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The purpose of the quantitative study was to compare WTR (writing to read) in a whole 

language perspective with the traditional phonics regarding students' early literacy 

development. The comparison was also made to see which literacy learning method that 

is most favourable and if any of them is more able to prevent reading and writing 

disabilities. The study is based on secondary data from approximately 200 students with 

different methods of teaching reading in which primarily word decoding ability was 

compared. Results regarding phonological awareness, word decoding ability, spelling 

and National tests in Swedish were gathered from two parallel groups (WTR - phonics). 

The test material has been taken from pre-school to grade 3. The results showed better 

word decoding ability for most students who have had WTR as literacy learning 

method. The same applies to students who had high word decoding ability from grade 1. 

Results from students with low word decoding ability showed however no difference 

between the two methods. One interpretation would be that WTR favours word 

decoding ability for many students, but does not have more opportunities than phonics 

of preventing reading and writing disabilities. 

 

Syftet med den kvantitativa undersökningen var att jämföra ASL (att skriva sig till 

läsning) i ett helordsperspektiv med den traditionella ljudmetoden gällande elevers 

tidiga läs- och skrivutveckling. Jämförelsen gjordes också för att se vilken 

läsinlärningsmetod som är mest gynnsam och om någon av dessa har bättre möjligheter 

att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen bygger på sekundärdata från 

cirka 200 elever med olika läsinlärningsmetoder där i första hand 

ordavkodningsförmågan jämförs. Resultat gällande fonologisk medvetenhet, 

ordavkodningsförmåga, stavning samt nationella prov i svenska samlades in från två 

parallellgrupper (ASL - ljudmetod). Testmaterialet har hämtats från förskoleklass till 

och med årskurs 3. Resultatet visade bättre ordavkodningsförmåga för de flesta elever 

som har haft ASL som läsinlärningsmetod. Detsamma gäller för elever som hade hög 

ordavkodningsförmåga från årskurs 1. För elever med låg ordavkodningsförmåga visade 

resultaten däremot ingen skillnad mellan de båda metoderna. En tolkning skulle kunna 

göras att ASL gynnar ordavkodningsförmågan för många elever, men inte har större 

möjligheter än ljudmetoden att förebygga läs- och skrivsvårigheter.    
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1. Inledning 
Det ställs i dagens samhälle allt högre krav på individens digitala kompetens, läs- och 

skrivförmåga eller omvänt synsätt skriv- och läsförmåga. Eleverna ska enligt Lgr11 ha 

strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. De ska även utveckla skapande där ord och bild 

samspelar samt kunna handstil och att skriva på dator (Skolverket, 2011). Datorn som 

skrivredskap har blivit allt vanligare samtidigt som handskriften används vid färre 

tillfällen. Enligt Lgr11 utgörs det centrala innehållet i ämnet svenska och svenska som 

andraspråk av att läsa, skriva, tala, lyssna, samtala samt kunna hantera berättande texter, 

sakprosa, språkbruk, informationssökning och källkritik (Skolverket, 2011). Mängden 

och lättillgängligheten av information och kommunikation har expanderat med hjälp av 

informations- och kommunikationsteknologin IKT. Kraven att med lätthet kunna sålla 

och sortera texter som individer exponeras för ställer högre krav på individens förmåga 

och roll i samhället. Olika slags texter inom olika genrer måste relativt snabbt kunna 

hanteras där förmågan inte begränsas till endast ren avkodning av texter eller att stava 

rätt. 
 

Läsförmågan hos svenska elever har försämrats de senaste åren. En internationell studie 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) genomförs var femte år som 

jämför och undersöker fjärdeklassares läsförmåga och attityder till läsning mellan 60 

olika länder. Sverige har precis deltagit i den fjärde PIRLS-studien nu i vår 2016. 

Föregående PIRLS-studie som genomfördes 2011 visade på en försämrad läsförmåga 

hos svenska elever men resultaten låg fortfarande över EU/OECD-genomsnittet   

(Skolverket, 2016 a). 

 

Ett försöksprojekt med ASL (att skriva sig till läsning) genomfördes för ett par år sedan 

i en förstaklass i undersökningens kommun. Projektet föll väl ut och året efter 

beslutades att alla förstaklassare i kommunen skulle få en egen dator och lära sig läsa 

genom att skriva på datorn. Projektet inspirerades av Mona Wiklander som genomfört 

samma process i sin kommun Sandviken. Wiklander menar att elever med läs- och 

skrivsvårigheter inte längre finns i Sandviken efter att de börjat med ASL, vilket 

Trageton (2014) belyser i sin bok. Arne Trageton är en norsk forskare och pedagog som 

har utvecklat arbetssättet ASL. Trageton (2014) anser att den första läs- och 

skrivinlärningen borde ändras till skriv- och läsinlärning med datorn som centralt 

verktyg. Han har gjort ett treårigt forskningsprojekt med elever från 14 klasser från fyra 

nordiska länder. Trageton skriver om en 40-årig forskning där det visar sig att för 4-7-

åringar är skrivning lättare än läsning. Hans egen forskning visar att datorn gör skriv- 

och läsprocessen enklare samt att datorklasserna skriver bättre och längre texter. 

Trageton betonar vikten av att utgå från elevernas egna texter för att skapa motivation 

och att gå från helheten till delarna istället för tvärtom (Trageton, 2014).  

 

Att utgå från elevernas gemensamma upplevelser och konkreta iakttagelser är något 

som även Leimar (1974) tagit fasta på. LTG (läsning på talets grund) är en 

läsinlärningsmetod, som Leimar utvecklade på 70-talet, som också utgår från helheten. 

Arbetet med LTG sker i fem faser (Leimar, 1974) och som liknar arbetsgången i ASL. 

Även Liberg (2006) menar att läsinlärning och skrivinlärning samverkar och förstärker 

varandra och att det är lättare att lära sig att skriva än att läsa. Förmågan att skriva och 

läsa utvecklas i samspel mellan barn och vuxna och detta liknar talspråksutvecklingen. 

Det är en fördel att utgå från helheten (Liberg, 2006). 
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Enligt Frost (2002) finns det två traditioner inom läsundervisningen: whole language-

traditionen och phonics-traditionen. I whole language-traditionen ses läsning som en 

kommunikativ process där alla läsaktiviteter bör ha en kommunikativ utgångspunkt. 

Eleverna lär sig att läsa genom egen textproduktion. Phonics-traditionen utgår ifrån att 

eleverna lär sig läsning genom tolkning av ett alfabetiskt system, som måste läras in 

med en viss automatik. Medvetenhet om fonem och avkodning av ord har stor betydelse 

för läsningen (Frost, 2002). Det finns flera läsforskare som är kritiska mot den 

traditionella ljudmetoden, som grundar sig i den så kallade phonics-traditionen. Därför 

skulle det vara intressant att jämföra den med arbetssättet ASL, som har sin grund i 

whole language-traditionen. I phonics-traditionen är delarna av stor vikt för helheten till 

skillnad från whole language-traditionen som istället utgår från helheten. Frågan är om 

det blir någon skillnad i resultaten på nationella proven och i kommunens 

kunskapskontroller och hur det påverkar elever med läs- och skrivsvårigheter efter 

införandet av ASL. 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden förklaras läsinlärningens två traditioner och några läsinlärningsmodeller 

som utgår ifrån ASL. Det finns en del kritik mot ASL som också beskrivs av några 

forskare. 
 

2.1 Läsinlärningsmetoder 
Den tidiga läsundervisningen brukar delas in i två traditioner whole language-

traditionen och phonics-traditionen (Frost, 2002). 

 

2.1.1 Två traditioner 
Den traditionella ljudmetoden har enligt Frost (2002) sin grund i phonics-traditionen. 

Här anses eleverna lära sig att läsa genom tolkning av ett alfabetiskt system. Det 

alfabetiska systemet måste läras in med en viss automatik så att det kan användas utan 

att tolkningen av bokstäverna tar för lång tid och för mycket ansträngning. 

Sammanfattande punkter för phonics-traditionen: 

 
· Att lära sig läsa innebär att introduceras i skriftspråkets principer. 

· Medvetenhet om fonem har avgörande betydelse för att man ska kunna bygga upp säkra 

korrespondenser mellan bokstav och ljud, vilket är förutsättningen för att man ska kunna lära 

sig att läsa. 

· Att kunna läsa förutsätter att man på ett automatiskt sätt kan avkoda ord. 

· För att kunna tillägna sig innehållet måste det finnas en säker avkodning av ord. 

· För att man ska lära sig läsa krävs anpassade texter. 

· Nybörjarläsningen skiljer sig principiellt från den rutinerade läsningen. (Frost 2002, s. 12) 
 

I det fortsatta arbetet kommer phonics-traditionen och whole language-traditionen 

konsekvent att benämnas med ljudmetoden respektive helordsmetoden. Senare i studien 

redovisas helordsmetoden som ASL. Andra benämningar på dessa läsinlärningsmetoder 

är enligt Åkerblom (1988) syntetisk (ljudmetod) respektive analytisk metod 

(helordsmetod). 

 

Den vanligaste definitionen av läsning, som är accepterad av de flesta läsforskare, 

bygger på Gough och Tunmers läsformel läsning = avkodning x förståelse (Gough & 

Tunmer, 1986). På samma sätt menar Høien och Lundberg (2013) att läsning består av 

två komponenter: avkodning och förståelse. Avkodning handlar om att kunna använda 

skriftspråkets kod för att veta vilket ord som står skrivet. Avkodning omfattar både 

omkodningsprocesserna (ljudning, bokstavering och stavelseläsning) och det 

automatiserade igenkännandet. Det krävs mer kognitiva resurser för förståelseprocessen. 

Det lästa ska kopplas till egna erfarenheter och referensramar samt slutsatser och 

tolkningar ska göras (Høien & Lundberg, 2013).  

 

ASL har sin grund i helordsmetoden, som enligt Frost (2002), ser läsning som en 

kommunikativ process. Läsinlärningen bör ha en kommunikativ utgångspunkt, där 

eleven själv är en aktiv deltagare. Läsinlärning ses som en språklig process, som startar 

med elevernas egen textproduktion och med riktiga böcker, som inte är anpassade för 

nybörjare. Böckerna ska istället anpassas efter elevernas intressen och erfarenheter. De 

viktigaste punkterna i helordsmetoden: 

 
·    Att lära sig läsa är i princip detsamma som att lära sig tala. 

·    Att lära sig läsa är en naturlig del av den språkliga utvecklingen. Läsfärdighet uppstår genom att 

man läser meningsfulla texter. 

·    Medvetenhet om fonem spelar en underordnad roll vid läsning. De väsentliga aktiviteterna 

handlar om att förutsäga innebörden eller meningen och att kontrollera dess riktighet, framför 

allt genom att iaktta första bokstaven i orden. 
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·    Det är bara riktiga böcker som skapar riktiga läsare, dvs. man ska inte använda tillrättalagda 

läseböcker. (Frost 2002, s. 11) 

 

I ljudmetoden är delarna viktiga för helheten istället för helordsmetoden som tvärtom 

utgår från helheten. Men Frost (2002) anser att läraren måste ha en allsidig syn på 

läsinlärningen, eftersom elever är olika, och se de båda läspedagogiska traditionerna 

som komplement till varandra (Frost, 2002). 

 

2.2 ASL 
Här beskrivs Tragetons (2014) ASL-modell samt några andra läsinlärningsmodeller som 

har sin grund i ASL. 

 

2.2.1 Tragetonmodellen 
Enligt Trageton (2014) är det lättare att lära sig att skriva än att läsa och han har 

utvecklat arbetssättet ASL. Hans forskning visar att med hjälp av datorn blir det enklare 

att lära sig både skriva och läsa och att eleverna skriver både längre och bättre texter. 

Istället för att utgå från delarna det vill säga bokstavsljuden menar Trageton (2014) att 

det är bättre att utgå från helheten. Elevernas egna intressen och erfarenheter ska tas 

tillvara i texterna för att skapa motivation. Trageton (2014) hävdar att 

språkstimuleringen ska starta tidigt, redan i fyraårsåldern, och då gärna i par vid en 

dator. Det blir ett socialt samspel och en omväxlande muntlig språkkommunikation där 

de båda delarna utvecklas. Redan i förskoleåldern rekommenderas bokstavsräckor, där 

barnen skriver bokstäver med talsyntes på datorn. Det blir en tidig träning för 

koordinationen öga-hand samtidigt en träning på förståelse av orsak-verkan. Sedan letar 

barnen tillsammans med en vuxen efter likadana bokstäver eller efter bokstäver som 

finns i barnets namn. Bokstäverna ringas in med olika färger. Gradvis ökas utvecklandet 

av skrivning till en sats eller mening och till slut skriver barnen en berättelse. Under 

första året i skolan tränar eleverna på att skriva berättelser i par med hjälp av talsyntes 

och dator. Först under andra skolåret börjar träning i handskrivning. Det har visat sig att 

framförallt pojkarna har fördel av att vänta med den här motoriska prövningen. Tester 

har visat att datorklasser som väntat ett år med handskrivning skriver bättre än vanliga 

klasser i slutet av årskurs två (Trageton, 2014). 

 

ASL har sin grund i en annan läsinlärningsmetod LTG (läsning på talets grund), som 

utgår från helheten. Den utvecklades på 1970-talet av Ulrika Leimar (1974). Hon 

kritiserade dåtidens läsläror för att de byggde på bokstavskombinationer, som ansågs 

lättast att starta med ur ett fonologiskt perspektiv. De första läs- och skrivövningarna 

kunde begränsas till ord som IS, SO, MOS, RAS och OS. Det är ord som kanske skapar 

mer förvirring hos barn. Kritiken var att den traditionella läsinlärningen byggde på 

isolerad färdighetsträning och träning på memorering av olika språkelement istället för 

att se språket som betydelsebärande och inriktat på förståelse. Arbetet med LTG sker i 

fem faser: samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och 

efterbehandlingsfasen (Leimar, 1974) och dessa liknar även arbetsgången i ASL.  Även 

Liberg (2006) menar det är en fördel att utgå från helheten. Hon skiljer mellan effektiv 

(meningssökande) och grammatisk (fonetisk) läsning och skrivning. Läsningen ses som 

en språklig meningsbärande aktivitet och läsinlärning och skrivinlärning samverkar och 

förstärker varandra och det är lättare att lära sig att skriva än att läsa. Förmågan att 

skriva och läsa utvecklas i samspel mellan barn och vuxna och detta liknar 

talspråksutvecklingen (Liberg, 2006). 
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2.2.2 Sandvikenmodellen 
Sandvikenmodellen utgår från Tragetonmodellen men det skiljer en del. I 

Sandvikenmodellen börjar eleverna att skriva så kallade mönstertexter enligt Hultin och 

Westman (2013). Eleverna får början på en mening som de själva ska fylla på till 

exempel: Jag gillar att…, Jag kan…, Jag har… med mera. Om en elev inte kan skriva så 

hjälper läraren till genom att skriva på en lapp som eleven sedan skriver av på datorn. 

Datorerna har talsyntes och talande tangentbord vilket gör att eleverna kan höra 

bokstavsljuden när de skriver. Med hjälp av talsyntesen kan de också få ordet och 

meningen uppläst (Hultin & Westman, 2013). Erica Lövgren är en av de lärare som har 

varit med och utvecklat Sandvikenmodellen. Enligt Lövgren (2009) lär sig hennes 

elever att läsa och skriva genom att skriva texter på datorn. Tillsammans med en 

skrivarkompis kan de fokusera på berättandet och texterna blir både många och långa 

när eleverna slipper att använda pennan. Arbetet med att forma bokstäver börjar i 

årskurs två men redan under förskoleåret börjar en medveten träning av både 

grovmotoriken och finmotoriken. Det är viktigt med en god utveckling av 

grovmotoriken med kroppskontroll, balans, bra hållning och styrka. Finmotoriken tränas 

medvetet med olika aktiviteter som att plocka, vika, klippa, klämma samt olika hand- 

och fingerövningar. Även ögonmotoriken tränas för att stärka elevens förmåga att styra 

och koordinera ögonens rörelser. “Att ögonen samspelar är oerhört viktigt vid läsning” 

(Lövgren, 2009, s. 72). Textskapande enligt Sandvikenmodellen följer en viss 

arbetsgång: 

 

1.    Eleverna skriver vid en dator två och två. 

· bokstavsräckor, bokstavsböcker och namnet i förskoleklass 

· bokstavsräckor som beskriver en historia i förskoleklass och årskurs 1 

· ordlistor och korta texter i förskoleklass och årskurs 1 

· både korta och långa texter i olika genrer i årskurs 1, 2, och 3 

2.    Texten tolkas eller rättas av läraren. 

3.    Två exemplar av texten skrivs ut. 

4.    Efterbearbetning av texten. 

5.    Bilder görs till texten. 

6.    Eleven läser upp texten, som får en mottagare. 

 

Det är viktigt att texterna visas upp och får en mottagare för elevens motivation i 

skrivandet. Eleverna kan e-posta sina texter, publicera på webben, skicka in till någon 

tidning eller ställa ut i biblioteket. Eleverna gör också egna böcker av texterna eller 

gemensamma, som alla i klassrummet kan ta del av (Lövgren 2009). 
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2.2.3 STL-modellen 
STL (att skriva sig till lärande) är en vidareutveckling av ASL och används i Sollentuna 

kommun enligt Agélii Genlott och Grönlund (2013). STL står för digitalteknik, social 

interaktion och återkoppling. Sollentuna kommun vill koppla samman digitalteknik med 

de faktorer som enligt forskning är framgångsrikt för elevers lärande. Det ska kopplas 

med tydliga mål, det ska vara ett synligt lärande, social interaktion och reflektion. 

Mycket av inspirationen har hämtats från genrepedagogiken. IKT-baserade sociala 

arbetsmetoder med digitala gemensamma utrymmen och formativ feedback är 

huvudingredienser. Modellen bygger på ett sociokulturellt perspektiv där social 

interaktion och kollaborativt lärande tar stort utrymme. Följande modell kan tillämpas i 

stort sätt alla ämnen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1. (Agélii Genlott & Grönlund, 2013). 

 

 

 

I första rutan Lgr 11 görs målen för uppgiften synliga och begripliga. Under inspiration 

ska intresse väckas hos eleverna men också skapa en förförståelse för uppgiften. Här 

kan filmer eller instruktionsfilmer visas i det gemensamma digitala utrymmet. I text type 

presenteras vilken genre och vilken strategi som ska användas. Nästa steg är writing där 

eleverna börjar att skriva sina texter. Texterna delas med lärare och kamrater för att 

både kunna ge och ta formativ feedback. I publishing bearbetas texterna och det görs en 

formativ bedömning. Den slutliga versionen publiceras på en webbplats, vilket ger 

eleverna fler läsare och mer slutlig feedback. Den sista bedömningen görs av läraren i 

assessment där texten ställs i relation till målen. Genom att följa modellen lär sig 

eleverna att både ge och ta formativ feedback i syfte att förbättra andras texter och att 

öka sitt eget lärande (Agélii Genlott & Grönlund, 2013). 

 

I den undersökta kommunen har framför allt Sandvikenmodellen använts i ASL-

undervisningen. Implementeringen av ASL genomfördes med hjälp av en IT-utvecklare 

som hade regelbunden fortbildning och pedagogiska samtal med berörda pedagoger. 

Under det senaste året har en studiecirkel om genrepedagogik genomförts med samtliga 

lärare i kommunen. Vilket gör att det numera liknar STL-modellen. Däremot 

representerar resultaten i undersökningen Sandvikenmodellen eftersom ASL 

introducerades efter den modellen.   
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2.3 Kritik mot ASL och digitalisering 
Tragetons projekt ”Textskapande på dator 1-4 klass” (1999-2002) medförde starka 

reaktioner på att den så länge bevarade traditionella handskrivningen skulle skjutas upp 

till årskurs 2. Under projektåren blev det ett intensivt diskussionsämne (Trageton, 

2014). Trots att handskrivningen inte slopas utan skjuts upp menar Lundberg (2008) att 

skriva på dator och att skriva för hand inte behöver utesluta varandra och dessutom är 

pennan ett lättillgängligt redskap för eleverna. Däremot är det gynnsamt för elever att 

vid handskrift uppfatta sina egna muskelrörelser samtidigt som eleven artikulerar 

språkljuden och hör ljuden. Den multisensoriska inlärningen som involverar flera sinnen 

är speciellt betydelsefull inom specialpedagogiken (Lundberg, 2008).  

 

På samma sätt förklarar Lundborg (2016) i sin forskning handens roll kopplat till 

hjärnan. Han menar att handen är hjärnans förlängning mot yttervärlden. Handen är 

intelligent och ”ser” åt oss och den motoriska förmågan avgörs av handens sensoriska 

förmåga. Den aktiva handen får större utrymme i hjärnan än den passiva och stimulerar 

det kreativa tänkandet. Den motoriska processen att forma bokstäverna mot ett underlag 

fördjupar och förbättrar minnesspåren och memoreringen samt stärker 

inlärningsprocessen. Det datoriserade samhället med pekandet på en skärm reducerar 

handens färdigheter (Lundborg, 2016). 

 

Fredriksson (2013) ifrågasätter också innebörden av att endast använda tangentbord i 

läs- och skrivinlärningen. Han menar att det saknas vetenskapligt stöd för att inte skriva 

för hand och hänvisar till fransk forskning som visar att handskriftens rörelser skapar 

motoriskt minne som är gynnsamt i inlärningen. Inlärningen gynnas av att använda flera 

sinnen. Fredriksson hävdar också att det saknas tillräckligt bra vetenskapligt underlag 

med tanke på bristande kontrollgrupper både i Tragetons (2014) och Sollentunas 

undersökningar (Fredriksson, 2013). Myrberg (2003) betonar vikten av att vid 

läsinlärningsstarten kombinera fonologifokus med bokstavsinlärning och menar att 

redan i förskoleåldern bör barn uppmuntras att skriva bokstäver, ord och meningar. Det 

krävs tid, övning och uppmärksamhet att lära sig läsa och skriva bokstavsformerna 

(Myrberg, 2003). 

 

Fredriksson (Skolverket, 2013 a) har också gjort en studie angående PISA 2009. 

Studien undersöker elevers läsförmåga på nätet. Visserligen handlar studien om 15-

åringar men kan också tillämpas på yngre elever. I studien undersöks traditionell läsning 

med digital. Studien visar att måttligt användande av datorer ger bättre läsare än högre 

användningsgrad. Att läsa böcker ger bättre läsförmåga än att läsa på nätet. Samtidigt 

menar Fredriksson att en sämre läsförmåga får man inte bara för att sitta framför datorn 

utan på grund av bortvalet av bokläsning till förmån för datorläsandet. Textläsande i 

bok, på papper, dator- eller iPadskärm ställer olika krav på lästeknik. Olika texter som 

läses antingen i någon pappersform eller digitalt är strukturerade på olika sätt och ställer 

olika krav på läsaren. I en bok är det mer linjärt läsande med att läsa från första till sista 

sidan. I en digital text sker en mer icke-linjär läsning där läsaren kan hoppa fram och 

tillbaka mellan olika rader och textstycken. Den digitala läsningen ställer högre krav på 

kognitiva förmågor. I stora drag sker det en mer skumläsning och/eller selektiv läsning i 

digitalt läsande än djupläsning och koncentrerad läsning. Designens betydelse för texten 

kräver en annan förståelse i den digitala läsningen och det krävs speciellt fyra 

färdigheter som multimodal förmåga, navigering samt IT- och informationsfärdigheter 

(Skolverket, 2013 a). 
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Arbetssättet ASL kräver digitala verktyg i form av datorer eller iPads. Cervin (2012) 

hänvisar till Mats Myrberg i sin artikel, som förklarar hur skolresurserna används på 

bästa sätt rent ekonomiskt. I artikeln hänvisas till Hatties (2009) forskning om 

effektstyrkor och menar att om den blir för låg är det inte försvarbart att tryckta 

läromedel ersätts med digitala. Vinsterna blir för små och det är bättre att satsa på 

lärarkompetens. När det gäller motivationsaspekten inom ASL varnas det för att det är 

viktigt att det kommer något bra ur det som kallas ”motivationsplattformen”. Artikeln  

hänvisar även till Vygotskys (2001) utmaningszon och menar att det är lättare för elever 

i svårigheter att välja icke utmanande datorprogram samtidigt som elever med goda 

förutsättningar utmanar sig uppåt (Cervin, 2012). 

 

Utbildningsutskottet (2016) har sammanställt en forskningsöversikt kring 

digitaliseringen i skolan. Sammanfattningsvis visar den på positiva effekter på elevers 

resultat vid användandet av digitala verktyg. Det finns däremot en stor osäkerhet kring 

om digitala verktyg använts tillsammans med en genomtänkt pedagogik eller inte. Med 

andra ord är det svårt att mäta studieprestationernas påverkan av digitala verktyg och 

det finns få övertygande studier både internationellt och inom Sverige som visar på 

förbättrade skolresultat (Utbildningsutskottet, 2016). 

 

2.4 Motiv för studien 

Eftersom det finns en osäkerhet och det saknas tillräckliga vetenskapliga belägg för att 

digitala verktyg ska påverka läsinlärningen positivt kan det vara intressant att undersöka 

hur elevernas läsförmåga i den aktuella kommunen har påverkats efter införandet av 

ASL. Kommunen har genomfört en omfattande ekonomisk och organisatorisk satsning 

på ASL under fyra år utan någon egentlig utvärdering. Mycket tid och pengar har 

spenderats på ASL och det kan ligga i kommuninvånarnas och politikernas intresse att 

se om det är ett bättre arbetssätt än den traditionella ljudmetoden. Därför har valet gjorts 

att jämföra dessa två arbetssätt genom att undersöka elevresultat från 

kunskapskontroller under lågstadietiden både före och efter införandet av ASL. Det kan 

vara betydelsefullt att se om och hur läs- och skrivförmågan har påverkats av ASL. Ur 

specialpedagogisk synvinkel vore det även intressant att undersöka om ASL har 

möjligheter att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Eftersom PIRLS-studien från 2011 

visar att läsförmågan har försämrats för svenska elever (Skolverket, 2016 a) kan det 

vara av intresse att se om läsningen har blivit bättre efter ASL. Trageton (2014) hävdar 

att elevernas läsförmåga förbättras, att skriv- och läsprocessen förenklas samt att 

eleverna skriver längre och bättre texter med hjälp av datorn (Trageton, 2014). Därför 

undersöks om det är samma utveckling i aktuell kommun. Det är en liten kommun som 

ligger i södra Sverige och samtliga fem kommunala grundskolor ingår i studien. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att jämföra helordmetoden ASL (att skriva sig till 

läsning) med ljudmetoden för att se hur de olika metoderna påverkar elevernas läs- och 

skrivförmåga, både allmänt och för elever med läs och skrivsvårigheter. Primärt 

studeras elevernas läsförmåga och sekundärt skrivförmåga. Med läsförmåga menas i  

studien ordavkodningsförmåga och skrivförmåga redovisas med stavningförmåga.  

 

Frågeställningarna blir följande: 

 Hur har läs- och skrivförmågan påverkats av ASL respektive ljudmetoden? 

 Vilka möjligheter har arbetssättet ASL att förebygga läs- och skrivsvårigheter? 

 

Utifrån inledning och bakgrund kan hypoteser formuleras på följande sätt: 

 Arbetssättet ASL kan underlätta och motivera elevers läs- och skrivinlärning. 

 Arbetssättet ASL kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. 
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4. Tidigare forskning 
I det här avsnittet beskrivs tidigare forskning om hur IKT kan påverka läsinlärningen. 

Internationell forskning kring att skriva sig till läsning med datorns hjälp utfördes redan 

under 1980-talet i USA av aktiebolaget IBM (International Business Machines). Syftet 

med IBM:s studie ”Writing to read” var att med hjälp av datorskrivande förbättra läs- 

och skrivförmågan hos elever. I studien deltog barn och elever i ”kindergartens” och 

”first grades” där barnen/eleverna fick rotera mellan fem arbetsstationer innehållande 

fonetikövningar, berättelseskrivande, berättelselyssnande samt två stationer som 

involverade fonetikövningar via dator och datorskrivande. I huvudsak visade studien på 

två slutsatser som innebar att det inte fanns något bevis för att datorskrivandet hade 

någon direkt positiv effekt på läsprestationerna hos elever i ”first grades” men inte 

heller som en förstärkning i den fortsatta läsförmågan efter att ha deltagit i studien. 

Däremot visades en viss positiv effekt inom året i ”kindergartens”. Jämförelser mellan 

grupperna visade sig dock inte vara relevanta då alla grupper inte hade arbetat med läs- 

och skrivinlärning. Marknadsföringen och försäljningen av IBM:s produkter blev också 

en för dyr historia i förhållande till utdelningen i fråga om endast begränsad förbättring 

av elevers läsförmåga via datoranvändandet (Slavin, 1991).  
 

Hattie (2009) har gjort en forskningsöversikt över vilka faktorer som påverkar elevers 

skolresultat. Hattie använder begreppet ”synligt lärande” som syftar till att 

undervisningen ska fokusera på elevens lärande och förståelse och den ska vara 

utmanande och anpassas efter varje elev. Målen med undervisningen ska synliggöras 

och reflekteras över av både lärare och elever för att se om målen har uppnåtts.  Enligt 

en sammanfattande analys av Hattie (2009) av metaanalyser av datorer i skolan finns 

det vissa kriterier för att datoranvändandet ska bli så effektivt som möjligt: 

Det ska finnas flera olika undervisningsstrategier och lärarna bör ha fått fortbildning om 

hur datorerna ska användas i undervisningen. Det ges många olika tillfällen till lärande 

med datorn till exempel målmedveten övning. Eleven ska själv ha kontroll över sitt 

lärande. Kamratlärande prioriteras och eleverna ska ges ständig återkoppling. Hattie 

(2009) har sammanfattat sina analyser som sex vägvisare för en undervisning med god 

kvalitet: 
 

1. Lärarna har den största påverkansfaktorn. 

2. Lärarna bör vara tydliga, inspirerande och hänsynsfulla, de ska också vara 

engagerade i sin undervisning. 

3. För att skapa individuella uppgifter måste lärarna både ha kunskaper om sina elevers 

förmågor och en god ämneskunskap. 

4. Både lärare och elever måste vara väl insatta i lärandemålen och hur man når dit. 

5. Lärarna måste vara flexibla och kunna visa ett stort utbud av idéer, så att eleverna 

sedan ska kunna konstruera och rekonstruera sin kunskap och sina idéer utifrån 

lärarnas undervisning. 

6. Skolledare och lärare måste tillsammans skapa trygga skolor som tillåter misstag. 

Misstagen kan ses som en möjlighet för lärande och eleverna kan känna sig trygga i 

att lära, lära igen och utforska kunskap och förståelse. 

Gemensamma forum där lärarna kan träffas för att reflektera över sin undervisning är 

viktig för att undervisningen ska fortsätta att utvecklas och bli bättre (Hattie, 2009). 
 

Tragetons (2014) forskningsprojekt ”Textskapande på dator 1-4 klass” (1999-2002) 

utfördes i 14 klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland under en treårsperiod som 

syfte att utveckla arbetssättet ASL. Forskningen utgår ifrån en syn på att förändra den 

första läs- och skrivinlärningen. Med bakgrund av 40-års forskning hävdar Trageton att 

4-7-åringar har lättare att lära sig skriva än att läsa. Samtidigt menar han att skriv- och 
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läsprocessen underlättas av datorns stöd och att det komplicerade handskrivandet kan 

skjutas upp till årskurs 2. Mindre energi går åt till formandet av bokstäver och mer 

energi kan läggas på att formulera egna tankar och meningar vilket gör eleverna till 

kunskapsproducenter. Den kommunikativa förmågan stimuleras av parskrivning med 

dialog. De traditionella läslärorna ersätts av elevanpassad litteratur från ett innehållsrikt 

klassrumsbibliotek. Forskningsprojektet visade precis som internationell forskning att 

klasser som hade använt sig av datorn skrev bättre och längre texter än 

handskrivningsklasserna. Trageton (2014) beskriver lärandet som att eleven är 

producent av kunskap och där kommunikation är en huvudkomponent. Synsättet har en 

central plats i det sociokulturella lärandet. Han stöttar sig samtidigt på flera 

övergripande mål i Lgr11 och ett flertal forskare som hävdar att skrivning är lättare än 

läsning för 4-7-åringar. Eftersom nordisk forskning är begränsad på doktorsnivå menar 

Trageton att det är viktigt att komplettera med masternivå som grund för vidare 

forskning och studier (Trageton, 2014). 
 

Takala (2013) har gjort en studie om finska skolor som har använt sig av arbetssättet 

ASL. I studien svarade 22 lärare på ett frågeformulär och via nio examensarbeten på 

master- och kandidatnivå samlades data in från 21 lärare och 68 elever via observationer 

och intervjuer under en varierande period på 1-3 månader. Resultatet av studien visade 

inte direkt en förbättrad läs- och skrivförmåga i förhållande till traditionella 

läsinlärningsmetoder. Däremot observerades positiva effekter som att ASL är ett bra 

lärandeverktyg beträffande elevers skrivinspiration samt att arbetssättet gynnar 

kreativiteten, utvecklar kommunikativa och sociala färdigheter. Arbetssättet verkar 

enligt Takala gynna elever med individuella behov och menar samtidigt att mer 

forskning behövs, speciellt över längre tid. ASL kan ses som en inkluderande metod då 

elever har möjlighet att lära sig läsa och skriva på olika, individuella men också mer 

flexibla sätt. Elever behöver inte lämna gemenskapen i klassrummet utan kan få sina 

individuella behov tillgodosedda där (Takala, 2013). 
 

I en aktionsforskning av Tyrén (2013) beskrivs ett utvecklingsprojekt på en skola där 

datorn skulle introduceras för att utveckla skriv- och läslärandet hos yngre elever. 

Lärarna var inspirerade av Tragetons (2014) modell. I studien deltog 18 lärare i åtta 

klasser med elever mellan sex och nio år. Att introducera datorn i undervisningen visade 

sig inte vara helt enkelt. Dels var det en del bekymmer att få tekniken på plats dels blev 

det svårt att hitta tid för de viktiga didaktiska samtalen. En del lärare hade svårt att 

släppa de gamla traditionella arbetsmetoderna och under året genomfördes 

omstruktureringar och förändringar på skolan som försvårade arbetet. Resultatet från 

studien visar att för att skolutveckling ska kunna göra någon förändring eller förbättring 

krävs avsatt tid och möjlighet att mötas för samtal och reflektion för lärarna. “Genom att 

mötas i samtal delar lärarna erfarenheter och de ges möjligheter till kommunikation, 

som leder till reflektion kring undervisningssituationer.” (Tyrén 2013, s. 166). Trots 

förändrade villkor i utvecklingsprojektet, teknikbekymmer, ändrade samtalsstunder och 

mindre resurser i klassrummet fortsätter samtliga lärare att använda datorn i sin läs- och 

skrivundervisning. De menar att de fokuserar på elevernas lärande och med datorns 

hjälp kan de arbeta med de grammatiska delarna direkt i elevernas egna texter. Efter 

införandet av datorn har elevernas skrivglädje ökat och eleverna är mer motiverade att 

skriva längre texter och även att bearbeta sina texter. Läsning och skrivning var två helt 

skilda begrepp före utvecklingsprojektet. I datorskrivandet integreras numera både 

läsinlärning, bokstavsinlärning, läsförståelse och skrivning. Lärarna tycker att eleverna 

skriver både längre texter och att texterna har ett kvalitativt bättre innehåll. Dessutom är 

eleverna mer medvetna om att alla texter har ett innehåll och en mottagare när elevernas 

texter uppmärksammas i klassrummet. Lärarna anser inte att datorn behöver utesluta 
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handskrift och de tycker att datorn är ett komplement i undervisningen. De önskar också 

mer kompetensutveckling för att utveckla deras egna digitala kompetens och för att 

använda digitala redskap i undervisningen. Studien pekar också på att lärarens intresse 

påverkar elevernas datoranvändande i undervisningen. “Elever behöver få möjlighet att 

möta intresserade, engagerade och motiverade lärare som ges förutsättningar att hantera 

olika metoder i undervisningen för att vägleda dem.” (Tyrén, 2013 s. 177). 
 

Hultin och Westman (2013) har gjort en forskningsstudie av ASL i Sandviken. Lärarna 

har lämnat den traditionella bokstavsinlärningen för en textproducerande tradition. Det 

har utförts förändringar både i rutiner och aktiviter i klassrummet och i själva 

textskapandet. Vad gäller förändringar av rutiner och aktiviter i klassrummet fokuserar 

lärarna inte längre på bokstavsinlärning, ljudande och handstilsträning. När det gäller 

textskapande så börjar eleverna att skriva direkt, de använder de bokstäver de kan och 

tar hjälp av talsyntesen för att skriva sina texter. Under första året skriver eleverna både 

längre och fler texter än förut. Dessutom behandlas fler genrer under det första året. 

Från att mest ha använt den berättande genren används nu fler genrer, bland annat 

skriver barnen fler faktatexter. Då lär sig eleverna både fakta och skrivandets konst. 

Införandet av digitala lärverktyg har förändrat hela läs- och skrivundervisningen och 

studien visar att en av vinsterna med ASL är att arbetssättet passar alla elever eftersom 

det möjliggör individualisering. Vid implementeringen av ASL påtalades vikten av 

lärarnas egen frihet att realisera metoden vilket har lett till att lärarna har hittat olika 

didaktiska lösningar. Arbetssättet har också fått lärarna att reflektera mer över sin 

undervisning (Hultin & Westman, 2013).  

 

”Reflektioner i och omkring de konkreta undervisningssituationerna och dess 

lärprocesser är viktiga förutsättningar för att utveckla ett didaktiskt reflekterande 

förhållningssätt.” (Hultin & Westman, 2014, s. 140). Studien i Sandviken visar att det 

går att göra stora förändringar av skolpraktiker med hjälp av teknik, men då måste det 

samtidigt finnas tillgång till tekniskt och pedagogiskt stöd. Det pedagogiska stödet 

visade förtroende och respekt för varje enskild lärares förmåga att göra egna didaktiska 

val (Hultin & Westman, 2014). 
 

Uppsala kommun har under 2011-2014 genomfört ett ASL-projekt där datorn införts 

som hjälpmedel i läs- och skrivundervisningen för de yngre eleverna. Caroline Liberg 

(2014) utsågs som utvärderare och har skrivit en rapport (ej forskningsbaserad) om 

projektet. Det kan ändå vara relevant att ta upp i studien eftersom det handlar om ASL 

och att Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och 

lärprocesser. Två klasser har deltagit men inga kontrollklasser. Resultat från de 

nationella proven i svenska har använts för att mäta elevernas läs- och skrivutveckling. 

Resultaten har ställts i jämförelse med andra likvärdiga skolor. Även en del 

standardiserade tester har använts i undersökningen. Resultaten visar att båda klasserna 

ligger något under jämförelseskolor vad gäller läsning, men i skrivning ligger de bättre 

till. Den ena klassen låg lägre än jämförelseskolor i läsförståelse, men förklaringen kan 

ligga i att de hade låga ingångsnivåer. Enligt den här utvärderingen ska inte ASL-

projektet ha haft någon avgörande betydelse för den tidiga läs- och skrivutvecklingen. 

Men det finns ändå fördelar med metoden som till exempel att eleverna tidigt får skriva 

egna texter och lär sig genom detta hur bokstäverna ser ut och låter. Elever med 

motoriska problem slipper att lägga energi på att forma bokstäver. Genom att använda 

talsyntes får eleverna direkt respons på om de har skrivit rätt och på så vis går 

utvecklingen i att knäcka läskoden snabbt. Att knäcka läskoden betyder att eleverna lär 

sig bokstäver och kan avkoda i läsning och inkoda vid skrivning. Alla elever, oavsett 

om de ligger lågt på ingångstesterna, knäcker skriftkoden under årskurs 1. Dessutom 
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blir eleverna duktiga på att använda modern teknologi och kan utnyttja detta även i 

andra ämnen (Liberg, 2014). 
 

Agélii Genlott och Grönlund (2016) har precis avslutat en studie om STL (att skriva sig 

till lärande). I STL-modellen använder eleverna sig av olika IKT-verktyg (IKT – 

informations- och kommunikationsteknologi) för att producera sina texter från årskurs 

1. Eleverna arbetar med sina texter tillsammans med klasskompisar för att utveckla dem 

och de använder formativ återkoppling och bedömning (se tidigare avsnitt om STL). 

Studien jämför STL (WTL – write to learn) med två kontrollgrupper: en grupp som 

använder traditionella metoder utan IKT (Traditional) och en grupp som använder IKT 

men som inte har någon specifik metod (ITU). Studien genomfördes på 502 elever 

varav 247 från STL, 128 från den traditionella och 127 från de som använde IKT men 

ingen specifik metod. Testerna har utförts med hjälp av de nationella proven i både 

svenska och matematik. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2.  (Agélii Genlott och Grönlund, 2016) 

 

 

Av alla elever som använder STL-metoden har 92% klarat alla åtta tester i läs- och 

skrivförmåga. Det som skiljde mest var resultatet för pojkarna i STL-metoden där de låg 

hela 18% högre än pojkarna i den traditionella. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3. (Agélii Genlott och Grönlund 2016) 

 

 

Även inom matematik klarade sig eleverna med STL-metoden bättre. Det var ingen 

skillnad mellan pojkar och flickor i STL-metoden. Skillnaden mellan de olika grupperna 

var betydande. 
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Bild 4. (Agélii Genlott och Grönlund, 2016) 

 

 

Sammantaget klarade 78% av eleverna i STL samtliga delprov till skillnad från 59% av 

eleverna i den traditionella och 50% av eleverna i gruppen med IKT utan specifik 

metod. Alltså klarade STL-eleverna sig bättre i både svenska och matematik och det var 

dessutom inte så stor skillnad mellan könen jämfört med kontrollgrupperna. STL-

eleverna använde samma digitala enheter som eleverna med IKT utan metod. Resultaten 

visar att IT-användningen ska vara väl integrerad i pedagogiken för att det ska ge någon 

effekt på undervisningen och elevernas resultat. IT-användningen i sig leder inte till 

bättre resultat. Det måste finnas en pedagogisk tanke bakom IT-användningen för att det 

ska ge positiva effekter för lärandet (Agélii Genlott & Grönlund, 2016). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
Avsnittet teoretiska utgångspunkter presenterar studiens teoretiska begrepp som ligger 

till grund för analysen. Avsnittet innehåller inlärningsteorier, modeller för läsprocesser 

samt olika orsaksteorier till läs- och skrivsvårigheter. Studien är kvantitativ då den 

bygger på att jämföra olika läsmetoders resultat från kunskapskontroller som mäter 

elevers läs- och skrivförmåga. De teoretiska begreppen används som stöd i 

genomförandet av analysen. 
 

5.1 Inlärningsteorier 
Studien utgår från tre inlärningsteorier: behaviorismen, konstruktivismen och den 

sociokulturella teorin, där samtliga kan kopplas ihop med grundtankarna inom ASL. 

 

5.1.1 Behaviorismen 
Enligt Phillips och Soltis (2014) ställs människans beteende i fokus inom 

behaviorismen. Den amerikanske psykologen John B. Watson (1878-1958) var en 

företrädare för behaviorismen där frågan gäller hur man förvärvar nytt beteende och inte 

hur man tillägnar sig ny kunskap. Behaviorister anser att allt en människa är och gör är 

en produkt av vad hon har lärt sig och hur hon lär sig genom betingning. Det finns två 

olika traditionella varianter av betingning: klassisk betingning och instrumentell 

betingning. Inom klassisk betingning är den ryske fysiologen Ivan Pavlov (1849-1936) 

en företrädare. Pavlov arbetade med betingade reflexer bland djur.  I hans experiment 

med hundar observerades hur vårdaren kunde påverka hundars beteende och reflexer 

och han upptäckte ett samband mellan handling och reflex. Det producerades saliv i 

munnen på hundar när de fick mat och Pavlov provade att ringa i en klocka samtidigt 

som de fick maten och efter många upprepningar så producerades saliv enbart av ljudet 

av klockan. Hundarna hade blivit betingade. Pavlov använder begreppen stimulus och 

respons som definieras som en retning och en reaktion. Sambandet mellan stimulus och 

respons bevisar att det går att lära in en reaktion. Utifrån erfarenheter och sammanhang 

kan både människor och djur lära sig vad som utlöser en reaktion. Detta är en upptäckt 

som fått betydelse för synen på lärande (Phillips & Soltis, 2014). 
 

Vad gäller instrumentell betingning är E.L. Thorndike (1874-1949) ett känt namn som 

formulerade flera inlärningslagar bland annat övningslagen ”law of excercise”. Den 

betyder att ”ju mer ett beteende praktiseras eller övas, desto starkare blir det etablerat 

eller inlärt” (Phillips & Soltis, 2014, s 46).  Psykologen Skinner (1904-1990) är ett 

annat namn inom instrumentell betingning som breddade behaviorismen. Enligt Skinner 

stimuleras fortsatt lärande av en belöning och genom just belöning vid goda resultat 

uppmuntras ett fortsatt beteende. Tvärtom blir liknande effekt vid utelämnande av 

belöning – ett avtagande. Många experiment inom behaviorismen genomfördes på djur, 

men Skinner menade att detta ändå kunde kopplas till människan (Phillips & Soltis, 

2014).  

Skinners behaviorism blev en modell för lärande i utbildningssammanhang. Genom 

kunskaperna om hur förstärkning fungerar skapades läromedel och inlärningsmaskiner 

utifrån en systematisk och omedelbar förstärkning av elevers reaktioner. Behaviorismen 

blev också grunden för undervisnings- eller utbildningsteknologin, det vill säga att 

utbildning byggdes upp systematiskt utifrån tydligt formulerade mål. Utifrån dessa mål 

skapades sedan undervisning och läromedelspaket som byggde på behavioristiska idéer 

(Säljö, 2014). 
 

Behaviorismen kan kopplas samman med arbetsmetoden ASL i samband med 

användandet av dator och talsyntes. När eleverna trycker på en tangent får de höra 
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bokstavsljudet och ju fler gånger de trycker på samma bokstav desto lättare kan det vara 

att lära sig just det bokstavsljudet. Likadant blir det när de har skrivit ett helt ord då 

talsyntesen läser upp hela ordet och har eleven skrivit rätt blir det en belöning i form av 

rätt uppläst ord. Skriver de däremot fel blir det en slags bestraffning när talsyntesen 

läser ordet fel. Men för eleverna blir det ändå ett inlärningstillfälle då de får gå tillbaka 

och göra ett nytt försök. 

5.1.2 Konstruktivismen 
Konstruktivismen har utvecklats ur kognitivismen och begränsar sig inte bara till hur 

hjärnan behandlar informationen. Den handlar också om hur individen skapar förståelse 

utifrån erfarenheter och upplevelser. Konstruktivismen beskrivs utifrån den schweiziske 

utvecklingsforskaren Jean Piaget (1886-1980) och hans teorier om barns utveckling och 

deras sätt att bygga upp kognitiva strukturer enligt Phillips och Soltis (2014). Piaget 

delar in barnets utveckling i olika stadier beroende på ålder: det sensomotoriska stadiet 

0-2 år, det föroperationella stadiet 2-7 år, det konkreta operationernas stadium 7-11 år 

och det formella operationernas stadium 12-15 år. Genom att delta i olika sammanhang 

kan barnen själva konstruera sin förståelse av omvärlden enligt Piaget. Han nämner två 

begrepp assimilation och ackommodation, som dessutom samspelar. Det sker en 

ackommodation när barnets konstruerade bild av sin värld förändras och de upptäcker 

ett nytt fenomen som påverkar deras bild av omvärlden. När barnet förstår den nya 

upptäckten och gjort den till sin egen har det skett en assimilation (Phillips & Soltis, 

2014). Säljö (2014) menar att enligt Piaget bör pedagogen låta barnen själva lära sig 

utifrån sitt eget utforskande, utan att pedagogen styr undervisningen. Lärandet bör utgå 

från barnens nyfikenhet (Säljö, 2014). I arbetssättet ASL sker inlärning genom att 

eleven skriver sina egna texter och pedagogen lyssnar och tar hänsyn till elevens egna 

erfarenheter. Konstruktivismen kan vara en möjlig teori att jämföra och analysera med 

ASL. 
 

5.1.3 Sociokulturella teorin 
Den ryske teoretikern och psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) företräder det 

sociokulturella perspektivet där idén om att mänsklig utveckling sker i samspel med 

individens omgivning i högre grad än att det är en oberoende individuell process. Det 

sociokulturella perspektivet är en vidareutveckling av det konstruktivistiska 

lärandeperspektivet och innebär att människor föds in i och utvecklas inom ramen för 

samspel med andra människor. Kommunikation och språkanvändning är viktiga och 

skapar länken mellan omgivningen och barnet. Tänkandet utgörs av barnets språkliga 

uttryck och kunskaper som de tagit till sig i samspel med andra. Utveckling och lärande 

sker då genom olika former av mänsklig kommunikation i olika sammanhang (Säljö, 

2014). 
 

Arbetssättet ASL lägger stor vikt vid pararbete när eleverna ska skriva texter, vilket kan 

få stöd av den sociokulturella teorin. Enligt Vygotskij (2001) äger lärandet rum i den 

proximala (närmsta) utvecklingszonen och som skiljer sig från den aktuella 

utvecklingszonen. Han menar att den närmaste utvecklingszonen uppstår när barn löser 

uppgifter i samarbete, inte självständigt och uppgifter som ska lösas är ämnade för en 

utvecklingsnivå som ligger nära dess egen. Den proximala utvecklingszonen har större 

direkt betydelse för den intellektuella utvecklingens dynamik och för barnets framgång 

än vad den aktuella nivån hos deras utveckling har. Inlärning och utveckling utgör två 

processer som inte alltid sammanfaller med varandra. Inlärning är bra då den sker inom 

den period som bestäms av den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 2001). 

Motiverad av nyfikenhet eller intresse samverkar elevens medvetande med omvärlden i 

den proximala utvecklingszonen. Med hjälp eller tillsammans med andra lär sig eleven 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Individ


  
 

 20 

för att sedan fortsätta med egen tankeverksamhet. Det som eleven kan göra i samarbete 

idag kan hon/han utföra på egen hand i morgon. ”Utan social kommunikation sker ingen 

utveckling av vare sig språk eller tänkande” (Vygotskij, 2001, s. 10).  

 

Säljö (2014) menar att i den sociokulturella teorin är både pedagogen och eleven viktiga 

komponenter i lärandeprocessen. Ett samspel mellan individer måste ske för att ett 

lärande ska äga rum. Ur ett sociokulturellt perspektiv lär sig barn tillsammans med 

andra. Barn socialiseras in i samhället där de tillsammans med andra vidareutvecklas. 

Det är i samspel och i kommunikation med andra som barnen lär sig och skapar 

förståelse till sin omvärld. Säljö (2014) skriver också att i den sociokulturella teorin tar 

kunskapen aldrig slut och att en individ alltid kan ta sig vidare till nästa steg. Till 

skillnad från den konstruktivistiska teorin finns det ingen begränsning på hur mycket 

kunskap en individ kan lära sig utan hon/han kan alltid utvecklas och lära mer (Säljö 

2014). I arbetssättet ASL jobbar och utvecklas eleverna efter sin egen nivå eftersom de 

skriver sina egna texter och tillsammans med andra förbättrar de sina texter. Det här 

harmonierar med den sociokulturella teorin. Under övergripande mål och riktlinjer i 

Lgr11 kan följande utläsas: 
 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

·      kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, … 

·      kan använda och ta del av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,     

       kommunikation, skapande och lärande (Skolverket, 2011 s. 13 och 14). 

 

Arbetsmetoden ASL stämmer överens med innehållet i Lgr11 och den i sin tur är 

influerad av den sociokulturella teorin (Trageton, 2014). 
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5.2 Modeller för läsmetoder 
Det finns olika definitioner av läsning då det kan ske på flera sätt och i olika 

sammanhang. Läsning kan exempelvis vara att läsa på en etikett, textremsan på TV, en 

serie eller bok. En heltäckande och klargörande definition är därför svår att fastställa 

(Lundberg, 2010). Det finns också olika metoder eller arbetssätt för hur man lär sig läsa. 

Läskriget mellan den traditionella ljudmetoden och helordsmetoden LTG hade sin 

kulmen på 1970-talet. Numera samordnas kunskaper från olika diskurser vilket gör att 

olika läsmetoder används mer flexibelt. De olika läsmetoderna kommer på olika sätt att 

användas i analysen av studiens resultat. Olika faktorer som till exempel sociala, 

språkliga, emotionella samt fonologiska faktorer kommer att ställas i relation till de 

olika läsmetoderna. 
 

Läsformeln ”The simple view of reading” är den vanligaste definitionen av läsning i 

litteraturen och är accepterad av de flesta läsforskare. Definitionen innebär att läsning = 

avkodning x förståelse (Gough & Tunmer, 1986). Båda komponenterna avkodning och 

förståelse måste finnas med för att läsning ska kunna ske. Avkodningen är läsningens 

tekniska sida som omfattar både de mer mödosamma och tidskrävande 

omkodningsprocesserna ljudning, bokstavering och stavelseläsning samt det 

automatiserade, icke-resurskrävande igenkännandet av ord hos den goda läsaren. 

Förståelseprocessen kräver mer kognitiva resurser där läsaren knyter an till egna 

erfarenheter och referensramar, drar slutsatser och gör tolkningar (Høien & Lundberg, 

2013). 
 

Elbro (2004) vidareutvecklar modellen för läsning och menar att det finns många andra 

faktorer som spelar in vid läsning som till exempel motivation och textens visuella 

utformning. Formeln läsfärdighet = avkodning x språkförståelse är inte bara en modell 

för hur läsning går till utan visar två mycket viktiga komponenter i läsfärdigheten där 

också andra kognitiva faktorer ingår. Motivationen och den visuella utformningen 

inkluderas alltså i någon av faktorerna avkodning och/eller språkförståelse (Elbro, 

2004). Formeln för läsning skulle då kunna utvidgas med faktorer som till exempel 

motivation och visuell utformning. 
 

Taube (2007) har också använts sig av modellen ”The simple view of reading” och 

utökat den med inspiration av Dalbys (1992) tankar om motivation samt bytt ut läsning 

med läsförståelse. Taube menar att läsaren måste vara motiverad, kunna avkoda och 

förstå orden för att få till en läsning med förståelse. Läsning enligt denna definition blir 

läsförståelse = avkodning x förståelse av språk x motivation (Taube, 2007). 
 

Liberg (2006) anser att forskningen inom traditionell pedagogik och psykologi främst 

har fokuserat på läsning medan skrivning mer eller mindre har ignorerats. Numera 

ligger fokus på kombinationer av ljudmetoden och helordsmetoden. Liberg skriver om 

två typer av läsande och skrivande, grammatiskt respektive effektivt läsande och 

skrivande. I grammatiskt läsande och skrivande används den ljudningsteknik som finns 

i ljudmetoden (Liberg, 2006). Trageton (2014) hänvisar också till Liberg som menar att 

lässvårigheter ofta uppstår i samband med den traditionella ljudmetoden som även 

ställer höga krav på individens avkodningsteknik (Trageton, 2014). Den effektiva 

läsningen bygger på att läsningen utvecklas på samma sätt som talspråket. Talspråket 

utvecklas genom informella samspel mellan andra människor och därmed upptäcks 

språkstrukturen. Samma strategi borde tillämpas i läs- och skrivundervisningen 

(Trageton, 2014). Liberg (2006) delar upp tidig effektiv läsning i preläsande, 

preskrivande, situationsläsande, situationsskrivande samt tidig form av helordsläsande 

och helordsskrivande. Hon menar samtidigt att det grammatiska läsandet och skrivandet 
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inte är målet för läs- och skrivlärandet, utan det är ett medel för att nå målet: effektivt 

läsande och skrivande (Liberg, 2006). Individer lär sig läsa med meningsbärande 

aktiviteter och där manipulering av olika grammatiska enheter är ett hjälpmedel. 

Språkliga enheter som fonem, morfem, semantik och pragmatik som ska användas får 

avgöras från situation till situation (Trageton, 2014). 
 

Trageton (2014) menar att det är lättare att lära sig skriva än att läsa och att 

kommunikation och förmedling av budskap är det centrala. Inkodning av bokstäver och 

ord är lättare än avkodning som inte kan skiljas från förståelse. Med förståelsefull 

avkodning av egna texter blir läsningen enklare från början. Samtidigt är motivationen 

drivkraften för hela skriv- och läsprocessen som ger skrivlust och läsglädje. Trageton 

vänder på begreppen och uttrycker skriv- och läsinlärning med formeln: att skriva sig 

till läsning på dator = motiverad budskapsförmedling x inkodning x förståelseinriktad 

läsavkodning (Trageton, 2014). Den skriftspråkliga utvecklingen börjar före den 

formella lässtarten och det har uppmärksammats att det är naturligare för barnet att 

utveckla alfabetisk insikt genom skrivning än genom läsning (Frost, 2009). 
 

Høien och Lundbergs (2013) ordavkodningsmodell är en tvåvägsmodell som beskriver 

den ortografiska och fonologiska strategin. Den visar också aktivitet av psykologiska 

processer när enskilda ord avkodas. Det sker också ett samspel mellan fonologiska, 

ortografiska och semantiska processer. Läsarens ordkunskaper gällande uttal, betydelse 

och stavning lagras i mittenrutan som kallas lexikon och som visar minnesprocesser. 

När den ortografiska och fonologiska strategin används visar cirklarna olika 

psykologiska processer. 
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Bild 5.   Høien och Lundbergs ordavkodningsmodell (2013). De tjocka pilarna markerar den ortografiska 

strategin och de tunna pilarna den fonologiska strategin. Feedback från lexikala processer och interaktiva 

påverkningar mellan de enskilda processerna är markerade med de streckade linjerna (Høien & Lundberg, 

2013). 
 

Delprocesserna visuell analys, bokstavsigenkänning, parsningsprocess, semantisk 

aktivering samt artikulationsprocess ingår i både den ortografiska och fonologiska 

strategin som påverkas negativt av en svaghet i någon eller flera av delprocesserna. I 

den ortografiska strategin är ordigenkänning och fonologiskt ordåterkallning kritiska. I 

den fonologiska strategin är fonologisk omkodning, korttidsminne, fonologisk syntes 

och fonologisk ordigenkänning kritiska. Det kan även försvåra i den ortografiska 

strategin. Den indirekta vägen innebär att informationen om ordet inte finns i lexikon 

måste ta den fonologiska vägen som är längre. Den har också fler delprocesser som gör 

att svårigheter lättare kan uppstå. När ordet inte finns i lexikon blir det en fonologisk 

omkodningsprocess som lagras i korttidsminnet och det sker en fonologisk syntes där 

segment binds samman till en ljudmässig enhet det vill säga fonologisk ordigenkänning 

(Høien & Lundberg, 2013) 
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5.3 Orsaksteorier till läs- och skrivsvårigheter 
Jacobsons (2006) cirkelmodell över orsaker till läs- och skrivsvårigheter delas in i arv 

och miljö. Olika samhälleliga och pedagogiska faktorer kan påverka allvarlighetsgraden 

av läs- och skrivproblemen för en enskild individ eller uppfattningen av dessa problem. 

Inom ramarna för arv och miljö förklarar han orsakerna med språkliga faktorer, 

begåvningsfaktorer, sociala faktorer, mognad, emotionella faktorer, syn- eller 

hörselnedsättningar, neuropsykiatriska faktorer, medicinska faktorer, för lite övning 

samt avslutningsvis fonologiska faktorer (Jacobson, 2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bild 6. (Jacobson, 2006) 

 

 

Samuelsson (2007) skriver om hur föreställningen om en orsak- och verkanförhållande 

döljer sig bakom orsaker till läs- och skrivsvårigheter.  Det förekommer ett stort antal 

alternativa metoder som gör anspråk på att förbättra läs- och skrivförmågan, en så kallad 

”botsyn”. En förmåga hos individen väljs ut, tolkas, sätts i samband som ett bevis för 

läs- och skrivsvårigheter, vilket emellertid är felaktigt. Han konstaterar avsaknaden av 

systematisk utvärdering av tvivelaktigta metoder. Samuelsson menar att det i huvudsak 

finns fyra olika teorier eller hypoteser om orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Dessa är 

den motoriska, den visuella, den auditiva samt den fonologiska hypotesen. En 

genomgång av samtliga hypoteser om orsaker till läs- och skrivsvårigheter ger ett 

kraftigt stöd åt den fonologiska hypotesen som vilar på en stabil vetenskaplig grund 

(Samuelsson, 2007). 
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6. Metod 
Här beskrivs studiens metodval som är kvantitativ. I studien används insamlad 

sekundärdata. 

 

6.1 Val av metod 

Hypoteserna kommer att prövas och utsättas för empirisk forskning genom en deduktiv 

teori och en kvantitativ metod, där insamling av data är sekundära från skolornas 

dataregister. Sekundärdata är enligt (Fangen & Sellerberg, 2011) data som redan finns 

innan undersökningen startar. Undersökningen kommer i stora drag att utgå från 

Brymans (2011) modell över forskningsprocessen där hypoteserna ska kunna deduceras 

från teorin för att sedan prövas (Bryman, 2011). Eftersom resultaten mäts både över tid 

och mellan arbetssätten är den kvantitativa metoden den mest användbara. Det blir en 

longitudinell studie som också inbegriper sambandsanalyser mellan olika variabeltyper 

som till exempel årskurs som ordinalvariabel, kön och nationella provresultat som 

dikotoma variabler och olika kunskapskontroller som ordinal- och intervallvariabler 

(Bryman, 2011). Det blir också korrelationsmått ifråga om hur läsmetoden hänger ihop 

med läsförmågan (Fangen, 2011). Parallellgruppernas kunskapsresultat från 

lågstadietiden jämförs både från nuvarande ASL-grupper och från dåvarande 

ljudmetodsgrupper. Resultaten från följande kunskapskontroller analyseras och jämförs: 
 

Förskoleklass: Fonolek (Hemmingsson & Olofsson, 1994) 

Årskurs 1: ordavkodningstest H4/vårtermin (Lindahl, 1954) 

Årskurs 2: ordavkodningstest H4/höst- och vårtermin (Lindahl, 1954) 

Årskurs 3: ordavkodningstest H4/höst- och vårtermin (Lindahl, 1954),  

DLS rättstavning (Järpsten, 2004) och nationella prov (Skolverket, 2013, 2015). 

 

I analysdelen kommer resultaten från kunskapskontrollerna jämföras från olika 

elevgrupper med de olika arbetssätten ASL och ljudmetoden. Elever i samma 

åldersgrupp jämförs vid olika tidpunkter och med olika arbetssätt, eleverna blir således 

respondenter. Resultaten har skrivits in i en matris för att sedan redovisas med 

deskriptiv statistik med olika tabeller och grafer. Först har alla ASL-elever jämförts med 

alla ljudmetodselever. Sedan har de elever undersökts som ligger lågt på 

ordavkodningstestet i klass 1 med kunskapskontrollerna i klass 3 för att få svar på 

frågan om ASL kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. Elever med hög 

ordavkodningsförmåga i klass 1 redovisas också i en graf. Resultaten ställs i relation till 

olika begrepp och med olika teorier.  

 
6.2 Urval 
Urvalsramen är skolan och resultaten av kunskapskontroller från förskoleklass till 

årskurs 3. Det är en undersökningsdesign som är kvasiexperimentell eftersom urvalet 

inte är slumpmässigt och jämförelsegruppernas resultat inte mäts under samma tid. Vid 

tidpunkten för insamlingen av data ingick alla elever i årskurs 4 (ASL) och alla elever i 

årskurs 6 (ljudmetoden) i samtliga kommunala skolor och de fungerar som ett 

klusterurval. Urvalet varierar mellan 180-222 elever i den kvantitativa undersökningen 

med bortfall beroende på in- och utflyttning av elever samt nyanlända. På en skola blev 

det ett bortfall av en hel klass ASL-elever gällande ordavkodningstestets resultat när de 

gick i årskurs 3. Berörd skola har valt att endast göra testet på de elever som inte har 

uppnått kravnivån. För studiens reliabilitet har hela den klassens resultat av 

ordavkodningstest i årskurs 3 valts bort därav skillnaden i antal deltagande elever. För 

att undersöka vilka möjligheter ASL har att förebygga läs- och skrivsvårigheter har de 

elever i årskurs 1 som har resultat under 25 rätt lästa ord i ordavkodningstestet jämförts. 
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Enligt den kommunala planen för kunskapskontroller ska elever under 25-gränsnivån 

uppmärksammas. Studien har även sekundärt undersökt om det finns några skillnader 

mellan könen vad gäller resultaten av ordavkodningstest och nationella prov. 

6.3 Genomförande 
Med hjälp av specialpedagogerna på varje skola har resultaten från 

kunskapskontrollerna samlats in. Eleverna har kodats och resultaten har skrivits in i en 

matris med uppgifter om årskurs, kön, resultat från Fonolek i förskoleklass, 

ordavkodningstest i årskurs 1, 2, och 3, stavningstest i årskurs 3 och alla delprov från de 

nationella proven i svenska från årskurs 3. För att få en god reliabilitet i undersökningen 

har all data lagts in i en matris av en av studiens ansvariga och sedan har den andra 

kontrollerat resultaten genom att gå igenom datamaterialet en gång till. Med reliabilitet 

menas enligt (Fangen & Sellerberg, 2011) att undersökningen har genomförts korrekt 

utan felregistreringar av data. De rödmarkerade uppgifterna kontrollerades efter det av 

båda ansvariga för att allt skulle bli så korrekt som möjligt. På Linnéuniversitetet i 

Växjö och tillsammans med handledaren fördes all data över till SPSS, Statistical 

Package for the Social Sciences, som är ett datorprogram för statistisk analys. Med hjälp 

av SPSS kunde data omvandlas till uträkningar och olika diagram kunde göras för att 

sedan se om det fanns några skillnader mellan läsförmågan inom ASL och ljudmetoden 

samt eventuella könsskillnader. Dessa beräkningar kallas signifikansprövning som inom 

statistiken är en hypotesprövning där jämförelser görs mellan två normalfördelade 

populationer (Bryman, 2011). 

6.4 Beskrivning av tester 

Nedan följer en beskrivning av de kunskapskontroller som har undersökts. 

 

6.4.1 Fonolek 

Fonolek är ett test som bedömer den fonologiska medvetenheten hos elever. Det är ett 

snabbt och enkelt grupptest som även kan användas individuellt under lekfulla former.  

Testet består av tre delar och bygger helt på bilder. Delproven innehåller 

ljudsegmentering, att lyssna ut initialt ljud samt ljudsyntes. Det krävs en abstraktion för 

att kunna lära sig läsa och visar testet på låga resultat behöver eleven specifik träning 

innan läsinlärningen kan påbörjas (Hemmingsson & Olofsson, 1994). 

 

6.4.2 Ordavkodningstest H4/H5  

I ordavkodningstestet H4/H5 läser eleverna individuellt så många ord de kan under en 

minut.  Testet mäter ordavkodningsförmågan av korrekt lästa ord. Samtidigt är det en 

ökande svårighetsgrad av högfrekventa ord. Testet startar med ljudenliga ord som består 

av 2-3 bokstäver. Några vanliga ljudstridiga ord förekommer längre fram i testet. I 

kommunen genomförs testen under oktober och maj månad varje år (Lindahl, 1954). 

6.4.3 DLS Rättstavning 

DLS (diagnostiska läs- och skrivprov) består av de fyra delarna samma ljud, 

ordförståelse, rättstavning och läsförståelse. DLS kartlägger gruppens eller individens 

färdigheter i läsning och skrivning. Det är ett standardiserat material avsett att screena 

de yngre eleverna. Syftet är att med hjälp av testerna tidigt kunna anpassa 

undervisningen för enskilda elevers behov. Rättstavningsdelen visar elevens 

stavningsförmåga av högfrekventa ord för den aktuella åldersgruppen. Delprovet 

rättstavning innehåller 20 diktamensord som ökar i svårighetsgrad från ljudenlig till 

ljudstridig stavning. Orden dikteras i meningar som bildar en berättelse. Testet tar cirka 

20 minuter att genomföra men är inte tidsbegränsat (Järpsten, 1999). 
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6.4.4 Nationella prov i svenska 

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk har som syfte att pröva elevens 

förmågor i ämnet svenska och svenska som andraspråk. Ämnesproven ligger till grund 

för bedömning av elevens kunskapsutveckling tillsammans med lärarens egna 

observationer av elevens utveckling. Proven bedömer elevernas förmågor att tala, läsa 

och skriva. De nationella proven i svenska är en summering av de åtta delproven 

(Skolverket, 2013b & Skolverket, 2015). 

 

6.5 Etiska överväganden 
Enligt Hermerén (2011) bör varje forskare känna till och ta hänsyn till en mängd olika 

lagar, direktiv, riktlinjer och forskningsetiska och yrkesetiska kodexar för att kunna 

genomföra sin undersökning både lagligt och etiskt. Kring ett forskningsarbete krävs det 

forskningsetik som innefattar både lag och moral (Hermerén 2011). Det finns fyra 

grundläggande forskningsetiska principer som ska följas vid forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2016). Den här studien följer de fyra forskningsetiska principerna. 

Samtyckeskravet följs då skolchef, rektorer samt specialpedagoger har gett sitt 

samtycke.  Eftersom testerna redan är utförda och insamlade behövs inte samtycke från 

vårdnadshavare enligt handledaren. Genom att koda och avidentifiera 

kunskapsresultaten kan integriteten skyddas och därigenom kommer de att hållas 

konfidentiella enligt konfidentialitetskravet. Alla resultat från kunskapskontrollerna har 

förvarats inlåsta och oåtkomliga för utomstående. Kommunens PUL-ansvarige har 

informerats om studiens datainsamling. Kommunen och skolorna kommer inte att 

nämnas vid namn eller anvisas till lokal placering också enligt konfidentialitetskravet. 
 

En etisk egengranskning från Etikkommittén Sydost har gjorts som visar att en ansökan 

inte krävs för att genomföra undersökningen. Frågorna i den etiska egengranskningen 

har besvarats på så sätt att det inte behövs samtidigt som studien inte bedrivs på 

forskarnivå (Etikprövningsnämnden, 2016). Studien har inte krävt egna utförda 

testtillfällen med elever utan endast insamling av redan gjorda tester. På grund av detta 

samt att studien bedrivs under utbildning och med  handledarens inrådan fattades ett 

beslut om att inte skicka in en ansökan till Etikkommittén Sydost. Ett forskningsetiskt 

dilemma kan ändå vara om vårdnadshavarna behöver samtycka eller inte. Det hade 

kunnat bli ett bekymmer om många vårdnadshavare valde att avstå, för då kunde 

undersökningens validitet riskeras. Dessutom hade det varit svårt att samla in 

godkännande från 200 vårdnadshavare.  Validitet är enligt Fangen & Sellerberg (2011) 

ett begrepp som speglar det som studien anses mäta. Vårdnadshavare som har barn med 

svårigheter kanske inte ville delta och då skulle den grupp som egentligen skulle 

analyseras lite extra försvinna. Om den här gruppen föll bort skulle utfallet kunna bli 

missvisande. 

 

Informationskravet behövs eftersom resultaten från de nationella proven inte är 

offentliga (Skolverket, 2016 b) och information om undersökningen har förmedlats till 

berörda vårdnadshavare samt personal via kommunens lärportal (se bilaga 1). Där har 

syftet med studien beskrivits och datainsamlingens avidentifiering förklarats samt 

uppgifter om kontakt angivits. Skolchef och rektorer på respektive skolor har gett sitt 

samtycke till utlämning av data för studien. I enlighet med nyttjandekravet kommer 

materialet endast att användas till den här studien. För vidare forskning kan kodat, 

avidentifierat och insamlat material få användas igen.  

 

 
 



  
 

 28 

7. Resultat 

I resultatdelen redovisas den insamlade sekundärdatan från skolornas kunskaps-

kontroller i tabeller och grafer. 

 

Tabell 1 

Genom en signifikansprövning visas nedan en korrelationstabell för Fonolek, 

ordavkodnings- och stavningstesten samt nationella prov i svenska. Tabellen visar 

samtliga elevers resultat. Antal elever varierar mellan 180-222 och olika samband 

studeras (här uttryckt som r = relationship). 

 

      
 Fonolek               H4 1:an H4 2:an H4 3:an Stavning NP totalt 

Fonolek 1 0,54 0,35 0,31 0,52 0,27 

H4 1:an 0,54 1 0,83 0,73 0,66 0,34 

H4 2:an 0,35 0,83 1 0,85 0,61 0,33 

H4 3:an 0,31 0,73 0,85 1 0,62 0,35 

Stavning 0,52 0,66 0,61 0,62 1 0,37 

NP totalt 0,27 0,34 0,33 0,35 0,37 1 

 

 

Alla korrelationer är signifikanta på 0.01 nivån. Med signifikans menas enligt Bryman 

(2011) om det finns ett statistiskt säkerställt samband och att det är ett värde för hur stor 

sannolikheten är för felmarginal (0.01). Högst samband visar inte oväntat de tre H4-

testerna i årskurs 1-3, till exempel H4 i årskurs 2 och i årskurs 3 vilket är r = 0,85. 

Lägsta samband är mellan Fonolek i förskoleklass och nationella prov i årskurs 3 vilket 

är r = 0,27. Observera att Fonolek visar relativt höga samband med H4 i årskurs 1 (r = 

0,54) och med stavning i årskurs 3 (r = 0,52). 

 

Figur 1. Plotten nedan visar korrelationen mellan Fonolek och H4 i år 1. Korrelationen 

framgår av tabell 1, r=0,54. Detta samband visar att Fonolek till viss mån kan förutsäga 

H4-resultaten. Figuren visar att många elever med begränsad fonologisk förmåga också 

har låga resultat på ordavkodningstesten i årskurs 1. 
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Tabell 2 

Tabell över antal ASL-elever och ljudmetodselever som genomfört testerna samt 

medelvärden och spridning på de olika testen (N=antal elever). 

 

     

 Årskurs N  Medelvärde Standardavvikelse 

Fonolek ASL 104 5,83 2,22 

 Ljudmetod 105 5,87 1,87 

H4 1:an ASL 115 51,99 21,44 

 Ljudmetod 107 40,00 17,20 

H4 2:an ASL 93 74,39 20,01 

 Ljudmetod 99 66,61 18,57 

H4 3:an ASL 95 91,71 18,54 

 Ljudmetod 107 84,64 18,93 

Stavning ASL 115 5,66 2,41 

 Ljudmetod 107 5,19 2,20 

NP totalt ASL 115 7,90 0,42 

 Ljudmetod 107 7,44 1,30 

 

 

 

Tabell 2 visar att ASL-elever enligt signifikanstest når högre resultat på H4-testerna och 

nationella prov jämfört med ljudmetodselever. Däremot finns en liten skillnad mellan 

metoderna när det gäller Fonolek och stavningstest. 
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Figur 2. Graf som visar medelvärden på Fonolek samt H4-testerna för samtliga ASL-

elever och ljudmetodselever som deltog i testen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 visar att utgångsläget med Fonolek var detsamma för båda årskurserna. Den 

största ökningen för ASL-elever ger H4 i årskurs 1 (52 respektive 40). Därefter är 

skillnaderna mellan elevgrupperna i stort sett konstanta (74 respektive 66 i årskurs 2 

samt 92 respektive 85 i årskurs 3). Grafen visar en skillnad i ordavkodningsförmåga till 

fördel för ASL-eleverna.  
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Tabell 3 

En jämförelse mellan ASL-elever och ljudmetods-elever som hade under 25 rätt på H4-

testet i årskurs 1. 

 

 Årskurs N Medelvärde Standardavvikelse 

 

Fonolek ASL 11 3,18 0,98 

 Ljudmetod 21 4,05 1,24 

H4 1:an ASL 14 19,21 4,73 

 Ljudmetod 21 17,95 4,48 

H4 2:an ASL 13 45,54 13,49 

 Ljudmetod 21 48,19 11,05 

H4 3:an ASL 14 65,93 16,92 

 Ljudmetod 21 65,81 17,43 

Stavning ASL 14 2,57 1,16 

 Ljudmetod 21 3,14 1,88 

NP totalt ASL 14 7,71 0,61 

 Ljudmetod 21 6,05 2,08 
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Figur 3. Grafen nedan visar de 11 ASL-elever och 23 ljudmetodselever som presterade 

lågt på H4 i årskurs 1, det vill säga mindre än 25 rätt. Riktlinje för den aktuella 

kommunen när eleven behöver uppmärksammas i sin ordavkodningsförmåga är under 

25 rätt i H4-testet. Signifikansprövningen visar att ljudmetodgruppen är signifikant 

bättre på Fonolek, även om skillnaden är liten. Däremot finns det inga signifikanta 

skillnader på H4-resultaten. 

 

  

 

 

Figur 3  visar att ASL inte tycks gynna elever med låg läsförmåga enligt H4 i årskurs 1. 

Det är en liten men signifikant skillnad i starten för ljudmetoden vid Fonolek, vilket 

senare jämnas ut på lästesten.  
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Tabell 4 

Nedan visas testresultaten för de elever som hade över 72 rätt på H4 i åk 3. Det fanns 79 

elever i ASL-gruppen som hade över 72 rätt och 81 elever i ljudmetodgruppen.  

 

ASL-gruppens medelvärde  är signifikant bättre på samtliga H4-test även i åk 3, men 

inte på de andra testen. Däremot var det inte någon signifikant skillnad på Fonolek, 

stavning och nationella prov. 

 

      

 årskurs N Medelvärde Standardavvikelse 

Fonolek ASL 72 5,85 2,21 

 Ljudmetod 79 6,19 1,92 

H4 1:an ASL 79 55,13 18,59 

 Ljudmetod 81 45,02 16,35 

H4 2:an ASL 78 80,18 15,78 

 Ljudmetod 73 73,25 15,87 

H4 3:an ASL 79 97,96 12,84 

 Ljudmetod 81 92,88 12,61 

Stavning ASL 79 5,94 2,19 

 Ljudmetod 81 5,83 1,95 

NP totalt ASL 79 7,91 0,43 

 Ljudmetod 81 7,72 0,88 
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Figur 4. Elever med H4-resultat från årskurs 3 med över 72 rätt lästa ord, det vill säga 

de som tillhör de 25 % elever med högst resultat, ger ungefär samma bild som för 

totalgruppen.  

 

 

 

 

Figur 4 visar att elever med hög läsförmåga som ingår i totalgruppen gynnas av ASL 

precis som totalgruppen som helhet. I årskurs 1 går det att utläsa en skillnad som består 

även i årskurs 2 och 3. Resultatet visar en fördel för ASL-metoden för elever med hög 

läsförmåga. 
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Tabell 5. Tabellen  nedan visar könsskillnader på de olika testen. Totalt sett finns det 

enligt signifikansprövningen statistiskt säkerställda könsskillnader i Fonolek, stavning 

och nationella prov. 

 

 
    

  N Medelvärde Standardavvikelse 

Fonolek Pojkar 108 5,48 2,09 

 Flickor 101 6,24 1,94 

H4 1:an Pojkar 114 44,87 21,36 

 Flickor 108 47,63 19,28 

H4 2:an Pojkar 98 69,18 20,21 

 Flickor 94 71,62 19,01 

H4 3:an Pojkar 103 86,25 19,26 

 Flickor 99 89,74 18,73 

Stavning Pojkar 114 4,94 2,28 

 Flickor 108 5,95 2,25 

NP totalt Pojkar 114 7,54 1,21 

 Flickor 108 7,82 0,64 

 

  

 

Primärt har inte intresset varit att studera eventuella könsskillnader i ordavkodnings-

förmåga mellan de olika metoderna. Det kan ändå vara värdefullt att visa eventuella 

skillnader i tabell 5. Skillnaderna i resultaten mellan könen är signifikanta för Fonolek, 

stavning och nationella prov, men inte på ordavkodningstesten. 
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8. Analys 

8.1 Analys av den kvantitativa metoden 

De teoretiska utgångspunkterna i studien har varit olika inlärningsteorier, modeller för 

läsprocesser samt olika orsaksteorier till läs- och skrivsvårigheter. Resultaten av studien 

visar att ASL är en metod som har förbättrat elevernas ordavkodningsförmåga som 

helhet för elevgruppen. I likhet med samtliga elever gynnas elever med hög 

ordavkodningsförmåga också av arbetssättet ASL. Samtidigt presterar elever med lägre 

ordavkodningsförmåga inte bättre resultat med ASL-metoden än elever med 

ljudmetoden. Den kvantitativa metoden har använts i studien som endast tar hänsyn till 

insamlat testresultat. Andra faktorer kan ha påverkat studiens resultat då en del skolor 

inte enbart har använt sig av  ASL-metoden utan även kombinerat med delar av 

ljudmetoden. Med tanke på att Lgr11 implementerades vid införandet av ASL kan det 

också ha påverkat resultatet. På en skola i studien har inte alla elever utfört H4-testen i 

årskurs 3. Endast elever som inte uppnått kravnivån har genomfört testerna. Därför har 

inga resultat från berörd klass redovisats i studien. Eftersom ett fåtal elever i klassen 

gjorde testen betyder det att det är en högpresterande klass som skulle ha höjt ASL-

värdena ytterligare. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är att några 

skolor har infört samlad skoldag under samma period. Samlad skoldag innebär att 

eleverna har en längre skoldag med integrerad undervisning tillsammans med 

fritidshemmen.  

 

På grund av studiens omfång, det vill säga 15 högskolepoäng, kan en begränsning av 

antal elever ha påverkat reliabiliteten av resultaten i studien. Om fler årskurser hade 

ingått i studien skulle reliabiliteten stärkts ytterligare. Fördelar med en kvantitativ 

undersökning med sekundär datainsamling är att inga egna tester behöver utföras vid ett 

fysiskt tillfälle. Samtidigt kan insamlad data vara mer objektiv där resultaten talar för 

sig självt. En kvalitativ studie kan vara mer tolkningsbar samtidigt som en fördjupning 

av undersökningen kan göras. I en kvantitativ studie kan det vara svårare att fördjupa 

sig i orsakerna bakom resultaten.  

 

8.2 Fördelar och nackdelar med ASL i förhållande till resultat och teorier 

Nedan analyseras studiens resultat gällande ASL och dess fördelar och nackdelar i 

förhållande till inlärningsteorier, modeller för läsinlärning, orsaksteorier till läs- och 

skrivsvårigheter samt tidigare forskning. Vad gäller stavning och nationella prov visade 

inte resultaten några skillnader mellan de båda metoderna. På grund av detta och en 

begränsning av studien kommer dessa resultat inte att analyseras vidare.  

 

8.2.1 Inlärningsteorier 

I ASL-metoden kopplas styrdokumentens innehåll mer till elevernas egna erfarenheter 

och förkunskaper än i ljudmetoden. I ljudmetoden används olika färdiga läsläror med 

tydligt formulerade mål som enligt behaviorismen bygger på en systematisk och direkt 

förstärkning av elevers reaktioner (Säljö, 2014). Undervisningen bygger på förmedling 

av information där samtliga elever bearbetar bokstavsinlärningen i en bestämd ordning.  

I ASL-metoden används dator och talsyntes för direkt återkoppling av bokstavsljuden 

samt hela ord och meningar. Det blir en slags feedback och belöning vid rätt uppläst 

ljud, ord eller mening som stämmer med behaviorismens grundtankar. Talsyntesen ger 

eleven en direkt återkoppling, som gör att hen kan behålla fokus och intresse. Eftersom 

resultaten visar att de flesta elever gynnas av ASL kan den direkta återkopplingen med 

bokstavsljuden vara en del av framgången i högre ordavkodningsförmåga.  

Undervisningen utgår ifrån elevernas egna erfarenheter och egen produktion av texter 
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och det överensstämmer även med konstruktivismens och Piagets (Säljö, 2014) tankar 

om barnets eget utforskande i sitt lärande. Inte minst det sociokulturella perspektivet har 

en stor roll i ASL med Vygotskijs idéer (Vygotskij, 2001) om den närmaste 

utvecklingszonen. Det blir ett lärande i en social och kommunikativ gemenskap där 

elever är producenter av sin egen kunskap (Trageton, 2014). Även detta skulle kunna 

bidra till högre ordavkodningsförmåga enligt resultaten. 

 

8.2.2 Modeller för läsmetoder 

Trageton (2014) anser att skrivinlärning är lättare än läsinlärning och hans modell för 

läsmetod är: att skriva sig till läsning på dator = motiverad budskapsförmedling x 

inkodning x förståelseinriktad läsavkodning (Trageton, 2014). Studiens resultat visar att 

ordavkodningsförmågan har ökat för ASL-eleverna, men studien visar inte vilken eller 

vilka framgångsfaktorer i formeln som påverkat resultatet i positiv riktning. Både 

Elbros och Taubes modeller för läsning inkluderar motivation som en viktig faktor 

(Elbro, 2004 och Taube, 2007). Kunskapssynen inom ASL kan tänkas gynna 

motivationen för eleverna i sin läsinlärning då delaktigheten i arbetets innehåll kan vara 

betydelsefullt. På samma sätt menar Liberg (2006) att meningsbärande aktiviteter i det 

effektiva läsandet och skrivandet är viktigt i läs- och skrivprocessen där det 

grammatiska läsande och skrivande inte är målet i sig utan ett hjälpmedel på vägen 

(Liberg, 2006). Motivationsfaktorn har inget bevisunderlag i sig i studien men enligt 

ovanstående läsforskare kan det påverka läsinlärningen positivt. Høien och Lundbergs 

(2013) ordavkodningsmodell (se bild 5, sidan 23) är en tvåvägsbeskrivning av den 

ortografiska och fonologiska strategin. Enligt Tragetons (2014) läsmodell har inte 

avkodningsfaktorn något speciellt utrymme men en annan ingångspunkt genom 

inkodning av ord. Han utesluter inte avkodning i sig men lägger tyngdpunkten på 

motivation och förståelseinriktad läsavkodning (Trageton, 2014). Motivationen gynnas 

genom den egna textproduktionen där elevernas erfarenheter framhålls (Trageton, 2014, 

Elbro, 2004, Taube, 2007 och Liberg, 2006).  

 

Resultatet i ASL-studien är en indikator på att elever med läs- och skrivsvårigheter inte 

förbättrar sin ordavkodnings- eller stavningsförmåga i förhållande till ljudmetoden. 

Tidigare forskning (Jacobson, 2006 och Samuelsson, 2007) visar att den främsta 

orsaken till läs- och skrivsvårigheter är brister i den fonologiska förmågan och ASL 

fokuserar inte på fonologin under den tidiga läsinlärningen. Trageton (2014) menar 

däremot att språklekar tränas i varierande grad i förskoleklass. Läsformeln ”The simple 

view of reading” läsning = avkodning x förståelse visar att det inte blir någon läsning 

om inte avkodningen eller förståelsen fungerar (Gough & Tunmer, 1986). Høiens och 

Lundbergs (2013) ordavkodningsmodell visar att elever med läs- och skrivsvårigheter 

använder sig av den fonologiska strategin som är en omväg och innebär en mer 

energikrävande process än den ortografiska strategin. Enligt modellen är det viktigt att 

vid den indirekta fonologiska strategin träna och stödja de olika delarna i processen för 

att lära sig ljuda och läsa (Høien & Lundberg, 2013).  

 

8.2.3 Orsaksteorier till läs- och skrivsvårigheter 

Elever med ordavkodningssvårigheter har inte påverkats mer positivt av ASL-metoden 

enligt studiens resultat. Det finns olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter och enligt 

Jacobsons (2006) cirkelmodell (se bild 6, sidan 24) förklarar den flera bakomliggande 

faktorer. Både Jacobson (2006) och Samuelsson (2007) påpekar enligt sina egna 

forskningsunderlag att den främsta orsaksfaktorn till läs- och skrivsvårigheter är av 

fonologiska art och det kanske kan förklara studiens resultat varför elever med låg 

ordavkodningsförmåga inte fick högre värden med ASL-metoden. 
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8.2.4 ASL och tidigare forskning 

Studien visar bättre resultat för ASL-gruppens elever som helhet och överensstämmer 

med Hatties (2009) slutsatser i sin forskningsöversikt. Hattie menar att för att få en bra 

undervisningssituation ska eleven själv ha kontroll över sitt lärande, lärandegemenskap 

med ständig återkoppling med både andra elever och lärare. Han sammanfattar goda 

undervisningsstrategier med några punkter bland annat betydelsen av ett gott lärarskap, 

individanpassad undervisning, tydliga mål, flexibilitet samt tillåtande klimat (Hattie, 

2009). Innehållet kan tillämpas i andra läsmetoder också men är specifikt i ASL:s tankar 

om lärandegemenskap (Trageton, 2014). Enligt Takala (2013) har ASL positiva effekter 

vad gäller elevers skrivinspiration, kreativitet, kommunikationsförmåga och sociala 

färdigheter. ASL är en inkluderande metod där det är lättare att individualisera och ha 

ett flexibelt arbetssätt (Takala, 2013). Hultin och Westman (2013) har också forskat om 

ASL och utgången av deras studie visar att eleverna skriver både längre och fler texter 

än tidigare (Hultin & Westman, 2013). Agélii Genlott och Grönlund (2016) visar i en 

nyligen gjord undersökning i STL (som är en vidareutveckling av ASL) att eleverna har 

förbättrat sina resultat i de nationella proven både i svenska och matematik. Dessutom 

skiljer sig inte resultaten mellan könen i STL-metoden (Agélii Genlott & Grönlund, 

2016).  

 

Trageton (2014) själv anser att det finns för lite forskning om ASL på doktorsnivå. På 

grund av för lite forskning finns det en del kritik mot ASL. Just det faktum att 

handskriften skjuts upp till årskurs två har fått en del forskare att reagera, som menar att 

handskriftens betydelse är stor. Den skapar ett motoriskt minne som är gynnsamt vid 

inlärningen (Lundberg, 2008, Fredriksson, 2013 & Lundborg, 2016). Dessutom menar 

Fredriksson (2013) att digital läsning ställer högre krav på kognitiva förmågor och det 

sker ingen koncentrerad djupläsning. Det krävs även en multimodal förmåga, 

navigering samt IT- och informationsfärdigheter (Fredriksson, 2013). Takalas (2013) 

studie visade ingen direkt förbättrad läs- och skrivförmåga jämfört med ljudmetoden. 

Tvärtom visar resultaten från den här studien att totalgruppen av ASL-elever har 

förbättrat sin ordavkodningsförmåga i förhållande till ljudmetodens elever. Däremot har 

elever med lägre ordavkodningsförmåga inte gynnats av arbetssättet ASL.  
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9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

För att generalisera resultaten från en kvantitativ undersökning behövs det ett större 

underlag. Meningen från början var att samla in resultat från cirka 400 elever. Med 

tanke på studiens omfattning och under inrådan av handledaren beslutades att begränsa 

studien till cirka 200 elever. Dessutom fanns svårigheter att få fram 

ordavkodningsresultat i poängsystem som tidigare endast fanns i stanineresultat. Planen 

för den aktuella kommunens kunskapskontroller hade förändrats vilket gjorde att det 

inte fanns tillräckligt underlag från de äldre eleverna (ljudmetoden). En osäkerhet i 

studien är att alla lärare kanske inte har använt ASL respektive ljudmetoden renodlat 

och/eller konsekvent. I insamlat resultat från kunskapskontrollerna finns ingen vetskap 

om hur testsituationerna har gått till. Olika omständigheter och faktorer kan ha påverkat 

resultaten i de olika klasserna och skolorna till exempel implementering av Lgr11, 

resursfördelning, lärarbyten, lärares engagemang, extra anpassning, särskilt stöd,  miljö, 

gruppstorlek med mera. En övningsperiod kan ha föregått testsituationen och 

testtillfällena utförs under en fyraårsperiod vilket kan påverkas av elevers olika 

mognadstakt. Enligt Bryman (2011) förändras människan och mognar olika fort och i 

olika perioder. En kritik mot kvantitativa metoder är att mätinstrumenten har stor 

betydelse och att det skiljer eleven från sitt sociala sammanhang och utgör en 

objektivistisk ontologi det vill säga beskriver hur någonting är på ett objektivt sätt 

(Bryman, 2011).  

 

I en kvantitativ undersökning syns endast siffror som inte ger en nyanserad bild av 

resultatet. För att kunna göra en djupare analys av resultaten skulle det kunna 

kompletteras med intervjuer. Eftersom resultaten i studien visar skillnader mellan 

läsinlärningsmetoderna kunde ändå vissa tolkningar göras. Dessutom är studiens 

tidsram begränsad vilket också påverkar valet att inte göra några intervjuer. Underlaget i 

studien hade kunnat vara större men eftersom den är longitudinell och sträcker sig över 

en fyraårsperiod blev det en del bortfall av elevresultat på grund av in- och utflyttningar. 

Dessutom blev det bortfall på ordavkodningstestet i en klass 3 med cirka 20 ASL-

elever, där skolan har valt att endast utföra testen på de elever som inte nått  kravnivån 

på 72 ord. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen ställs resultaten i förhållande till tidigare forskning, olika 

inlärningsteorier, olika läsmetoder samt orsaksteorier till läs- och skrivsvårigheter. 

 

9.2.1 Tidigare forskning 

Enligt Hattie (2009) ska det finnas en tydlig undervisningsstrategi med en 

grundläggande fortbildning i datorhantering i undervisningen för lärare. I den aktuella 

kommunen har en grundlig implementering av ASL genomförts på samtliga skolor vid 

introduktionen av arbetssättet. Under introduktionsåret träffades de berörda lärarna 

regelbundet för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Tragetons tankar (2014) ligger till 

grund för kommunens arbetssätt. Med inspiration av Sandvikenmodellen (Hultin & 

Westman, 2013) introducerades ASL som ett projekt under det första året. Projektet 

slog väl ut och kommunen beslutade att fortsätta ASL-satsningen. Trots att det inte 

finns någon samlad kommunutvärdering av projektet har den allmänna uppfattningen 

bland lärare och elever varit positiv. En del lärare menar att elevernas motivation för 

skriv- och läsinlärning har ökat. I avsaknad av en samlad utvärdering valdes därför 

denna studie. Nyare forskning av Agélii Genlott och Grönlund (2016) visar att IT-

användningen kräver en väl integrerad pedagogik och grundtanke för att ge god effekt 
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på elevers resultat.  Digitalisering i sig leder inte till bättre lärande (Agélii Genlott & 

Grönlund, 2016). Precis som deras forskning visar, pekar studiens resultat på att 

betydelsen av en välimplementerad metod bestående av fortbildning och tillgång till IT-

utrustning ger en god effekt i lärandet.  

 

9.2.2 Olika inlärningsteorier 

Det stora antalet elever enligt studien visade på bättre ordavkodningsförmåga med 

arbetssättet ASL. Även elever med tidig hög ordavkodningsförmåga presterade bättre 

med ASL. I ett samhälle med högt tempo, där individer får snabb återkoppling kan det 

tänkas att elever lär sig att läsa snabbare med hjälp av en talsyntes. Talsyntesen gör att 

de får en direkt återkoppling vid bokstavsljuden, vilket kanske lättare kan bibehålla 

elevens uppmärksamhet. Behaviorismens idéer om betingning (Phillips & Soltis, 2014) 

stämmer överens med direkt återkoppling av talsyntesen. Konstruktivismen har sin 

grund i kognitivismens tankar, som är centrerat till individen och dess mentala processer 

och kognitiva utrustning. Eleven lär sig genom eget utforskande och styrs av egen 

nyfikenhet (Säljö, 2014). ASL-tanken bygger på att eleverna ska utgå från sina egna 

texter och inte genom färdiga läsläror (Trageton, 2014). Detta kan leda till bättre 

förutsättningar för eleven att bearbeta och  lagra information i minnet, som kanske 

underlättar inlärningsprocessen. Enligt Vygotskijs (2001) proximala utvecklingszon 

sker lärande i samspel med andra. Språket och tänkandet har stor hjälp av social 

kommunikation (Vygotskij, 2001). ASL grundar sig på gemensamt textskapande som 

genom nyfikenhet kan leda till ökad motivation och mer uthållighet som är gynnsamt i 

läsinlärningen. Det kan också tänkas att elevers egna texter kan underlätta 

koncentrationsförmågan samt att det blir en mindre belastning på arbetsminnet.  

 

9.2.3 Olika läsmetoder 

Som tidigare beskrivits visar studien att de flesta elever har bättre resultat i 

ordavkodning i arbetssättet ASL, men elever med tidig låg ordavkodningförmåga 

presterade likvärdigt i både ASL och ljudmetoden. Med tanke på ett bättre utgångsläge 

för ljudmetodseleverna i Fonolek borde de ha högre resultat på ordavkodningstesten 

högre upp i årskurserna. Förespråkare för ljudmetoden menar att den fonologiska 

förmågan enskilt är den viktigaste faktorn vid läsinlärning. Enligt Tragetons (2014) 

formel: att skriva sig till läsning på dator = motiverad budskapsförmedling x inkodning 

x förståelseinriktad läsavkodning, läggs tyngdpunkten på inkodning. Det sker ingen 

systematisk avkodningsträning inom ASL (Trageton, 2014). Ljudmetodens läsformel: 

läsning = avkodning x förståelse (Gough & Tunmer, 1986) lägger tyngdpunkten på 

avkodning. Utan avkodning blir det ingen läsning. ASL-metoden lägger ingen tyngd på 

avkodningsträning och kan vara orsaken till att dessa elever inte följer övriga elevers 

kurva. Elever med låg avkodningsförmåga kanske behöver mer träning i avkodning. 

Frågan är vilket arbetssätt som kan utvecklas för att även dessa elever ska öka sin 

läsförmåga? Finns det någon speciell del i någon formel som skulle kunna utvecklas 

mer för att få ökad effekt på läsförmågan? 

 

9.2.4 Orsaksteorier till läs- och skrivsvårigheter 

Det finns flera olika faktorer som påverkar läs- och skrivsvårigheter. Samuelsson (2007) 

hävdar att det finns fyra hypoteser om orsaker till läs- och skrivsvårigheter: den 

motoriska, den visuella, den auditiva och den fonologiska, där den sistnämnda har den 

mest vetenskapliga tyngden (Samuelsson, 2007). Jacobson (2006) delar in orsakerna till 

läs- och skrivsvårigheter i arv och miljö (se bild 6 sidan 24). I studien belyses följande 

faktorer: fonologiska, språkliga, mognad, emotionella samt för lite träning. Ur den 

fonologiska aspekten skiljer sig inte resultatet för de båda läsmetoderna vad det gäller 
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elever med låg ordavkodningsförmåga. Flertalet forskare förespråkar den fonologiska 

hypotesen, men frågan är varför inte ljudmetodens elever med låg 

ordavkodningsförmåga hade högre resultat än motsvarande ASL-elever? Enligt den 

hypotesen borde elever med låg avkodningsförmåga i ASL-metoden haft lägre resultat 

än motsvarande elever i ljudmetoden. 
 

9.3 Konklusion 

Studiens undersökning överensstämmer med den första hypotesen att arbetssättet ASL 

kan underlätta och motivera elever i deras läs- och skrivinlärning. Däremot visar 

studiens resultat inte att ASL kan förebygga läs- och skrivsvårigheter mer än 

ljudmetoden enligt den andra hypotesen. Det finns vissa svårigheter att generalisera 

resultaten på grund av en osäkerhet gällande hur ASL använts i realiteten, 

resursfördelning, implementering av Lgr11 och gruppstorlek med mera. Utifrån signaler 

från ASL-lärarna att eleverna har en större arbetsglädje och är mer motiverade fanns 

förväntningar på ett bättre resultat för elever med läs- och skrivsvårigheter. Eftersom 

flera läsforskare (Taube 2007, Elbro 2004, Gough & Tunmer 1986, Liberg 2006 och 

Trageton 2014) i sina modeller för läsmetoder skriver om motivationens betydelse 

borde även elever med låg ordavkodningsförmåga ha haft högre resultat.  

 

Eftersom ASL ingår i en form av digitalisering av skolan krävs det en pedagogisk 

grundtanke och fortbilning av pedagoger för att få önskad effekt. Både Hattie (2009) 

och Agélii Genlott & Grönlund (2016) hävdar en väl integrerad pedagogik för att IT-

användning i skolan ska ge bättre resultat. Resultaten från studien visar att de flesta 

elever har högre ordavkodningsförmåga i ASL-metoden. Kommunens implementering 

av ASL-metoden med tillhörande fortbildning har gett resultat för flertalet elever. 

Däremot har ASL-elever med låg ordavkordningsförmåga inte förbättrat sina resultat i 

förhållande till elever i ljudmetoden. Lundbergs (2013) ordavkodningsmodell och 

Gough & Tunmer´s (1986) läsformel ”The simple view of reading” lägger 

tyngdpunkten på den fonologiska faktorn i ordavkodning. Utifrån dessa modeller för 

läsmetoder borde ljudmetodens elever med låg ordavkodningsförmåga i studien ha 

högre resultat, vilket visar betydelsen av den andra faktorn i formeln det vill säga 

förståelse. Trageton (2014) förespråkar vikten av förståelseinriktad läsavkodning, vilket 

kan vara orsaken till att elever från ljudmetoden inte nådde bättre resultat. Slutsatsen av 

studien betonar vikten av både avkodning, läsförståelse och motivation. Dessa faktorer 

är betydelsefulla för framgångsrik och god ordavkodningsförmåga. En annan slutsats 

kan vara att skolan kanske inte ska använda samma metod för alla elever utan variera 

efter elevens behov. 
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10  Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom det kanske är så att ASL inte är den bästa metoden för elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan det vara intressant med vidare forskning för att följa upp studien 

med efterkommande klasser. Mer elevunderlag i kombination med kvalitativa intervjuer 

och reflektioner från kollegor kan samlas ihop och analyseras för vidare studier. En 

jämförelse kan också göras mellan användandet av dator respektive lärplatta eftersom 

alla klasser nu använder lärplattor för läsinlärning vid ASL-metoden i den aktuella 

kommunen. Dessutom vore det intressant att vidga studien till jämförande av andra 

kommuner som använder ASL-metoden och för att kunna dra generella slutsatser av 

elevers läsförmåga. Inom den traditionella ASL-metoden börjar formandet av bokstäver 

först under andra årskursen. Mer tid kan frigöras till själva skriv- och läsinlärningen. 

Kan detta leda till bättre läsförmåga hos eleverna som Trageton (2014) hävdar? 

Eftersom hans studie är begänsad skulle frågeställningen kunna vidareutvecklas i 

framtida forskning. En annan aspekt som skulle kunna forskas vidare på är eventuella 

könsskillnader i läs- och skrivutvecklingen. 
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Till 

Vårdnadshavare 

 

 

 
 

Information angående undersökning om olika läsinlärningsmetoder 
 

Vi är två grundskollärare som studerar på Specialpedagogprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö och som ska påbörja vårt examensarbete. Vårt examensarbete 

går ut på att vi ska undersöka olika läsinlärningsmetoder och behöver då samla in 

elevers resultat från olika kunskapskontroller. Elevernas namn kommer att 

avidentifieras och resultaten kommer enbart användas i vår studie eller för vidare 

forskning. Resultat från elever födda 2003 och 2005 kommer att användas i studien. 

Syftet med undersökningen är att jämföra arbetssättet ASL – att skriva sig till läsning 

med den traditionella ljudinlärningsmetoden för att se hur de olika metoderna påverkar 

elevernas läs- och skrivförmåga, både allmänt och för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Frågeställningarna är följande: 

 

 Hur har läs- och skrivförmågan påverkats av ASL respektive den traditionella 

ljudinlärningsmetoden? 

 Vilka möjligheter har ASL att förebygga läs- och skrivsvårigheter? 

 

Har ni som vårdnadshavare några frågor angående vår studie kan ni kontakta oss via 

mejl. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Monica Brogård   Anette Gunnarsson 

monica.brogard@xxxxxx.se  anette.gunnarsson@xxxxxx.se 
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