden som använts vid studien är kvalitativ intervju vilket innebär att den som 

blir intervjuad får möjlighet att formulera sina egna svar i stället för att exempelvis 

kryssa i ett formulär (Larsen 2009 s. 83). En kvalitativ intervju kan vara 

strukturerad med färdiga frågor men också ostrukturerad, det vill säga utan 

färdigformulerade frågor (ibid). Denna studie bygger på strukturerade intervjuer 

vilket har både för- och nackdelar. Enligt Larsen (ibid, s. 84) innebär en 

strukturerad intervju en risk att viss information försvinner, men samtidigt är en 

strukturerad intervju smidigare när tiden är begränsad eller intervjuaren är 

oerfaren. Med tanke på just tidsbristen blir därför en strukturerad intervju med 

öppna svar, enligt mig, det bästa alternativet. Alla informanter får samma frågor i 

samma ordning vilket gör informationen lättare att bearbeta och jämföra.  

 

Det finns dock viktiga aspekter att ha i åtanke när det gäller en strukturerad 

intervju. Exempelvis är det viktigt att intervjuaren inte påverkar informanten att 

svara på ett visst sätt genom ledande frågor eller hur frågorna ställs (Larsen 2009, 

s. 87). Den som intervjuar måste även försöka dölja sin egen åsikt för att inte 

påverka informantens svar (ibid). Vidare ska intervjusituationen vara en trygg plats 

för informanten där denne inte känner sig granskad på något sätt (ibid).  

 

 
Urval  
För att hitta deltagare till intervjuerna kontaktades fyra rektorer i en specifik 

kommun via mail. De ombads att ge förslag på och kontaktuppgifter till lärare på 

deras skolor som arbetar med metoden. Genom kontakt med min VFU-handledare 

fick jag också kontaktuppgifter till lärare hen känner till som arbetar med ASL. 

Dessa personer kontaktades sedan via mail och tillfrågades personligen om de var 

intresserade av att delta i en studie (se bilaga 2).  

 

Lärare 1 är för tillfället lärare i en årskurs 2. Hon har arbetat som lärare, framför 

allt i lågstadiet, i 19 år. Hon utbildade sig först till förskollärare och arbetade som 

det i flera år innan hon läste vidare till grundskollärare i svenska, SO och bild. Hon 

är även behörig lärare i matematik upp till årskurs 9 och arbetar som VFU-

handledare. När det gäller läs- och skrivinlärningsmetoder menar läraren att hon 

var präglad av sin förskollärartid. I början rättade hon inte elevernas texter men nu 

uppger hon att hon är väldigt noga med stavning och att texten ser snygg ut. Hon 

har arbetat mycket med materialet Pilen från Alfamax men börjar se på materialet 

med en kritisk blick. Bland annat menar hon att eleverna inte får träna på 

ljudstridig stavning och att nivån är lite för låg. I övrigt har hon använt sig av 

läsläxor. Att få god kvalité på den egna läsningen upplever hon som svårt. Sedan 

några år tillbaka är det att skriva sig till läsning som gäller i klassrummet. Lärare 1 

kom i kontakt med ASL genom en kollega som använde metoden i sin klass. När 
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det gäller utbildning i metoden uppger hon att hon varit på studiebesök i 

Sandviken hos utvecklaren av Sandvikenmodellen samt läst en del om ASL på 

egen hand och deltagit i ytterligare föreläsningar.  

 

Lärare 2 arbetar just nu i en årskurs 1. Hon är utbildad 1-7-lärare i svenska och SO 

och har arbetat som lärare i 22 år. Hon anser att läraryrket är det mest intressanta 

yrket man kan ha och brinner för att hjälpa barn att lära sig att läsa, skriva och 

räkna.  Lärare 2 har tidigare använt kiwimetoden i många år. Efter en kurs för 15 

år sedan blev hon fast och uppger att resultatet av kiwimetoden var väldigt 

givande. Innan kiwimetoden arbetade läraren med bokstavsböcker, men detta 

upplever hon som hämmande för eleverna. När hon flyttade till kommunen blev 

hon tillsagd av sin rektor att alla ska arbeta med att skriva sig till läsning och 

”hoppade på tåget” då hon tyckte att arbetssättet verkade ”jätteintressant”. Lärare 2 

har varit på studiebesök i Sandviken, sett en föreläsning samt läst om metoden i 

böcker och på webben.  

 

Lärare 3 undervisar just nu i en årskurs 1. Hon är från början utbildad förskollärare 

och har sedan vidareutbildat sig till lågstadielärare. Den klass hon undervisar nu är 

hennes första årskurs 1. Tidigare har hon arbetat inom förskolan, fritidsverksamhet 

och som assistent. Även den här läraren har varit på studiebesök i Sandviken samt 

sett föreläsning. Hon berättar även att de använder sig av en handbok i ASL som 

skolan har köpt in. Den var ett bra stöd i början, uppger läraren.  

 

Lärare 4 är för tillfället lärare i en årskurs 2. Hon blev färdig lärare för cirka 6 år 

sedan och har även läst en extra termin med specialpedagogik. Hon är något 

missnöjd med utbildningen men glad över att ha en hel termin specialpedagogik i 

bagaget. Detta är hennes andra elevkull. När det gäller läs- och 

skrivinlärningsmetoder har hon använt den traditionella bokstavsinlärningen 

utifrån ett schema för att sedan övergå till ASL. Hon berättar att hon var 

intresserad av att prova metoden då hon har erfarenheter av dyslexi och därför 

kände att metoden borde vara optimal för elever med läs- och skrivsvårigheter. För 

att få kunskap om metoden har hon läst mycket i böcker och på internet samt fått 

se en föreläsning.  

 

Lärare 5 är förstelärare i svenska och undervisar just nu i en årskurs 3. Hon har 

arbetat som lärare i snart 40 år. Hon utbildade sig till lågstadielärare och beskriver 

utbildningen som gedigen. Hon arbetar även som VFU-handledare och läs- och 

skrivutvecklare i kommunen. Under sina år som lärare har hon provat flera olika 

metoder. Hon berättar att hon arbetat med att koppla ett ljud till varje bokstav. Hon 

nämner även helordsmetoden då det finns ord som inte går att ljuda sig till. 

Läraren har även provat LTG – läsning på talets grund samt gått kurser i 

Wittingmetoden. Hon menar att det är bra att ha alla dessa metoder ”med sig i 

ryggsäcken” då alla elever är olika och det kan vara bra att plocka lite av varje 

metod. Hon kom i kontakt med ASL genom dåvarande IT-pedagogen i kommunen 

och tackade ja direkt. För att få kunskap om metoden har hon varit på studiebesök 

i Sandviken och varit på flera föreläsningar. Som läs- och skrivutvecklare och 

initiativtagare till ASL i kommunen håller hon även i träffar med de lärare som 

använder metoden och menar att de tillfällena bidrar till det kollegiala lärandet.  
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Forskningsetiska överväganden 
För att skydda individer som lämnar uppgifter har Vetenskapsrådet konstruerat 

fyra huvudkrav vid forskning, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Rent konkret innebär detta att 

informanten ska bli informerad om studiens syfte, informanten har rätt att själv 

”bestämma över sin medverkan” och avbryta sin medverkan när som helst. Vidare 

ska alla personuppgifter hanteras så att de inte kan hamna i orätta händer och de 

insamlade uppgifterna får inte användas till annat än forskning (Vetenskapsrådet). 

Dessa huvudkrav har varit i åtanke under de intervjuer denna studie bygger på. 

Informanterna har blivit informerade om att deras deltagande är frivilligt, de har 

fått information om studiens syfte och frågeställning, de är helt anonyma och alla 

ljudupptagningar och transkriptioner kommer att förstöras. Respondenternas 

personuppgifter har förvarats noga så att ingen obehörig har kunnat ta del av dem 

och i texten har namn på lärare och skolor anonymiserats.   

 

Ytterligare ett etiskt övervägande som gjorts är utifrån Högskolan Dalarnas 

forskningsetiska anvisningar (se bilaga 3).  

 

 
Genomförande  
De utvalda informanterna intervjuades enligt ett intervjuformulär med förbestämda 

frågor i en specifik ordning (se bilaga 1). Lärarna informerades i början av 

intervjuerna att de har all rätt att avbryta intervjun när helst de önskar utan att ange 

någon orsak.  Ljudupptagning användes för att spela in intervjuerna för att dels 

kunna vara mer närvarande i samtalet och dels för att senare kunna lyssna på 

intervjun och höra om jag på något vis påverkat informanten med exempelvis 

ledande frågor (Dimenäs 2007, s. 51). 

 

Jag mötte upp de deltagande lärarna på sina respektive arbetsplatser. Samtliga 

intervjuer genomfördes i lärarnas klassrum. På så sätt fick jag även möjlighet att se 

en del av elevernas arbeten. Jag tror att det kan ha varit gynnsamt för lärarna att bli 

intervjuade i den miljön där de utövar sin undervisning då det fanns mycket 

detaljer i klassrummen som kunde leda tankarna till undervisningssituationer. 

Lärarna fick själva välja vilken dag och tid de kunde tänka sig att bli intervjuade. 

Jag ville inte att intervjun skulle vara ett stressmoment för dem utan snarare ett 

intressant samtal där de fick dela med sig av sina erfarenheter.  Vid varje intervju 

fanns en timme till förfogande, och det visade sig att intervjuerna tog 20-40 

minuter. Jag uppfattade intervjutillfällena som fria från tidspress och 

störningsmoment.  

 

Målet med varje intervju var att ge informanten tillräckligt med tid att fundera på 

sina svar och jag försökte ge lämpliga följdfrågor (Dimenäs 2007, s. 52). Detta 

visade sig vara svårare än väntat för en relativt ovan intervjuare, men 

förhoppningen är att informanterna kände att de hade gott om tid på sig att svara 

på frågorna. Jag ville inte styra informanternas svar och försökte därför att vara 

restriktiv med ledande följdfrågor. I stället försökte jag ge informanterna tid att 

själva utveckla sina svar och ställde följdfrågor i form av ”kan du utveckla?” och 

”hur menar du då?” vid tillfällen där jag upplevde det lämpligt. 
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Databearbetning och analysmetod 
En kvantitativ intervju innebär inhämtande av en stor mängd information och vid 

analys av kvantitativa data är det därför viktigt ”att komprimera, systematisera och 

ordna datamaterialet så att det blir analyserbart” (Larsen 2009, s. 101).  

 

Som analysmetod för den insamlade datan används det, enligt Larsen (2009, s. 

101), förmodligen vanligaste analyssättet, innehållsanalys. Detta innebär en 

arbetsgång där data först samlas in och transkriberas innan textmassan kodas, 

klassificeras och kategoriseras. Att transkribera texten gav mig möjlighet att få se 

intervjuerna i textform vilket gav en god överblick samt gav möjlighet att på ett 

smidigt sätt koda och kategorisera informanternas svar. Nästa steg, enligt Larsen 

(ibid s. 101-102) är att det insamlade materialet granskas och mönster identifieras, 

mönster som sedan ”utvärderas mot existerande forskning och teorier” (ibid s. 

101-102). För att få en god överblick över datan användes en matris, vilket Larsen 

(2009, s. 97) rekommenderar. Vid den ena linjen placerades informanterna och 

intervjuernas ämnen längs den andra linjen. De ämnesrubriker, eller kategorier, 

som valdes ut var arbetsprocessen, fördelar, nackdelar, kombination med andra 

metoder och jämförelse med andra arbetssätt. Dessa kategorier valdes då de 

fokuserar på informanternas svar i förhållande till syfte och frågeställning. I 

rutorna skrevs sedan relevanta delar av informanternas svar in. Först lästes 

intervjuerna igenom ett flertal gånger. De meningar jag upplevde som relevanta för 

denna studies frågeställning markerades och klistrades in i matrisen. Inspiration till 

analysarbetet hämtades till stor del från Larsen (2009) men även från Fejes och 

Thornberg (2005) som skriver att ”eftersom varje kvalitativ studie är unik så 

kommer även det analytiska arbetssättet att vara unikt” (s. 36). Det material som 

samlades in var omfattande men med hjälp av matrisen och kategoriseringen blev 

det smidigt att skilja den väsentliga informationen från den oväsentliga.  

 
 
Tillförlitlighet 
Det finns flera felkällor som kan påverka resultatet vid en studie. Vetenskaplig 

forskning ska exempelvis bygga på validitet vilket innebär att de data som samlats 

in är relevanta för den aktuella frågeställningen (Larsen 2009 s. 80). Den som 

genomför en studie måste fråga sig om rätt frågor har ställts. Vidare är 

forskningens reliabilitet en viktig faktor för att avgöra tillförlitligheten hos 

resultatet. Hög reliabilitet innebär kortfattat att undersökningen är tillförlitlig och 

att andra forskare kan genomföra samma undersökning och få samma resultat (ibid 

s. 81). Min upplevelse är att de frågor som ställdes under intervjuerna har varit 

aktuella för att besvara frågeställningen vilket bidrar till att ge studien validitet.  

 

Den metod som används vid studien är strukturerad intervju. Enligt Larsen (2009 

s. 87) är en svaghet med intervjuer den så kallade ”intervjueffekten”, vilket 

innebär att informanten kan påverkas av den som intervjuar. För att motverka 

intervjueffekten har ansträngningar gjorts för att vara så objektiv som möjligt vid 

genomförandet av intervjuerna. För att undvika att påverka intervjusvaren har 

målet varit att inte visa den egna åsikten och inte ställa ledande frågor eller 

följdfrågor. Intervjuerna har spelats in för att kunna urskilja om jag som 

intervjuare på något vis omedvetet påverkat informanten att svara på ett visst sätt. 
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Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant för att ge en god och lättöverskådlig 

översikt av den insamlade informationen. När jag har lyssnat igenom det inspelade 

materialet har jag inte upptäckt några ledande frågor eller följdfrågor. Jag upplever 

inte heller att jag påverkat informanternas svar på något annat sätt. Detta anser jag 

höjer studiens reliabilitet. För att ge studien ytterligare reliabilitet har 

informanterna själva fått välja plats och tidpunkt för intervjuerna. Detta beror på 

att reliabiliteten kan påverkas av tidpunkt och miljö (Larsen 2009 s. 81).  
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Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet utifrån de kategorier som identifierades i det 

insamlade materialet.  

 
Lärares beskrivning av sin ASL-pedagogik 
De arbetsprocesser som beskrivs ser över lag lika ut hos samtliga lärare, även om 

vissa skillnader finns. Alla lärare utom lärare 3 berättar att eleverna arbetar både 

enskilt och i par, framför allt för att det i övriga klasser endast finns datorer till 

halva klassen. Det framkom vid intervjuerna att lärare 3 har en dator till varje elev 

medan de övriga lärarna framför allt låter eleverna arbeta enskilt när de arbetar i 

halvklass medan eleverna arbetar i par när hela klassen är närvarande. Lärare 1, 

lärare 2 och lärare 4 uttrycker att de anser att varje elev bör ha en egen dator och 

framför allt jobba enskilt. Samtliga ser vissa vinster i att arbeta i par men tycker att 

den övervägande delen av skrivandet bör ske enskilt. Lärare 4 säger att ”det är 

svårt att få till det här med flödesskrivande och glädje i skrivandet om man ska 

skriva tillsammans och kanske inte ligger på samma nivå”. Lärare 1 menar att en 

svårighet när eleverna arbetar tillsammans hela tiden är att bedöma deras enskilda 

insatser. Hon understryker att hon som lärare har ett bedömningsansvar och att det 

av den anledningen är bra om eleverna jobbar enskilt. Lärare 5 berättar att hon 

arbetar ungefär lika mycket i hel- och halvklass, det vill säga lika mycket enskilt 

skrivande som parskrivning. I början valde hon dock att jobba mycket i halvklass 

för att varje elev skulle få en egen dator.  

 

Majoriteten av lärarna berättar att det första steget var att lära eleverna använda 

datorn och hantera tangentbordet. Fyra av de fem lärarna nämner i intervjuerna att 

de arbetar med tangentbordsträning, vilket innebär att eleverna på olika sätt får 

träna på att använda tangentbordet på ett effektivt sätt.  

 

Det framgick under intervjuerna att det är populärt bland lärarna att på något vis 

arbeta utifrån ett tema. Lärare 1 uppger att de arbetar med tema utifrån bokstäver. 

Då har hon en introduktion för eleverna som sedan får arbeta enligt ett 

arbetsschema. De får till exempel skriva meningar eller ord till bilder. Även lärare 

5 har valt att koncentrera sig på en bokstav i taget. Allt eftersom att eleverna får 

fler bokstäver kan eleverna skapa så kallade nonsensord, något läraren relaterar till 

Wittingmetoden. Läraren berättar att detta innebär att eleven får koppla samman 

en vokal med en konsonant. Detta gör lärare 5 för att eleverna ska bli säkra på 

ljuden. Lärare 2 berättar att eleverna får veta veckans tema på måndagen som de 

sedan arbetar med hela veckan. Vid tillfället för intervjun var veckans tema serier 

och läraren visade hur de tidigare arbetat med fåglar. Läraren beskriver 

arbetsprocessen som att eleverna får, utifrån temat, skriva, klippa, klistra in i en 

bok och ta hem och läsa sina egna texter. Lärare 4 berättar att hon arbetar med 

något som kallas ”deckarschema”, ett material som hon hittat på en blogg på 

internet.
3
 Det är ett material med olika sorters övningar, både skriftliga och 

praktiska, som baseras på läromedlet Uppdrag språklyft. 1 - idématerial till 

Skolverkets "Nya språket lyfter!” (Berg, 2011b). Lärare 4 berättar även att hon 

arbetar med bokstäver enligt ett bokstavsschema.  

 

                                                 
3
 http://tangentdansen.se/deckarscheman/ 
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Flera av lärarna talar om mönstermeningar eller mönstertexter. Detta beskrivs som 

att eleverna får skriva av en del av meningen, exempelvis ”jag kan” eller ”jag har” 

och deras uppgift är att göra meningarna fullständiga med egna ord.  

 

En av lärarna, lärare 1, nämner att hon använder sig av spökskrivning. Hon 

beskriver också hur eleverna får trycka på tangenterna, skriva ut och sedan ringa in 

bokstäver de känner igen. Spökskrivning, eller spökskrift, är något som 

förespråkas i Tragetons version av ASL.  

 

Den gemensamma texten nämner majoriteten av lärarna som en viktig del av 

arbetet. ”Vi gör alltid en text tillsammans”, berättar lärare 2 och hänvisar till goda 

erfarenheter från genrepedagogik. Att eleverna får se meningsstrukturen redan i 

årskurs 1 tycker lärare 2 är viktigt. Även lärare 3 berättar att hon ofta skriver på 

tavlan och att eleverna får komma med förslag på vad som ska vara med i texten. 

Lärare 5 berättar att de i årskurs 1 skrev mycket tillsammans där eleverna 

dikterade och hon skrev. Hon berättar att den gemensamma texten bidrog till 

många intressanta diskussioner, exempelvis kring varför det ska vara en stor 

bokstav på ett visst ställe i texten. Läraren drar paralleller till LTG där 

utgångspunkten är barnens diktering av en text.  

 

När det gäller den motoriska biten uppger två av lärarna att de på något vis ägnar 

sig åt motorikövningar. En av lärarna berättar att de färglägger så kallade mandalas 

för att öva på finmotoriken. Det framgår inte huruvida övriga lärare aktivt låter 

eleverna öva motoriken på något vis.  

 

Att diskutera texter beskriver lärare 5 som en viktig del. Hon berättar att hon 

tillsammans med eleverna diskuterar bland annat vad ett ord är, vad en mening är, 

hur många ord som finns i en mening, huruvida det ska vara dubbelteckning eller 

inte och olika ljudstridiga ord. Att även diskutera elevernas texter tycker hon är ett 

bra sätt för eleverna att utvecklas skriftligt. Hela klassen får vara med och 

diskutera kring en text, ge konstruktiv feedback och sedan är det upp till eleven 

själv om han eller hon vill göra några ändringar i sin text. Detta arbetar de mycket 

med i årskurs 2 och 3. Lärare 5 berättar också hur de arbetar med en texts 

uppbyggnad genom att skriva inledning, händelse och avslutning i olika färger. På 

det sättet kan eleverna se hur ”delarna hänger ihop i en text”, berättar hon.  

 

 

Fördelar med ASL enligt lärarna 
Samtliga lärare är mestadels positiva till metoden, eller arbetssättet, ASL. En 

fördel som lärare 1 och lärare 2 tar upp är att de starka eleverna får chans att skriva 

både längre och bättre texter. De starka eleverna kommer helt enkelt längre. Lärare 

4 säger att alla elever har samma chans att kunna producera en egen text, vilket 

hon upplever som en fördel. Lärare 2 menar att skrivförmågan utvecklas mer och 

att eleverna får mer förståelse för stor bokstav, punkt och uppdelning av texter 

samtidigt som texterna är lätta att redigera. Hon berättar att hon inte ger eleverna 

lika mycket kommentarer kring textens uppbyggnad om de skriver för hand då det 

är jobbigt för en elev i årskurs 1 att sudda och skriva om. Även lärare 1 och lärare 

4 listar möjligheten att snabbt ändra och förbättra texten som en fördel. Lärare 4 

säger att en elev som skrivit ett A4 och kommer på att han eller hon tappat tråden 

mitt i enkelt kan fylla på där det behövs och slipper således sudda halva pappret.  
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När det gäller eleverna själva berättar lärare 1, 2 och 4 att eleverna tycker att 

arbetet är roligt och att de är intresserade. Lärare 2 använder ordet ”skaparglädje” 

för att beskriva hur elevernas inställning till skrivande förändras när pennan 

försvinner. De elever som anses vara stökiga sitter på sina platser och blir 

fokuserade. Lärare 5 berättar hur elevernas självförtroende stärks när de har 

möjlighet att stolt visa upp sina egna texter för klasskamrater. Hon berättar en 

anekdot om en elev som inte kunde skriva med läslig handstil men som med hjälp 

av datorn kunde producera texter som han stolt visade upp för de andra i klassen. 

Hon tror inte att samma elev hade uttryckt sådan stolthet över en handskriven text.  

 

Lärare 3 och lärare 5 understryker vikten av att eleverna bli vana vid att hantera 

datorer i det samhälle vi lever i idag. En av dem säger att ”Vi är ju inne i datatiden. 

Vi måste ju använda datorn allihopa. Jag kan inte förstå varför jag ska hindra 

dem”.  

 

Enligt en av lärarna är faktatexter vanligtvis inte så vanliga att skriva i årskurs 1 

men att de nu skriver faktatexter tidigt, vilket hon upplever som en fördel med 

ASL.  

 

Både lärare 1, lärare 4 och lärare 5 berättar att deras erfarenhet är att det går 

snabbare att lära eleverna skriva för hand när de arbetar med ASL än tidigare. 

Lärare 4 berättar att det i den förra klassen var många elever som inte kunde skriva 

läsligt och att ”handstilen kom snabbt” hos hennes nuvarande grupp. Lärare 5 

menar att en fördel med ASL är just att eleverna får mogna motoriskt innan de 

börjar skriva för hand och att det därför går snabbare. Just elever med finmotoriska 

besvär tror lärare 5 gynnas av att använda metoden. Lärare 1 uttrycker att det blir 

fokus på innehåll och stavning snarare än formandet av bokstäver. Genom att ta 

bort pennan får alla samma chans att producera en text, berättar en av lärarna. Att 

även lite svagare elever har möjlighet att prestera skriftligt tycker en annan lärare 

är en stor fördel.  

 

 
Nackdelar med ASL enligt lärarna  
Den främsta nackdelen med ASL, enligt samtliga lärare, är den tekniska aspekten. 

Datorerna fungerar inte alltid, ibland är de långsamma, uppkopplingen till 

nätverket fungerar inte som den ska och elevtexter försvinner. Problem med 

skrivare, trasiga hörlurar och programvara som krånglar är också nackdelar några 

av lärarna tar upp. En av lärarna tar även upp den egna okunskapen som ett hinder 

i vissa situationer. Det är också vissa elever som har svårt att hantera 

tangentbordet, berättar lärare 1.  

 

En av lärarna anser att en nackdel med ASL är att det skulle behövas två lärare i 

klassrummet. Hon säger att ”det ultimata hade ju absolut varit att man hade varit 

två personer, för i början behöver de väldigt mycket hjälp”. Alla hennes halvklass-

timmar går till datorskrivande, vilket hon tycker är lite synd då eleverna även 

skulle behöva jobba i halvklass i andra ämnen som exempelvis matematik.  

 

Ytterligare en nackdel som kan kopplas till datorerna är en lärare som anser att 

datorn används väldigt mycket i årskurs 1 för att sedan inte använda datorn i 
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samma utsträckning i årskurs 2 och 3. Samtidigt som hon tycker att det är roligt att 

eleverna väljer att skriva för hand önskar hon att datorerna kunde komma mer till 

användning även i tvåan och trean.  

 

Ingen av de intervjuade lärarna uttrycker nackdelar som är relaterade till eleverna 

läs- och skrivförmåga. Lärare 2, som arbetar i en årskurs 1, skulle gärna vilja ha 

mer läsning tillsammans med eleverna. Hon berättar att det är några elever som 

inte riktigt ”knäckt koden” ännu men att de är på gång. För att eleverna ska få 

träna på läsning har hon bett föräldrarna att läsa mycket med dem hemma. Lärare 2 

konstaterar dock att ”vinsterna är fler än vad förlusterna är” och har inte planer på 

att sluta med ASL. Även lärare 1 uttrycker att det är svårt att få eleverna att läsa 

och hänvisar till läsning i skolan som sitt ”dåliga samvete”. Hennes erfarenhet av 

ASL är inte att det är någon förändring i antalet elever som kan eller inte kan läsa. 

Hon tillägger att ASL marknadsförs som en metod där alla elever klarar nationella 

proven i svenska, men hon tycker inte att det stämmer riktigt. Hon understryker att 

det inte finns någon metod som fungerar för alla elever till 100% utan att man som 

lärare får plocka lite av det som fungerar bra.  

 

 
ASL jämfört med andra metoder 
Lärare 1, lärare 4 och lärare 5 menar att eleverna lärde sig skriva med handstil 

snabbare när de börjat sitt skrivande på dator. Flera av lärarna hävdar även att 

elevernas handstil var finare. Lärare 5 berättar att en stor skillnad mellan ASL och 

traditionella metoder är i vilken ordning eleverna får lära sig bokstäverna. I den 

traditionella metoden lär sig eleverna A, L och sedan S. ”Den hjärnverksamhet 

som krävs för en sjuåring att skriva ett s, det är ju nästan omänskligt”, konstaterar 

läraren. Att eleven tidigt ska skriva en bokstav som består av både en 

motsolsrörelse och en medsolsrörelse samtidigt som bokstaven ska hamna på 

raden kräver motorisk mognad av eleven, anser hon. När hon arbetar med ASL 

börjar hon i stället lära eleverna forma bokstaven C vars form kan utvecklas till 

flera andra bokstäver. Ordningen i vilken eleverna får lära sig bokstäverna tar även 

lärare 1 upp. De börjar med de bokstäver som är lättast att forma.  

 

Diskussionerna kring elevernas texter nämner flera lärare som en skillnad 

gentemot andra metoder. I stället för gemensamma klassrumsdiskussioner blir det 

mycket ”minidiskussioner” med enskilda elever utifrån det eleven har skapat, 

berättar lärare 2. Även lärare 5 framhäver att diskussionerna är mer avancerade. 

Hon ger exemplet att hon annars inte diskuterar dubbelteckning i årskurs 1, men 

nu faller det sig naturligt. Eleverna vill veta hur orden stavas. Att diskutera 

gemensamma texter bidrar till att eleverna har med sig ett tänk när de skriver 

självständigt eller i par också vilket bidrar till en pågående diskussion kring 

texterna.   

 

Att eleverna skapar fler och längre texter tar flera av lärarna upp som en skillnad i 

jämförelse med andra metoder. Lärare 2 ger exemplet att hon under en vecka då de 

arbetade med fåglar hann skriva tre olika faktatexter – en gemensam, en utifrån 

stödord och en egen. Läraren menar att eleverna inte hade hunnit till steg tre och 

kanske inte ens steg två om de skulle ha skrivit för hand. Även lärare 1 tar upp att 

både starka och svagare elever skriver mer avancerade texter än vad de skulle klara 

av att skriva för hand.  
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Enligt lärare 2 har hon större krav på eleverna sedan hon börjat med ASL. Hon har 

tidigare arbetat mycket med kiwimetoden men tror inte att hon kommer att byta 

tillbaka då det skulle innebära att hennes krav på eleverna skulle sänkas.  

 

Lärare 5 vill understryka att hon inte ser ASL som en metod, utan snarare som ett 

arbetssätt. Arbetssättet innebär att byta pennan mot ett annat skrivverktyg, som är 

datorn, i den första läs- och skrivinlärningen. Hon hänvisar till bland annat LTG, 

Wittingmetoden och helordsmetoden som metoder, metoder som kan kombineras 

med arbetssättet ASL. Hennes erfarenhet är att det är viktigt att ha olika metoder 

”med sig i ryggsäcken” då alla elever är olika och lär sig på olika sätt.  
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Diskussion 
Detta kapitel inleds med en metoddiskussion som följs av en diskussion kring 

lärarnas arbetssätt och positiva samt negativa erfarenheter av ASL i förhållande till 

litteratur, tidigare forskning och studiens syfte, det vill säga att undersöka ett antal 

lärarens förhållningssätt till metoden ASL i de tidiga skolåren. Avslutningsvis ger 

jag förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 

Metoddiskussion 
Denna studie bygger på strukturerade kvalitativa intervjuer, vilket innebär att 

informanterna har fått möjlighet att själva formulera sina svar (Larsen 2009 s. 83). 

Att frågorna har varit strukturerade beror på att den tillgängliga tiden för detta 

arbete inte är särskilt omfattande. Larsen (ibid s. 84) skriver att strukturerade 

intervjuer är smidigare än ostrukturerade intervjuer när tiden är begränsad. Detta 

innebär dock att viss information som skulle kunna ha varit av värde för denna 

studie har gått förlorad. Det är risken med strukturerade intervjufrågor, att inte all 

tillgänglig och relevant information kommer till ytan (ibid). Jag anser dock att 

valet att genomföra en strukturerad intervju är välgrundat med tanke på tidsbristen. 

Fördelen med en strukturerad intervju är att det är smidigt för en oerfaren 

intervjuare och vid tidsbrist. En strukturerad intervju innebär att alla informanter 

får samma frågor vilket bidrar till att den insamlade datan är lätt att bearbeta och 

jämföra, vilket jag upplever som en stor fördel vid denna typ av studie där tiden är 

begränsad och med tanke på att jag inte har några större erfarenheter som 

intervjuare.   

 

Vid både kvantitativa och kvalitativa metoder kan felkällor uppkomma. En felkälla 

som betonas av Larsen (2009, s. 108) är intervjueffekten, som innebär att 

informanten kan bli påverkad av intervjuaren på olika sätt. Exempelvis kan 

intervjuaren visa en reaktion på ett svar som gör att informanten väljer att 

modifiera eller ändra sitt svar. Med avsikt att minimera intervjueffekten försökte 

jag att inte visa några specifika känslomässiga reaktioner på den information 

informanterna lämnade. Mitt mål var att vara saklig och följa de förbestämda 

intervjufrågorna. Det finns även andra felkällor som kan påverka intervjun. Larsen 

(ibid) kallar en av dessa för frågeeffekten, vilken hänvisar till hur frågorna är 

formulerade. Jag har försökt att ställa öppna frågor för att informanterna inte ska 

bli påverkade att svara på ett visst sätt. Larsen (ibid) tar även upp kontexteffekten 

som innebär att informantens svar kan påverkas av tidigare frågor. 

Ordningsföljden på frågorna har med andra ord betydelse. De intervjufrågor som 

ställdes under denna studie var inte särskilt känsliga och min förhoppning är att 

ingen av informanterna kände sig tvungna att svara på ett visst sätt på grund av 

rådande normer eller liknande.  

 

När det gäller tolkningen av data är konsten, enligt Larsen (2009, s. 107), ”att tolka 

utan att övertolka”. Målet med denna uppsats har varit att inte övertolka den 

information som informanterna har bidragit med. Jag inser att min egen 

förförståelse påverkar min tolkning av resultatet. Fejes och Thornberg (2005, s. 

36) skriver att ”de mänskliga elementen i kvalitativ forskning utgör både en styrka 

och en svaghet i forskningen”. De insikter jag får genom min studie kan bidra till 

ny förståelse men samtidigt är studiens resultat och slutsats beroende på mina 

personliga färdigheter och min egen förförståelse. Vid genomförandet av forskning 
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bör forskaren redovisa sin förförståelse och erfarenheter som kan påverka hur 

resultatet tolkas (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 140). Jag 

inser att jag har en förförståelse av ASL baserat på min tidigare litteraturstudie 

samt erfarenheter från VFU. Jag anser dock inte att dessa erfarenheter påverkar 

objektiviteten i min studie märkvärt.  Målet har inte varit att bevisa att ASL är en 

bra eller dålig metod, utan snarare att belysa hur lärare använder metoden samt 

vilka svårigheter och möjligheter de ser med arbetssättet.  

 

Den främsta kritiken mot mitt eget arbete är det något knappa antalet informanter. 

Rekommendationen för denna typ av uppsats var 6-8 informanter, och jag 

lyckades endast att hitta 5. Detta beror framför allt på svårigheter att få tag i lärare 

att intervjua. Ett flertal rektorer och lärare kontaktades men tyvärr fick jag bara 

svar från ett fåtal. Trots detta tror jag inte att resultatet av min studie har påverkats 

nämnvärt. Informanterna gav relativt lika svar när det gäller fördelar, nackdelar 

och tillvägagångssätt. En eller två till informanter hade troligtvis inte påverkar 

resultatet anmärkningsvärt. Däremot är det möjligt att tjugo eller femtio till 

informanter, gärna från olika kommuner, hade påverkat resultatet. Samtliga av de 

intervjuade lärarna arbetar i samma kommun och har deltagit på ungefär samma 

föreläsningar, vilket resulterar i att deras utgångspunkter liknar varandras. Genom 

att intervjua fler lärare från olika kommuner tror jag att andra fördelar och 

nackdelar hade kunnat dyka upp, även om jag anser det intressant att undersöka 

jämföra erfarenheter hos lärare som fått samma fortbildning i ämnet. Jag tror även 

att andra sätt att arbeta med ASL skulle kunna belysas genom att intervjua fler 

lärare från olika skolor. Det går inte att bortse från det faktum att dessa lärare 

arbetar inom samma kommun, har fått liknande chanser till fortbildning inom ASL 

samt deltar i nätverksträffar där de diskuterar sina erfarenheter och byter tips och 

idéer. Lärare som arbetar på andra orter i landet kanske har fått delta i annorlunda 

föreläsningar och arbetar på andra sätt och har således andra erfarenheter. Tyvärr 

hade inte tiden räckt till kvalitativa intervjuer med 50 lärare från olika kommuner. 

Möjligtvis hade enkät fungerat som metod, men det finns givetvis för- och 

nackdelar med enkäter också. Att skicka ut enkäter till 50 lärare innebär inte att få 

svar från samtliga 50 lärare. Det är mycket möjligt, kanske till och med högst 

troligt, att jag även där i slutändan skulle uppleva missnöje med antalet deltagande 

respondenter. Sammanfattningsvis anser jag att den metod jag valt är passande för 

denna typ av studie och med tanke på den tidsram som jag blivit tilldelad.  

  

Alla personuppgifter i studien har hanterats enligt Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav vid forskning, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna har blivit informerade 

om att deltagandet i studien är frivilligt samt vilket syfte studien har. Alla 

ljudupptagningar och transkriptioner kommer att förstöras och den enda personen 

som har kunskap om respondenternas riktiga namn är jag själv. I texten har dessa 

anonymiserats för att det inte ska vara möjligt för någon obehörig att känna igen 

informanterna.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att det noggranna förarbetet, genomförandet och 

analysarbetet har bidragit till att ge studien högre tillförlitlighet, reliabilitet och 

validitet. Jag är medveten om, och har presenterat och diskuterat de fördelar och 

nackdelar som finns med studiens tillvägagångssätt. Jag har även tagit hänsyn till 

forskningsetiska aspekter samt med kritisk blick granskat studiens styrkor och 



 

26 

 

svagheter. Samtliga av dessa faktorer, anser jag, höjer studiens tillförlitlighet, 

validitet och reliabilitet. 

 

 

 

Resultatdiskussion 
Samtliga lärare som deltagit i studien har sett minst en föreläsning om ASL och 

alla utom en har varit på studiebesök i Sandviken. Detta innebär alltså att den 

information deltagarna har kring ASL utgår från den så kallade 

Sandvikenmodellen. Enligt denna modell används mönstertexter från dag 1 (Hultin 

& Westman 2014, s. 16). Flera av lärarna nämner i intervjuerna att de arbetar med 

mönstermeningar. Att de deltagande lärarna fått sin kunskap om ASL från 

Sandviken påverkar givetvis deras sätt att arbeta. Endast lärare 1 nämner 

spökskrift och beskriver något som låter som Tragetons bokstavsjakt (Trageton 

2014, s. 109-111). Spökskrift, bokstavsjakt och upptäckarskrivande är begrepp 

som återfinns i Tragetons beskrivning av att skriva sig till läsning, men inte i 

Sandvikenmodellen. Lärarna i studien menar också att de anser att varje elev bör 

få en egen dator och att de bör få jobba mycket självständigt, vilket strider mot 

Tragetons kunskapssyn. Trageton förespråkar att eleverna ska arbeta i par då detta 

uppmuntrar till diskussion och argumentation (ibid s. 137). Pararbete är dock något 

som sker i de klassrum där informanterna undervisar på grund av brist på datorer. 

Lärarna kan se vinster med både pararbete och självständigt arbete men anser att 

det självständiga arbetet är det som bör vara vanligast förekommande. Det finns 

dock författare som menar att individuellt arbete kan påverka elevers prestationer 

negativt (Fredriksson & Taube 2012 s. 128) och att pararbete bidrar till att 

förbättra elevernas ordförråd och fördjupar elevernas kunskaper (Forsberg & 

Lövgren 2013 s. 16, Hedström 2009 s. 75). Intervjuerna visar att det är vanligt att 

lärarna arbetar tematiskt. Några lärare arbetar med en bokstav i taget medan andra 

arbetar med andra former av teman, exempelvis fåglar. Att lärarna kombinerar 

datorskrivningen med exempelvis material från internet och läsläxor framkommer 

också under intervjuerna. En av lärarna berättar även att hon inte ser ASL som en 

metod utan snarare som ett sätt att arbeta på som kan kombineras med inspiration 

från flera andra metoder, exempelvis inspireras hon av Wittingmetoden och LTG. 

Flera av lärarna arbetar med gemensamma texter och diskussioner om den 

gemensamma texten vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där 

kommunikation och sociala aktiviteter anses vara grundläggande för inlärning 

(Säljö 2014 s. 134).  

 

Möjligheter med ASL enligt lärare 

Några aspekter av ASL som lärarna listar som fördelar är att eleverna skriver 

bättre och längre texter, det blir fokus på innehållet, elevernas texter är lätta att 

redigera, eleverna får skaparglädje, eleverna får mogna motoriskt innan de börjar 

skriva vilket bidrar till att handskriften kommer snabbare och alla elever får chans 

att stolt visa upp de texter de skapat som är läsliga för alla. Att alla elevers texter 

blir lika läsliga är en aspekt som Taube (2011 s. 67) tar upp som en positiv aspekt 

av datorskrivande.   Lärare 5 berättar om en elev som hade motoriska problem men 

som med hjälp av datorskrivandet kunde producera texter som han med stolthet 

kunde visa för sina klasskamrater. Att alla elever har samma förutsättningar att 

skriva en egen text tar även lärare 4 upp som en fördel. Att eleverna har möjlighet 
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att skapa längre och bättre texter på grund av att det är enklare att skriva på dator 

än för hand är något som Hultin och Westman (2013a) har kommit fram till i sin 

forskning. Detta bekräftas även av Forsberg och Lövgren (2013 s. 105) som 

skriver att eleverna, genom att skriva på dator, får möjlighet att skilja på läs- och 

skrivförmåga och förmåga att forma bokstäver. En av lärarna, lärare 5, anser att 

det är ”omänskligt” att begära att en sjuåring ska kunna forma bokstäver som 

kräver så pass mycket motorik som exempelvis bokstaven S, som är en av de 

första bokstäverna eleverna lär sig enligt den traditionella läs- och 

skrivundervisningen. Hon berättar att hon, när hon lär eleverna att forma 

bokstäver, börjar med bokstaven C som är lättare att forma. Min uppfattning är att 

ASL är ett arbetssätt där det fokuseras på att börja med det som är enklast för 

eleven. Det är svårare att skriva för hand än att skriva på dator, därför börjar man 

med datorskrift och vidare börjar man med att lära eleven forma de lättaste 

bokstäverna för att sedan träna på bokstäver som kräver en mer utvecklad motorik. 

 

En annan aspekt av ASL som lärarna listar som en fördel med metoden är att 

eleverna skriver faktatexter redan i årskurs 1. Det framgår inte via intervjuerna 

vilket sambandet är mellan datorskrivning och att skriva faktatexter i årskurs 1. 

Enligt en av lärarna är det en ovanlig genre i den första läs- och skrivinlärningen. 

Min uppfattning är att detta kan bero på att eleverna skriver andra texter när de 

skriver med penna. Deras textskapande när pennan används som skrivverktyg 

begränsas av de bokstäver de för tillfället kan forma, samt av hur långa texter 

eleverna orkar skriva. Elevernas skrivförmåga begränsas alltså av deras motoriska 

förmåga. Det framkommer i intervjuerna att lärare anser att elever måste ägnar 

mycket av sin energi åt att forma bokstäver och hålla sig på raden när de skriver 

med penna och jag tror att det kan göra det komplicerat för dem att skriva längre 

texter i genrer de inte är vana vid, till exempel faktatexter. Min personliga 

uppfattning är att eleverna är vana vid att höra korta berättelser från exempelvis 

förskola, skola och hemmet och att det därför faller sig naturligt att det är sådana 

texter de skapar i början av sitt skrivande. Det verkar dock som att eleverna får 

chans att tidigt bekanta sig med även ovanligare genrer när de skriver på dator. Att 

eleverna, när de skriver på dator, skriver texter i fler genrer, i synnerhet 

faktatexter, framkommer genom den forskning Hultin och Westman har genomfört 

(2013a, 2013b). Både jag och intervjuade lärare upplever detta som positivt då 

elevernas läs- och skrivinlärning gynnas av att eleverna får skriva i fler olika 

genrer (Myndigheten för skolutveckling 2007 s. 81).  

 

Fler och mer avancerade diskussioner med ASL  

En skillnad mellan ASL och andra metoder som lärare 5 tidigare arbetat med är att 

diskussionerna är mer avancerade. Hon berättar att de diskuterar elevernas texter 

gemensamt, vilket ger eleverna insikt i hur en diskussion kan gå till vilket leder till 

att eleverna diskuterar texter sinsemellan. Att diskutera språkliga fenomen som 

annars inte diskuteras i första klass är en annan skillnad gentemot andra metoder, 

berättar lärare 5. Även lärare 2 vittnar om hur metoden leder till allt mer 

diskussioner kring elevernas texter. Jag kopplar detta till den proximala 

utvecklingszonen, ZPD, som är ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

ZPD innebär uppgifter en person har svårt att klara av på egen hand men som hen 

kan klara med hjälp av stöd från omgivningen. Min uppfattning är att de 

diskussioner som lärare 2 och lärare 5 berättar om är beskrivningar av hur deras 
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elever befinner sig i ZPD. Dessutom får eleverna stöttning från lärare och 

klasskamrater, det vill säga scaffolding. Lärare 3 berättar att hon ofta skriver på 

tavlan utifrån elevernas diktering, något som även lärare 5 och lärare 2 nämner i 

intervjuerna. Genom att läraren skriver på tavlan visar hen hur det går till vid 

skapandet av en text. Läraren har möjlighet att visa hur hen tänker gällande 

stavningsregler, ljudning, skiljetecken med mera, vilket också kan kopplas till 

ZPD. Alla elever kanske inte skulle klara av att skapa en text, men läraren visar 

hur det kan gå till och på så sätt tror jag att eleverna får kunskap och insikt om hur 

de själva kan gå till väga. Kommunikation är, enligt Hultin och Westman (2014 s. 

16), en ”röd tråd” i att skriva sig till läsning och det verkar stämma med tanke på 

att flera lärare upplever att det sker fler diskussioner kring texter jämfört med 

tidigare.  

 

Begränsningar med ASL enligt lärare 

Den främsta nackdelen med ASL, enligt lärarna, är tekniska bekymmer. Penna och 

papper fungerar alltid medan det datorbaserade skrivandet kräver att hörlurar, 

programvara, datorer, skrivare och nätverksservrar fungerar som det ska. Det är 

många delar i maskineriet där problem kan uppstå. Vid arbete med datorer 

upplever även en av lärarna att det bästa hade varit att vara två lärare i 

klassrummet då eleverna till en början behöver mycket hjälp med datorerna. Med 

andra ord är tekniken den främsta nackdelen enligt de lärare som deltagit i denna 

studie. Nackdelar med ASL enligt den litteratur som finns och den forskning som 

genomförts är att forskningen är otillräcklig (Fredriksson & Taube 2012 s. 203) 

vilket jag även tar upp i min litteraturstudie (Lindkvist 2016). Forskningen pekar åt 

lite olika håll, och jag tror att det kan bero på att de grupper som undersökts inte 

varit likvärdiga på alla aspekter. Enligt Genlott och Grönlund (2014) förbättrades 

läsförmågan vid ASL medan Liberg (2014) kom fram till att läsförmågan 

försämrades. Lärarna som deltagit i denna studie upplever inte att läsförmågan 

förändrats anmärkningsvärt. Två av lärarna tycker att det är synd att eleverna läser 

mindre i skolan när de arbetar med att skriva sig till läsning, men tycker samtidigt 

inte att läsförmågan påverkats varken negativt eller positivt vid användandet av 

metoden. Det är komplext att resonera om hur elevernas läsförmåga påverkas av 

att skriva sig till läsning med tanke på hur komplicerat det är att genomföra 

vetenskapliga undersökningar. I denna studie ser lärarna inga direkta effekter, 

varken positiva eller negativa, vilket jag tolkar som att eleverna läsning kanske 

inte påverkas märkvärt av ASL. Min hypotes är att elever övar läsning framför allt 

genom att läsa mycket och att deras läsförmåga således inte påverkas märkvärt om 

de skriver med penna eller med dator. Däremot verkar elevernas skrivförmåga 

påverkas positivt enligt de lärare som deltagit i denna studie. Forskningen som 

finns pekar på att eleverna skriver bättre och längre texter när de skriver på dator, 

vilket även bekräftas i intervjuerna. Lärare 2 berättar att elevernas förståelse för 

texters uppbyggnad och regler för stavning, stor bokstav med mera ökar. Vidare 

berättar båda lärare 2 och lärare 1 hur både starka och svagare elever producerar 

bättre texter än vad de skulle ha möjlighet att skapa om de skrev med penna. 

Återigen verkar den upplevelse lärare 4 vittnar om, att ASL ger alla elever samma 

förutsättningar att skapa texter, ge sig till känna. Att eleverna har möjlighet att 

producera bättre texter än vad de skulle ha gjort om de använde pennan som 

skrivverktyg kopplar jag till Hultin och Westman (2013a) som menar att detta 

beror på att det helt enkelt är lättare för eleverna att skriva på dator.   
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Är ASL en metod, ett arbetssätt eller något annat? 

En fråga som dök upp under intervjuernas gång är huruvida att skriva sig till 

läsning är en metod eller inte. Lärare 5 anser att ASL inte är en metod utan ett 

arbetssätt där skrivverktyget penna byts ut mot skrivverktyget dator. Att ASL inte 

skulle vara en metod stöds av att lärarna arbetar med ASL på lite olika sätt och att 

de flesta inte följer någon särskild arbetsordning. Att ASL inte är en specifik 

metod stöds även av Hultin och Westman (2014, s. 10) som menar att arbetet med 

ASL kommer att se olika ut beroende på vem som praktiserar arbetet och att ASL 

innebär flera olika arbetssätt. Min fråga är vad som egentligen definierar en metod. 

Enligt Nationalencyklopedin är metod ett ”planmässigt tillvägagångssätt för att 

uppnå visst resultat”.
4
 Utifrån en sådan definition är att skriva sig till läsning, 

enligt mig, inte en specifik metod med tanke på hur olika ”metoden” ser ut i olika 

klassrum. Samtidigt väcker det en fråga om vilka så kallade metoder som 

egentligen är metoder. Är kiwimetoden en metod? Arbetar alla lärare som 

använder kiwimetoden på samma vis? Det finns handböcker i ASL där lärare får 

en stödstruktur i hur de ska arbeta med bokstavsscheman etc. Vissa lärare 

använder sådant material, andra inte. På samma sätt kan jag tänka mig att en del 

lärare följer de böcker som finns om LTG slaviskt medan andra lärare snarare 

inspireras av olika så kallade metoder. Både Trageton och Wiklander, som 

utvecklat Sandvikenmodellen, använder sig av vissa specifika tillvägagångssätt. 

Tragetons beskrivning av ASL är kanske den version av ASL som mest kan liknas 

vid en metod eftersom han planmässigt beskriver hur eleverna går från 

bokstavsjakt till spökskrift för att så småningom kunna producera egna riktiga 

texter (Trageton 2014 s. 109-117). Även Wiklanders utformning av ASL skulle på 

sätt och vis kunna kallas för en metod utifrån Nationalencyklopedins definition. 

Datorerna är exempelvis utrustade med en viss specifik programvara och eleverna 

arbetar med till exempel mönstertexter. Min uppfattning är att både Tragetons och 

Wiklanders utformning av ASL är mer styrd i den första läs- och skrivinlärningen 

för att sedan, när eleverna väl kan skriva, bli allt mer beroende av lärarens egna 

initiativ och fantasi. Det har framgått i flera av intervjuerna att arbete med ASL 

inte utesluter arbete med, eller inspiration från, andra metoder som exempelvis 

Wittingmetoden och LTG eller arbetsmaterial från till exempel Alfamax. Att 

fastslå huruvida att skriva sig till läsning är en metod, ett arbetssätt eller bara 

innebär ett byte av skrivverktyg är inte helt okomplicerat. Min tolkning är att 

metoden, som jag för enkelhetens skull väljer att kalla den, ser olika ut beroende 

på läraren, elevgruppen och fysiska förutsättningar och att det därför är svårt att 

bedriva vetenskaplig forskning om metoden. En klass där datorn används som 

skrivverktyg som får diskutera varandras texter dagligen och som kanske även får 

extra läsundervisning kan rimligtvis inte jämföras med en klass där eleverna 

lämnas ensamma med datorer och inte behöver läsa över huvud taget. 

 

Vikten av att lärare har kunskap om olika metoder 

Lärare 5 understryker vikten av att lärare har kunskap om flera olika metoder ”med 

sig i ryggsäcken” och hänvisar till elevers olikheter. Även lärare 1 menar att det 

inte finns någon metod som fungerar för alla elever utan att lärare måste kunna 

”plocka” från olika metoder. Deras syn på metoder bekräftas av aktuell forskning. 

                                                 
4
 Nationalencyklopedin, metod. http://www.ne.se (hämtad 2016-03-01) 

http://www.ne.se/
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Att lärare har kunskap om ett flertal olika metoder och arbetssätt samt anpassar 

dessa utifrån elevgruppen är en viktig faktor för god undervisning (Myrberg 2013 

s. 33, Berg 2011a s. 10, 236, Tjernberg 2013 s. 230).  Enligt Liberg (2006 s. 16) 

bör läs- och skrivundervisningen utgå från både analytiska och syntetiska metoder 

då elever använder sig av både analytisk och syntetisk läsning vid olika tillfällen. 

Det finns med andra ord gott om stöd för att lärare ska ha kunskap om ett flertal 

olika metoder samt använda olika metoder i undervisningssituationer. Lärare 1 och 

lärare 5 har alltså en syn på undervisningsmetoder som matchar det aktuella 

forskningsläget. Min tolkning är att det inte räcker att som lärare välja en metod 

och hålla sig till den. Det gäller att ha kunskap om flera varianter av både 

syntetiska och analytiska metoder samt kännedom om när den ena eller den andra 

är mest lönsam.  

 

 
Slutsatser 
Enligt Forsberg och Lövgren (2013 s. 102) bygger ASL på tanken att inlärning 

sker i samspel med omgivningen, det vill säga ett sociokulturellt perspektiv. Enligt 

det sociokulturella perspektivet är inlärning något som sker i ett sammanhang, i ett 

sampel med andra människor (Säljö 2014 s. 12). Min slutsats är att det egentligen 

inte går att tala om metoders olika effektivitet med tanke på att all inlärning sker i 

ett sammanhang och dessa sammanhang ser olika ut vilket ger olika 

förutsättningar. En lärare kommer att arbeta med ASL på ett sätt och en annan 

lärare kommer att arbeta på ett annat sätt. Detta har även visat sig i intervjuerna då 

det finns vissa skillnader mellan lärarnas arbete. Några lärare kombinerar ASL 

med andra material som de hittat på internet eller med andra metoder som de är 

bekanta med. Det finns även vissa likheter mellan lärarnas sätt att resonera och 

arbeta med ASL. Samtliga lärare anser att enskilt arbete är det mest vinnande 

konceptet även om pararbete också har fördelar. Flera av lärarna berättar att de 

använder sig av mönstertexter regelbundet och det är även populärt att arbeta 

utifrån ett tema, oavsett om temat är en bokstav, fåglar eller något annat. Som sagt 

är det komplext att tala om effektiviteten hos en metod men det verkar som att de 

lärare som har deltagit i denna intervjustudie är positivt inställda till att arbeta med 

ASL. Samtliga lärare uppgav i intervjuerna att de inte har några planer på att 

överge datorskrivandet. Bland de intervjuade lärarna återfinns erfarna lärare som 

arbetat i 19, 22 och 40 år samt två lärare som är relativt nyutbildade. Att erfarna 

lärare tar till sig ett relativt nytt sätt att undervisa på, det vill säga att lära eleverna 

att skriva på dator före de lär eleverna att skriva med penna, säger, enligt mig, 

någonting positivt om arbetssättet. Det är svårt att tro att en erfaren lärare, som har 

provat flera olika metoder och tillvägagångssätt inom undervisning, skulle fortsätta 

arbeta på ett sätt som inte, enligt deras erfarenhet, gynnar eleverna. 

Sammanfattningsvis anser de lärare som intervjuats att ASL bidrar till att elevernas 

skrivförmåga förbättras. Det främsta hindret med ASL är, enligt samtliga 

informanter, problem med tekniken. Ingen av lärarna har dock blivit avskräckta på 

grund av de bekymmer som kan uppstå och det verkar som att fördelarna 

överväger nackdelarna. Att använda sig av ASL på det sättet de intervjuade lärarna 

gör är också att arbeta enligt Lgr 11. Enligt gällande läroplan ska eleverna lära sig 

att skriva både på för hand och på dator (Lgr 11 s, 227), vilket eleverna får göra 

när de arbetar med ASL. De intervjuade lärarna berättar hur de diskuterar 

elevtexter och skapar gemensamma texter vilket jag  kopplar till kunskapskravet 

som säger att eleven ska kunna bedöma egna och andras texter, samt bearbeta sin 
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text utifrån respons (ibid). I samband med skapandet av de gemensamma texterna 

uppstår många intressanta och avancerade diskussioner, berättar bland annat lärare 

5. Min tolkning är att det sättet lärarna arbetar på varken strider mot aktuell 

forskning eller gällande styrdokument och min personliga övertygelse är att ASL 

kommer att bli allt mer populärt i svenska skolor i framtiden.  

 

 

Vidare forskning 
I slutet på den litteraturstudie som föregick detta examensarbete kom jag fram till 

att det skulle vara intressant att genomföra storskaliga undersökningar där 

läsförmåga och skrivförmåga hos elever som undervisats genom ASL jämförs med 

elever som blivit undervisade genom någon annan metod. Jag var kritisk mot den 

forskning som genomförts och ansåg att stora ansträngningar skulle behöva göras 

för att minska risken att slutsatser dras på felaktiga grunder (Lindkvist 2016). Efter 

att ha genomfört kvalitativa intervjuer med lärare har jag dock tänkt om. Oavsett 

om man ser på ASL som en metod, som ett arbetssätt eller bara byter ut pennan 

mot ett annat skrivverktyg så kommer arbetet att se annorlunda ut beroende på 

lärare, elevgrupp och fysiska förutsättningar. Det gör det svårt att göra jämförande 

studier av undervisningsmetoder, och dessutom anser jag att relevansen hos sådana 

studier kan ifrågasättas. Är syftet att hitta en universell metod som fungerar i alla 

klassrum och för alla elever? Tyvärr är nog det ingenting som är möjligt i 

praktiken med tanke på hur många komponenter som påverkar inlärningen. En 

metod kanske fungerar bra i ett sammanhang medan en annan metod fungerar 

bättre i ett annat. Jag tror att datorn kommer att användas mer och mer i 

undervisningen, liksom den används mer och mer i våra dagliga liv. Enligt min 

uppfattning kan ASL ha en positiv effekt på elevernas lärande, men kan också lika 

gärna ha en negativ effekt. Hur effekten ser ut beror helt enkelt på hur arbetet ser 

ut. Det som däremot skulle kunna kartläggas ytterligare är den motoriska aspekten 

och hur datorskrivandet påverkar elevernas skrivutveckling. Flera av de lärare som 

intervjuats i denna studie menar att elevernas skrivinlärning går fortare när de får 

mogna motoriskt ett extra år innan de börjar skriva för hand och det är något jag 

tror att det skulle vara möjligt att undersöka närmre. Om det finns vetenskapliga 

belägg för att handskriften begränsar elevernas skrivande i årskurs 1 är ju detta 

något som bör lyftas fram för att framtidens elever ska få så bra undervisning som 

möjligt. Med tanke på hur mycket tid av svenskundervisningen som läggs på att 

lära eleverna formandet av bokstäver anser jag att det bör undersökas om 

alternativa arbetssätt är bättre för elevernas inlärning och utveckling.  
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Bilaga 1: intervjufrågor 
 

 Berätta lite om dig själv, din utbildning och hur länge du arbetat som lärare. 

 Vilken årskurs undervisar du i nu? 

 Berätta lite om vilka metoder du har arbetat med när det gäller läs- och 

skrivinlärning. 

 Hur kom det sig att du ville prova ASL? 

 Har du fått någon utbildning i ASL? Om ja, berätta om detta. Om nej, hur har 

du skaffat dina kunskaper? 

 Hur fungerar det rent praktiskt när du använder arbetssättet ASL från årskurs 1 

till 3? 

 Kombinerar du ASL med någon annan metod eller arbetssätt? Om ja, hur då? 

 Kan du se några fördelar med ASL? Vilka i så fall? 

 Kan du se några nackdelar med ASL? Vilka i så fall? 

 Om du jämför ASL med andra metoder du har använt, vilka skillnader och 

likheter kan du se när det gäller läsning, skrivning och handstil? 

 Finns det några elever som gynnas eller missgynnas av arbetssättet? 

 Arbetar eleverna huvudsakligen i grupp eller enskilt? 

 Kommer du att fortsätta använd metoden? Varför, varför inte? 

 Vad tror du om metodens framtid i den svenska skolan? 

 Vill du lägga till något vi inte tagit upp eller göra något förtydligande? 

 

 

 

  



 

36 

 

Bilaga 2: Information om deltagande i undersökning av metoden ASL 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning vars syfte är att 

undersöka ett antal lärares förhållningssätt till metoden ASL i de tidiga skolåren.  

Syftet preciseras i följande frågeställning: 

 

 På vilket sätt arbetar lärare med ASL i årskurs 1-3? 

 Vilka fördelar och nackdelar upplever lärare med ASL? 

 

I undersökningen kommer 6-8 verksamma lärare att delta. Du har blivit ombedd att 

delta för att det genom kontakt med min VFU-handledare och rektorer i 

kommunen framkommit att Du arbetar med och har kunskap om metoden ASL. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. Deltagandet innebär att medverka i en intervju vars tid och plats väljs 

utifrån informantens schema och vilja. Det finns möjlighet att ta del av den färdiga 

uppsatsen när den är färdig. 

 

Det insamlade materialet kommer att hanteras enligt Högskolan Dalarnas 

forskningsetiska anvisningar. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att 

deltagarna kommer att få full information om undersökningen. Undersökningen 

följer även Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det vill säga 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

När uppsatsen är avslutad kommer allt empiriskt material att förstöras. Samtliga 

informanter kommer att vara anonyma i det färdiga examensarbetet.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Caroline Lindkvist 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

 

Namn:  Telefon:  E-mail: 

 

Caroline Lindkvist xxx-xxxxxx  plo@du.se  

 

Patrik Larsson xxx-xxxxxx  h12carli@du.se  

mailto:plo@du.se
mailto:plo@du.se
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Bilaga 3: Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor  
 
Projekttitel:  

Student/studenter: Caroline Lindkvist 

Handledare: Patrik Larsson     

Ja Tveksamt Nej 

1 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 

d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer 

i beroendeställning är patienter och elever)?  

 

  x 

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om 

undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 

deltagande)?   

 

  x 

3 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt 

ingrepp på forskningspersonerna?  

  

  x 

4 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 

till liv)? 

 

  x 

5 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  x 

6 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 

exempel ett register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 

eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap 

i fackförening 

 

  x 

7 Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)? 

  

  x 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 

 

 


