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Sammanfattning och metod 

Att skriva sig till läsning, ASL, är en metod allt oftare används i svenska skolor. Denna metod 

byter ut pennan mot datorn i den tidiga läs- och skrivinlärningen och huvudtanken är att 

eleverna ska lära sig läsa genom sitt eget skrivande. Syftet med studien är att undersöka 

pedagogers föreställningar och erfarenheter av ASL-metoden. Studiens teoretiska ramverk är 

det sociokulturella perspektivet, och det har valts utifrån en syn på att lärande sker i 

interaktion med andra människor. Resultatet visar att pedagogerna som deltagit i studien är 

överens om att metoden är gynnsam för elever med motoriska svårigheter. 

sammanfattningsvis pekar resultaten i min undersökning på att ASL är en lämplig metod för 

tidig läs- och skrivinlärning. Samtidigt anser de att ASL bör kompletteras med andra metoder 

för att hjälpa eleverna att komma igång med läsningen.  
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1 Inledning 

En av pedagogens viktigaste uppgifter är att hjälpa barn att upptäcka och erövra skriftspråket. 

Barnens språkliga medvetenhet stärks genom olika sorters språklekar och övningar som på 

olika vis tränar deras fonologiska medvetenhet, vilket är en förutsättning för att kunna lära sig 

läsa och skriva. Alla barn är unika och har olika förutsättningar för språkinlärning, och läraren 

behöver därför vara medveten om de olika läsinlärningsmetoder som står till buds, och hur de 

på olika sätt kan hjälpa barnen att erövra skriftspråket. En sådan metod är Att skriva sig till 

läsning (hädanefter ASL) som utvecklades av Arne Trageton (2005). Den teoretiska 

grundtanken i ASL innebär att elever ska vara i interaktion med varandra och har inspirerats 

av John Deweys ”learning by doing” (Trageton 2005). Eleverna ses som producenter och inte 

som konsumenter i lärosituationen.  

Att arbeta som lärare är en daglig utmaning, eftersom man måste fånga och väcka 

elevernas nyfikenhet på många sätt, bland annat genom att använda olika typer av digitala 

verktyg Att göra undervisningen så stimulerande och varierande som möjligt har underlättats 

genom möjligheten att använda surflattor och andra digitala-lösningar där skrivandet kan 

utvecklas och stimuleras. Det kräver samtidigt att pedagogerna själva inte bara behärskar den 

nya tekniken, utan också att de följer aktuell forskning och den vetenskapliga debatten, tar 

ställning och omsätter teori i praktiken. Eleverna måste uppnå kunskapsmålen och lärarna ska 

kunna anpassa undervisningen och bygga den på elevernas intressen och erfarenheter. Med 

digitala verktyg kan man skapa lust och motivation till lärande, men det kräver en skola som 

satsar på utrustning, tillgänglig teknik och lärare som kan se varje enskild individ och lotsa 

fram eleverna mot lärandet. I läroplanen för grundskolan (Lgr11 2010) påpekas det att skolan 

ska verka för att eleverna utvecklas till framåtdrivande individer som kan verka i olika sociala 

miljöer, och det kräver bland annat fokus på interaktion och bruk av moderna digitala-

lösningar som ligger i fas med samhällsutvecklingen.  

Undervisningen i ämnet svenska syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i och om 

svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- 

och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges 
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möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära (Lgr11 2010:222). 

Metoden ASL är ett sätt att arbeta för att nå målen i kursplanen för svenska i grundskolan, 

men det är ett arbetssätt som utmanar den traditionella läs- och skrivundervisningen genom att 

pennan och papper byts ut mot tangentbord och skärm. Mot denna bakgrund är det relevant att 

undersöka hur lärare som arbetat med ASL upplever att metoden fungerar och hur de ställer 

sig till den i förhållande till de metoder för läs- och skrivinlärning som de tidigare arbetat 

med.  

1.1 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen omfattar sex kapitel. I det första kapitlet presenteras studiens syfte och 

frågeställning. Kapitel två inleds med en bakgrund om Att skriva sig till läsning. Vidare ges 

en kort översikt av andra metoder som präglat svensk läs-och skrivinlärning. Studiens 

teoretiska perspektiv presenteras i kapitel tre. I kapitel fyra presenteras metod och material. 

Resultatdelen återfinns i kapitel fem, och där analyseras pedagogernas erfarenheter och 

upplevelser av ASL. Studien avslutas med ett diskussionskapitel, kapitel sex, som inleds med 

en summering av studiens resultat. Vidare diskuteras resultaten och vad som möjliggör eller 

hindrar pedagogerna i deras undervisning. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt övergripande syfte är att undersöka lärares föreställningar om och erfarenheter av 

metoden Att skriva sig till läsning (ASL). Ett delsyfte är att jämföra pedagogernas 

erfarenheter av olika metoder för läs- och skrivinlärning. De frågeställningar som studien 

grundar sig på är: 

• Vilka erfarenheter av och föreställningar om metoden att skriva sig till läsning har 

pedagogerna?  

• Hur upplever pedagogerna arbetet med ASL i relation till andra metoder? 

2 Bakgrund  

I detta kapitel presenterar jag pedagogiska perspektiv på olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder. 
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2.1 Att skriva sig till läsning 

Den snabba utvecklingen av kommunikationssamhället genom användningen av 

informationsteknologi ställer höga krav på skriv- och läskompetens redan under de första 

skolåren. En anledning till detta är att kraven på att hantera digitala verktyg ökar samtidigt 

som vi fortfarande främst kommunicerar via skrift. 

Metoden ASL bygger på ett forskningsprojekt som innefattar fjorton klasser från Norge, 

Danmark, Estland och Finland (Trageton 2005), och det grundar sig i Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv som innebär att lärande sker i socialt samspel för att största möjliga 

utveckling ska ske. I forskningsprojektet undersökte Trageton hur eleverna arbetade med 

textskapande på dator. Genom att vänta med att skriva för hand kan eleverna fokusera på att 

producera text, och Trageton menar att eleverna som lärde sig skriva på datorn faktiskt också 

skrev bättre med penna i ett senare skede: ”Datorklasserna skrev i genomsnitt faktiskt finare än 

handskrivningsklasserna” (2005:117). Projektet visar alltså att eleverna som använt datorn under 

de tidiga skolåren formade bokstäver bättre än kontrollgrupperna som skrivit för hand från 

skolstarten. Trageton påstår alltså att om datorn används som centralt verktyg så underlättar 

det läs- och skrivinlärningen (2005:9). Genom att börja arbeta med skrivande på dator tränar 

eleverna språket utan att finmotoriken sätter stopp (2005 s.134–135). För barn i 

lågstadieåldern är det ofta lättare att skriva än att läsa, och genom att skriva med hjälp av 

digitala verktyg fokuserar barnet på innehållet istället för på formen:  

Skrivning är lättare än läsning. Men att skriva för hand är svårt för 

6-åringar. Med datorn, som är ett enklare skrivredskap än pennan, 

kan vi omvandla den traditionella läs- och skrivinlärningen till skriv- 

och läslärande. Att formulera egna tankar och meningar gör eleverna 

till kunskapsproducenter. (Trageton, 2005:09)  

Trageton (2005) menar att de motoriska svårigheter som kan uppstå när sexåringar skriver 

med penna försvinner om de istället får skriva på en surfplatta eller på dator. Vidare har 

Trageton vänt på det traditionella begreppet läs- och skrivinlärning och kallar det istället för 

skriv- och läsinlärning. I nedanstående citat sammanfattar Trageton några av sina tankar om 

förutsättningarna för skrivutveckling i vår tid:  
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De senaste tio årens forskning kring skriftspråksutveckling har 

flyttat tyngdpunkten från läsning till skrivning. I denna forskning 

står elevernas förmåga att uttrycka sina egna tankar som kan 

kommunicera till andra i centrum. Det blir ständigt flera som 

betonar samspelet mellan skrivning och läsning, med 

skrivutvecklingen som dominerande faktor. Det har på senare tid 

kommit en rad böcker om språkutvecklingen, texter och 

textskapande, inte bara för skolan utan också för förskole området. 

Vi står därför bättre rustade än på 1970- talet när det gäller att 

utveckla en bättre balans mellan skriv- och läsinlärningen med 

skrivande som utgångspunkt. (Trageton 2005:137) 

Trageton ser möjligheterna till skrivutveckling genom att skriva sig till läsning och 

koncentrerar sig på att undersöka hur skrivandet på dator kan leda till förändring av de 

traditionella teorierna om skriv- och läsinlärning i de tidiga åldrarna.  

Flera forskare är kritiska till vetenskapligheten i Arne Tragetons forskning och menar 

att eleverna aktiverar fler sinnen när de formar bokstäver med pennan än då de skriver på 

datorn, vilket leder till positiv effekt på minneskapaciteten. Myrberg kritiserar 

vetenskapligheten i Tragetons forskning: 

Datorbaserade program stödjer sig ofta på lite vetenskap och mycket 

reklambudskap. Tyvärr måste jag placera Trageton i kategorin 

reklambudskap. Varken Trageton eller någon annan har publicerat 

vetenskapliga artiklar om att skriva sig till läsning. (Cerwin 2012)  

Myrberg menar dock att de digitala verktygen har en inkluderande effekt såtillvida att 

eleverna kan lösa uppgifter på olika sätt: 

Det är sunt att elever inte tvingas att göra samma sak. Men det jag 

varnar för är att ösa ut pengar på att skaffa läsplattor åt alla barn. 

(Cerwin 2012) 

Forskare kritiserar Trageton genom att påpeka att det inte finns något vetenskapligt stöd som 

visar att barn blir bättre på att läsa bara för att de inte skriver för hand (Rudhe, 2013). Bland 
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annat hänvisas till fransk forskning som visar att det är bra att använda pennan för att skapa 

muskelminne av rörelserna, och han menar att det är bra att lära sig genom flera sinnen. 

2.3 Andra metoder för tidig läs- och skrivinlärning  

I det här avsnittet presenteras andra metoder för läs och- skrivinlärning, och dessa metoder är 

Läsning på talets grund (LTG), Wittingmetoden och Bornholmsmodellen.  

2.3.1 Läsning på talets grund  

Läsning på talets grund (LTG) är en undervisningsmetod utvecklades på 1970-talet (Leimar 

1974). I denna metod fokuseras den enskilda elevens upplevelser och vad eleven säger skrivs 

ner av läraren. Om man till exempel varit på museum utgår man ifrån den upplevelsen 

tillsammans. På så sätt lyfter man fram elevens röst genom pedagogiska samtal tillsammans 

med läraren. Metoden har ett holistiskt synsätt och utgår från att eleverna lär tillsammans och 

därför tar sig an flera sätt att tänka. Man utgår ifrån elevens nivå och arbetar därifrån.  

2.3.2 Wittingmetoden 

Wittingmetoden (Witting 1998) är en metod för läs- och skrivinlärning som skapades under 

1940-talet med särskilt fokus på elever med talsvårigheter. Metoden utgår från elevens 

talspråk och från föreställningen att läsprocessen består av två delar: en teknisk del och en 

förståelsedel. De två delarna övas var för sig men alltid parallellt. Den tekniska delen innebär 

till exempel att eleven lär sig att förknippa en bokstav med ett visst ljud och att hen också lär 

sig läsriktningen från vänster till höger. När eleverna har behärskar uttalet av de enskilda 

språkljuden presenteras bokstav och form, men först när eleven har förutsättningar för detta.  

2.3.3 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är en metod med avkodningsinriktning som utvecklats av läsforskaren 

Ingvar Lundberg. Modellen har sitt ursprung i ett forskningsprojekt om fonologisk 

medvetenhet hos förskolebarn på Bornholm, vilken genomfördes i början av 1990-talet. Med 

Bornholmsmetoden utvecklas barnens språkkänsla genom systematiska aktiviteter och dagliga 

språklekar. Man startar med lyssnandelekar och barnen får lyssna på olika ljud och gissa sig 

fram till vad det är. Vidare används rim och ramsor där språk, form och innehåll 

uppmärksammas. Barnen tränar på att memorera rim och ramsor där även rytmik ingår. 
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Bornholmsmodellen har sedan 1990-talet kommit att bli ett samlat pedagogiskt arbetssätt med 

målet att fördjupa och utveckla barns fonologiska medvetenhet (Lundberg, 2009). 

3 Teori 

Lev S. Vygotskij lade grunden för det sociokulturella perspektivet i sin bok Tänkandet och 

språket (1999) där han hävdar att barn växer i en kommunikativ omgivning och börjar tillägna 

sig den språkliga förmågan redan tidigt i livet. När individen deltar i sociala sammanhang så 

sker lärandet i samspel med andra. Genom att anamma detta sociokulturella perspektiv på 

lärande i samspel har Trageton (2009:10) arbetat fram ett arbetssätt med inriktning på den 

lokala miljön och på lek som ska genomsyra lärandet där eleverna ska kunna vara 

reflekterande och söka kunskap i en social gemenskap. Eriksen Hagtvet (1990:120) 

poängterar hur Vygotskij såg att barnen utvecklar skriftspråket genom att rita föremål och 

symboler, det vill säga att barn kan förmedla språk via teckningar och att barn därför kan 

gynnas av att få leka sig fram till skriftspråket. Vygotskij betonade vikten av lek och 

meningsfull skriftlig kommunikation, inte genom fokus på skrivmotoriska övningar 

(1990:98).  

Begreppet scaffolding (ung byggnadsställningsfunktion) myntades av Bruner (1978) 

och innebär att kamrater eller vuxna stöttar eleverna i den utvecklingszon de befinner sig i, så 

att de kan bygga på det de klarar av och fina stöttning i att komma vidare. Pedagoger 

använder ofta detta i skrivundervisningen för att stötta elever så att de i sin tur kan vara 

”ställningsbyggare” åt varandra. Trageton använder sig av Bruners begrepp scaffolding i sin 

beskrivning av ASL och menar att det speglar Vygotskijs tankar om att pedagogerna fungerar 

som vägvisare och stöd i barnens utveckling. Olga Dysthe (1996) har bland annat studerat 

villkor för lärande och har inspirerats av Vygotskijs och Bruners teorier. I en studie 

undersöker hon olika inlärningsperspektiv som utvecklats för att stötta elever i skrivandet. 

Dysthe menar att begreppen ”ställning” eller ”stödstruktur” är användbara ur ett 

inlärningsperspektiv, eftersom elever hjälper varandra på ett systematiskt sätt (1996:56) 
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4 Metod 

I följande kapitel presenteras först urval, genomförande och bearbetning av det insamlade 

materialet. Därefter ger jag en kort beskrivning av informanternas bakgrund och 

avslutningsvis diskuterar jag vilken kritik som kan riktas mot den valda metoden.  

4.1 Intervju 

Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer. Trost menar att ”om frågeställningen […] gäller 

att förstå eller att hitta mönster så ska man göra en kvalitativ studie” (2010:32). Eftersom 

syftet var att fånga pedagogernas erfarenheter om metoden Att skriva sig till läsning var 

intervjuer ett rimligt val av metod. Fördelen med den kvalitativa metoden är att intervjuerna 

utgår från frågeområden som sammantaget kan besvara studiens frågeställningar. Syftet är att 

få informanternas perspektiv, och man vill med detta att respondenten berättar så mycket som 

möjligt utan att ledas av intervjuaren.  

4.2 Urval  

I studien intervjuas tre pedagoger som arbetar med ASL i de tidigare åren. Urvalet grundar sig 

på att de har varit aktiva i ett forum på internet där lärare som arbetat med Att skriva sig till 

läsning utbyter tankar och erfarenheter. De tre lärarna arbetar på olika skolor belägna i 

invandrartäta förorter med omkring tvåhundra till trehundra elever från förskoleklass till år 

sex. Kontakt med pedagogerna togs via mail genom Facebookgruppen ”ASL Läsåret 13/14”. 

För att skydda deras identitet har lärarna i studien fått fiktiva namn. 

4.2.1 Presentation av pedagogerna 

• Berit är fyrtiofem år, och hon har utbildat sig i svenska som andraspråk och har 

undervisat i förskolan i tjugofem år. Hon har ett stort intresse för skriv- och 

läsinlärning och arbetar med tvåspråkiga elever i förskoleklass. Berit har arbetat med 

ASL i snart två år.  

• Katrin har arbetat som lärare i förskolan i snart trettio år, och hon har vidareutbildat 

sig till speciallärare. Katrin undervisar tvåspråkiga elever i år 1. Katrin har arbetat med 

ASL i snart två år. 
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• Bengt har arbetat som lärare i tjugotre år och är utbildad svensklärare och 

specialpedagog. Han arbetar främst som specialpedagog i små grupper med metoden 

ASL. Han har arbetat med ASL i sex år i ett i mångkulturellt område. 

 

De tre informanterna är behöriga i svenska, svenska som andra språk samt specialpedagogik.  

4.3 Genomförande 

Informanterna kontaktades via e-post och de fick information om syftet med intervjuerna. Jag 

bifogade intervjufrågorna så att informanterna skulle kunna förbereda sig inför intervjun. 

Intervjuerna ägde rum enskilt och ostört. Jag spelade in intervjuerna och skrev anteckningar 

under intervjun. Trost (2010) menar att det finns för- och nackdelar med inspelade intervjuer. 

Nackdelarna är att oavsett val av lokal finns det alltid saker eller platser som kan påverka och 

bli störningsmoment. Den främsta fördelen med inspelade intervjuer är möjligheten att 

ordagrant kunna citera utsagor ur intervjuerna. 

Transkribering av de inspelade intervjuerna gjordes i nära samband med intervjuerna. 

Norrby (2014) menar att den transkriptionsmetod som används i en studie måste vara 

anpassad till syftet med analysen. I den här studien gjordes därför en så kallad 

bastranskription, vilket innebär att utsagorna gavs skriftspråklig form och att mer detaljerade 

transkribering av hur utsagor gjordes inte var nödvändig.  

Analysmetoden i denna studie är så kallad närläsning, vilket innebär att det insamlade 

materialet sorterades och lästes i sin helhet flera gånger. För frågeställningarna relevanta delar 

av materialet färgmarkerades och sorterades in i kategorierna Lärares erfarenheter och 

föreställningar av ASL och Lärares upplevelser av ASL i relation till andra metoder.  

4.4 Etiska överväganden 

Det finns fyra huvudkrav som gäller för svensk forskning, och dessa är informationskravet, 

samtyckandekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer, 

2007).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om 

undersökningens syfte och om att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta 

när de vill. Samtyckeskravet innebär att all medverkan i undersökningen måste vara frivillig. 



 

 

9 

 

Konfidentialitetskravet reglerar att uppgifter om de deltagande personerna måste behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem och samtliga informanter måste anonymiseras i arbetet. Slutligen gäller 

nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter som samlas in under studiens gång får endast 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).  

Redan innan intervjuerna meddelade jag de intervjuade lärarna hur materialet kommer 

att användas. Jag har gett alla pedagoger fiktiva namn i texten för att anonymisera dem, och 

ljudinspelningarna kommer att raderas när studien är avslutad. Materialet kommer inte att 

användas till något annat än undersökningen (Forskningsetiska principer, 2007). 

4.5 Metodkritik 

I studien intervjuades tre pedagoger, vilket innebär att resultatet inte är generaliserbart. Det 

hade varit mer produktivt att göra en större jämförelse mellan pedagoger som arbetat med en 

traditionell skriv- och läs inlärningsmetod och pedagoger som arbetar med ASL-metoden, 

men detta tillät inte tidsramen för den här studien. Intervjufrågorna skickades via mail i förväg 

med tanke på att pedagogerna skulle få möjlighet att fundera över mina frågor och kunna ge 

så utförliga svar som möjligt. Något annat som troligtvis har påverkat resultatet är de 

pedagoger jag intervjuade har stor erfarenhet av metoden och var positiva till ASL.  

5 Resultat  

I följande kapitel beskrivs pedagogernas erfarenheter och föreställningar om arbetsmetoden 

Att skriva sig till läsning, men också deras uppfattningar om ASL i förhållande till andra läs- 

och skrivinlärningsmetoder presenteras.  

5.1 Lärares erfarenheter och förställningar om ASL 

Pedagogerna delar med sig av olika möjligheter och hinder i arbetet med ASL, och ett vanligt 

hinder är av teknisk natur. Katrin har inte kunnat komma igång riktigt med ASL just på grund 

av problem med tekniken och en försenad leverans av nya surfplattor som har påverkat 

hennes planering. Klassen har arbetat som vanligt på lektionerna, men tar in surfplattor som 

skrivverktyg. Katrin nämner inte begreppet ASL i klassrummet, och eleverna ser inte det som 
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något konstigt att använda surfplattor som skrivverktyg.  Katrins elever får skriva texter i 

appen Skolstil som via talsyntes underlättar skrivandet för hennes elever. Oftast ger Katrin de 

elever som har svårt med finmotoriken företräde att skriva med surfplattan, eftersom hon ser 

att eleverna producerar texter snabbare med hjälp av verktyget. Katrin har arbetat med ASL 

knappt ett läsår med sina elever i ettan, och hon bedömer att hennes elever har lärt sig läsa 

bland annat för att de var förberedda redan från förskoleklass genom arbete med 

Bornholmsmodellen. Hon ser att det är många elever som tycker det är roligt att skriva på 

surfplattan, men också att det är lika många elever som trots allt föredrar penna och papper. 

Berits elever tycker det är roligt att arbeta med metoden ASL. Elever som är omogna 

tycker om att sitta och spökskriva och lyssna på bokstävernas ljud via talsyntesen, medan de 

som knäckt läskoden gillar utmaningen med att ljuda fram nya ord. Ofta sker skrivandet i par, 

berättar Berit: ”Fördelen med att de sitter i par är att de stöttar varandra mer. Det finns alltid 

en som kan mer än den andra” (Berit, 2015). Många elever efterfrågar nästa ASL-tillfälle och 

väljer gärna att skriva sina texter på surfplattan. Även Bengt säger att hans elever tycker att 

det är ett mycket roligt arbetssätt för att de kan se resultatet ganska snabbt. ”Jag har arbetat 

med många elever med olika svårigheter, nyanlända, när du får använda alla sinnen hur man 

nöter in blir det enklare” menar Bengt. 

Till skillnad från Berit anser Bengt att hans elever får arbetsro när de sitter och skriver 

individuellt, och även om de inte sitter i par så kan de samarbeta. Även Katrin tillåter att 

hennes elever arbetar enskilt. Hon säger: ”Det blir en väldig struktur som gör att det blir lugn 

och ro, det här ger lugn och ro på ett språkutvecklande arbetssätt”. Vidare tycker Berit att 

arbetsmetoden är både språkutvecklande och kreativ eftersom eleverna ritar, klipper och 

klistrar till allt de skriver: 

Det här arbetet är både språkutvecklande och kreativt då barnen ritar, 

klipper och klistrar till allt de skriver. den största skillnaden är att de 

använder surfplattan till undervisning, det är något de aldrig tidigare gjort. 

(Berit) 

Skillnaden mellan att använda skrivbok och penna är att arbetet med surfplattan känns mer 

komplett. Berit menar att hon såg resultat ganska snabbt. Exempelvis ljudar barnen ordet 

”ko”, k- o tills de skriver rätta bokstäverna och hör ordet ”ko” via talsyntesen. Språksvaga 
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elever får höra bokstavsljuden, och det utvecklar förståelsen. Särskilt Berits nyanlända elever 

har stor nytta av talsyntesen, och hon berättar att hon fick mycket information om deras 

kunskap bara genom att observera och se hur de skrev. Berit säger: “Det är roligt att se 

elevernas ansiktsuttryck när de skriver rätt av en slump vilken glädje”. 

Bengts erfarenhet av metoden är att han ser att eleverna blir lyckliga över att lyckas i 

skolan. Han berättar att han ”ser deras stolthet och visar att de duger”. Bengt ser lusten när 

eleverna utför sina arbeten, och han menar att man ger eleverna bra grund med en god struktur 

som skapar lugn och ro, och som gör att man minskar behovet av stödinsatser. Men det är 

viktigt att man fortsätter säkra en ökad progression hela vägen upp i åldrarna, och man måste 

veta hur man möter eleverna i texten, menar Bengt. Talsyntesen är en viktig del för många 

elever:  

Varenda elev lyckas på grund av talsyntesen som gör att de hör. Det 

underlättar mycket för elever med annan bakgrund som har 

problematik eftersom de får använda alla sinnen. (Bengt) 

Bengt menar att forskare som har undersökt metoden ASL säger att det händer något i år 4 när 

nya lärare inte möter eleverna på det sätt de är vana vid:  

Jag får panik när man säger till eleverna att skriva ASL utan att ha en 

tanke på vad arbetet ska gå ut på. Man måste följa upp, ofta när man 

sitter bredvid eleven får man uppleva just det ögonblicket då eleven 

lyckas.(Bengt) 

Bengt menar att eftersom eleverna i år fyra möter nya pedagoger som inte arbetat med 

metoden ASL så bli arbetsgången inte optimal eller gynnsam för eleverna. Eleverna ges helt 

enkelt inte samma möjligheter att följa metoden som de tidigare gjort, och det är 

problematiskt.  

Ett hinder Berit fick erfara var att det blev komplicerat med tekniska aspekter, bland 

annat att hinna skriva ut elevernas texter, synka ihop tangentbord via bluetooth med surfplatta 

och koppla upp den mot WiFi-nätet. Alla texter och bilder monteras under lektionstillfället på 

böcker som tillverkats av sugarpaper, och det tar tid för dem att rita, klippa och klistra in sina 

arbeten och teckningar. Berit påpekar att man måste hitta en bra struktur i arbetet för att få det 

att fungera. ASL används i Berits klass tre gånger i veckan, men skolverksamheten är 
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integrerad med fritidshemmet, vilket innebär att eleverna har möjligheten att praktisera ASL 

också efter skoltid tillsammans med fritidspersonalen. 

Katrin tror på idén om att vänta med pennan, framförallt för elever som har svårigheter 

med motoriken. I år arbetar hon med en grupp pojkar som har stora motoriska svårigheter 

med att använda pennan. Hon menar att en traditionell läs- och skrivinlärning med tragglande 

av bokstäver med penna varje vecka hade varit en glädjedödande aktivitet för dem. Bengt 

tycker inte heller att man ska blanda pennan och dator i ASL. Eleverna skriver med pennan i 

andra ämnen, och det blir en bra kombination. Eleverna ser att man skriver och hur man 

skriver. Handstilen blir vacker när de väl börjar skriva med pennan, menar Bengt, eftersom 

eleverna ofta har handstilsträning i ett år. Till skillnad mot Bengt så menar Berit att 

surfplattan inte helt bör ersätta pennan:  

Pennans roll är fortfarande viktig. Eleverna behöver öva på sin finmotorik med pennan 

ändå. Jag tror på en kombination av skriva med penna och skriva med surfplattan. Man 

kan inte endast skriva med surfplatta och inte skriva i böcker eller på papper alls. Det är 

inte möjligt att ha surfplatta framme och hjälpa den stora barngruppen. Barnen använder 

ju pennan när de ritar och skriver olika arbeten ändå. (Berit) 

Berit ser inte att det är möjligt att ha surfplattan framme hela tiden, och hennes elever har 

tillgång till pennan då de arbetar med andra skolarbeten samt när de ritar. 

5.2 Upplevelser av ASL i relation till andra metoder 

Berit har under sina år som lärare arbetat med olika traditionella metoder. Hon berättar att 

hennes elever fick bekanta sig med den alfabetiska principen (som handlar om att barn ljudar 

sig fram) vid mötet med nytt ord, och på den vägen väcktes deras intresse för skrift. Hon 

upptäckte då att systematiskt arbete med fonologisk medvetenhet gav en gynnsam effekt och 

ett bra resultat. ”Jag tror på en kombination av Trageton och att variera med andra metoder”, 

säger Berit. Berit brukade skriva ord på tavlan eller på små lappar så barnen kunde ljuda sig 

fram till orden, vilket väckte deras nyfikenhet för läsning. Det blev många repetitioner av 

bokstäver och ord som eleverna fick träna på. Eftersom det var ett nytt arbetssätt med 

surfplattan så tycker Berit att det blev en utmaning med ASL: ”Det blev en spännande 

utmaning att sätta igång med Tragetons metod”. 
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På lärarhögskolan blev Katrin inspirerad att prova olika metoder. En sådan var den 

syntetiska läs- och skrivinlärningen, där man utgår från delar och arbetar sig fram till 

helheten. En annan är helordsmetoden, som innebär att man lär sig bokstävernas ljud och lär 

sig helordsbilder. Den analytiska metoden handlar om att man fokuserar på helheten, 

analyserar och delar upp texten i meningar, satser, ord och stavelser och meningar igen genom 

syntes. Senare var det LTG, Läsning på talets grund (Hagtvet Eriksen 1990). Men Katrin tror 

att det är viktigt att inte låsa sig vid en metod. I nedanstående citat berättar Katrin om sin 

erfarenhet av utbildningen i LTG: 

Jag var medlem i LTG-föreningen under många år och i deras regi 

ordnades föreläsningar och workshops, vilket varit den mest 

utvecklande fortbildning jag haft under alla lärarår. (Katrin) 

LTG handlar om att man skriver om gemensamma upplevelser, vilket ger eleverna en 

möjlighet att se hur tal och skrift hänger samman. Efter det får eleverna individanpassade 

uppgifter, vilket ska resultera i att de lär sig skriva egna ord som de bearbetar. Till LTG-

metoden hör noggrann bokstavskontroll där prövningen av varje barns bokstavskunskap görs 

minst en gång i månaden Till skillnad mot Berit kunde Katrin inte ge några konkreta förslag 

på skillnader mot andra metoder, eftersom de använde surfplattan som ett skrivverktyg under 

lektionerna. Hon beskriver dock att genom surfplattan så kan eleverna få fler möjligheter till 

samarbete. Katrin tycker att ASL påminner om LTG, eftersom hon uppfattar att de bygger på 

grundprincip: ”Det påminner mycket om tankarna bakom LTG, att man utgår från barnets 

eget talade språk” menar Katrin.  

Bengt menar att när man upptäcker elevernas fonologiska medvetenhet och 

bokstavskännedom så kan man lägga upp undervisningen på rätt sätt. Så här beskriver Bengt 

Wittingmetoden som han använde innan han introducerade Att skriva sig till läsning: 

Jag skrev texten på blädderblock och eleverna visste redan vad jag 

skulle skriva. Vidare arbetade eleverna med vägledd läsning en del 

behövde ljuda sig fram en del andra klarade av helordsläsning 

genom härmläsning när vi hade högläsning. Sedan tränade jag 

individuellt med eleverna att läsa igenom texten tillsammans som 

körläsning. (Bengt) 
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Enligt Wittingmetoden tränades Bengts elever på språkljuden och fokuserade på varje bokstav 

utifrån en ljudsaga. Nästa steg var att presentera de tillhörande bokstäverna och eleverna fick 

träna formen. Det är en bestämd inlärningsgång som börjar med vokaler och därefter 

introduceras konsonanterna.  

Berit arbetade med olika traditionella metoder inom skriv- och läsinlärning, bland annat 

Bornholmsmodellen:  

Eleverna har fått kännedom om Bornholmsmodellen från start och 

när vi arbetar med ASL blir det bekanta ord och bilder de möter. 

(Berit) 

Berit menar att Bornholmsmodellen är ett bra komplement till ASL, eftersom eleverna känner 

igen delar av det sedan tidigare. Eftersom de arbetar på ett systematiskt sätt möter eleverna 

dagligen de bokstavskort, sånger och ramsor som ingår i Bornholmsmodellen. Med hjälp av 

denna metod blir eleverna läsförberedda, och enligt Berit är det fler än vanligt som lär sig läsa 

och skriva när hon kombinerar ASL med Bornholmsmodellen.  

6 Diskussion  

I detta avsnitt diskuterar jag studiens resultat. Frågeställningarna är följande: Vilka 

erfarenheter och upplevelser har pedagogerna av metoden Att skriva sig till läsning? Hur 

upplever pedagogerna arbetet i relation till andra metoder? 

6.1 Erfarenheter och föreställningar om metoden Att skriva sig till läsning 

Informanternas elever hade en sak gemensamt, nämligen att de har alla får lästräning genom 

olika metoder, men främst ASL. Hagtvet (1990) påpekar att när man arbetar med barn ska 

man utgå ifrån sociokulturella principen gällande stimulering av aktiviteter i språkligt 

samspel. Barnen ska få möjlighet att nå en kompetensnivå där de får en vidareutveckling i 

kommunikation, empati och en känslomässig närhet. När eleverna får arbeta i par med sina 

klasskompisar får de erfara kommunikation i ett sociokulturellt inlärningsperspektiv (Hagtvet 

1990). 
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ASL som metod bygger på att eleverna ska skriva på datorer eller surfplattor, och att 

eleverna ska vara producenter i skrivprocessen. Under intervjuerna framgår det att lärarna 

därför behöver en teknisk utrustning som fungerar felfritt. Pedagogerna såg både för- och 

nackdelar med ASL, och den största nackdelen som framkom var att skolan inte hade 

tillräckliga resurser för inköp av teknik och support. Underhållet av surfplattorna är ofta 

eftersatt, uppdatering av appar och laddning krånglar, och de erfar problem vid utskrift. Det är 

därför viktigt att skolledningen stöttar lärare med det tekniska, så att pedagogerna kan ägna 

sig helt åt sin undervisning och inte behöver lägga tid på att se till surfplattor, tangentbord, 

hörlurar, skrivare etc. finns på plats och fungerar.  

Informanterna påpekar att de var skeptiska mot ASL till en början, framför allt eftersom 

de fruktade en större arbetsbelastning, och för att de hade en känsla av negativitet mot arbetet 

med digitala verktyg. En anledning kan vara att det är ett relativt nytt sätt att arbeta med 

surfplattan i skolan. När det kommer nya projekt och satsningar är det viktigt att skolledarna 

gör en hållbar ekonomisk investering, samt att kompetent supportpersonal har avsatt tid för att 

ta hand om underhållet av utrustningen.  

Samtliga menar att tidigare metoder visat goda resultat, men då de tillämpat ASL-

metoden har detta resulterat i att eleverna ofta producerar ett större textinnehåll. Talsyntesen 

har varit till stor hjälp i skriv- och läsinlärningen och har bidragit till att eleverna fått större 

kontroll och inflytande över sitt skrivande. Surfplattan som verktyg har underlättat 

skrivproceduren rent fysiskt, vilket har lett till att eleverna ökat sin produktion av text jämfört 

med när de använde enbart pennan. Vid intervjuerna framkom det dock att pedagogerna lät 

sina elever skriva både med penna och med hjälp av surfplattan.  
De var överens om att eleverna kan vänta med att skriva med penna, eftersom det kunde 

vara en glädjedödande aktivitet för elever som har svårt med motoriska aspekter av att skriva 

med penna. Pedagogerna var eniga om att är bra för elever med motoriska svårigheter att 

skriva på surfplattan, eftersom de inte hindras i sitt tänkande på grund av de fokuserar på 

penngreppet eller bokstävernas form. Trageton (2005) menar att man med fördel kan vänta, 

eller rentav bör vänta med att forma bokstäver för hand i de tidigare åldrarna. Han menar att 

barn, särskilt pojkar, som har svårt att forma bokstäverna tappar lusten till läsning, men 

framförallt tappar de lusten att skriva på grund av att det är komplicerat att forma bokstäver 

och för att det tar mycket tid. Trageton menar dock att pennan behövs för att rita och måla de 
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bilder som skall illustrera berättelsen, men även för att eleverna ska få öva på penngreppet 

(2005:118). 

Pedagogerna uppfattar att eleverna som praktiserar metoden ASL tycker att det är ett 

roligt och motiverande arbetssätt. De som hade svårt med finmotoriken skriver längre texter 

och upplever sig som duktiga och stolta textproducenter. Eleverna behöver inte oroa sig för att 

skriva bokstäver eller penngreppet, och på så sätt blir det lätt att skriva större textmassor. 

Katrin tyckte dock att hennes elever valde pennan likaväl, men hon beskrev även att de inte 

hade tillräckligt många surfplattor till eleverna. Hade Katrin fått all teknisk utrustning på plats 

så hade hon kunnat bedriva ASL fullt ut, vilket säkerligen skulle ha gynnat hennes elever. 

Arbetsmetoden som Katrin beskriver i intervjun visar att hon inte kunnat engagera eleverna så 

att de fått uppleva samspelet i ASL som det är tänkt.  

Dysthe (1996) menar att arbete med fokus på samspel tillsammans med eleverna i 

klassrummet grundläggs i om pedagogerna betraktar lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Dysthe lyfter en systematisering av dialogiska relationer i klassrummet som även kan stötta 

den skriftliga kommunikationen. Det handlar om att läraren ska ha muntligt samspel med hela 

klassen eller gruppen och samtidigt ha ett samspel med den enskilda eleven (Dysthe 2006). 

Under intervjun lyfte Berit att pararbete stärker hennes elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Detta kan kopplas till scaffolding (Bruner 1985), alltså stödstrukturer, som 

till exempel att kamraterna lotsar varandra i svårigheter i textskapandet. Scaffolding hjälper 

eleverna att synliggöra tankar och på det sättet avlastas arbetsminnet (Westlund 2009). När 

Bengt arbetar lotsar han fram sina elever och stöttar dem i textskapandet. Detta resonemang 

går att jämföra med Dysthe (1996) som skriver i sin avhandling att stöd kan ha olika 

strukturer, och att samspelet mellan lärare och elever är det gemensamma stödet som ger en 

positiv effekt. Att ge elever stöd eller struktur genom fasta ramar med öppet innehåll ökar 

elevernas engagemang. Informanterna som arbetar med struktur och fasta ramar inom 

metoden de tillämpar förmedlar samma typ av stöd som Dysthe nämner (1996:243–244).  

Informanterna har fått lära sig om metoden genom utbildning i ASL, men de har 

tillämpat metoden olika länge. Bengt som har arbetat med metoden i sex år gav fylligare svar i 

intervjun, men hans elever undervisades individuellt och inte i grupp. Katrin och Berit har 

arbetat med metoden mellan ett och två läsår och tillämpar nu den i klassen. Det som har varit 
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till en fördel för arbetet med ASL är att alla pedagogerna medvetet har uppmuntrat eleverna i 

en språkstimulerande miljö. 

6.2 Upplevelser av ASL i relation till andra metoder 

I den andra av denna undersöknings frågeställningar ville jag undersöka lärarnas erfarenheter 

av ASL i relation till andra läs- och skrivinlärningsmetoder. Svaren i intervjuerna har tydligt 

visat att pedagogerna har stor erfarenhet av olika läs- och skrivinlärningsmetoder. De har 

undervisat sina elever med stor flexibilitet beroende på elevernas förutsättningar och behov. 

Katrin hävdar att det är viktigt att inte låsa sig vid en metod, och menar att särskilt hennes 

tvåspråkiga elever inte har samma förutsättningar som de elever som har svenska som 

modersmål och att hon som lärare därför måste variera de metoder hon använder i 

klassrummet. Trageton menar att det finns fördelar med att kombinera digitala verktyg och 

skrivande just för tvåspråkiga barn (2005).  

Tidigare har några av pedagogerna arbetat med LTG, och i den metoden finns flera 

element som påminner om ASL. När Leimar (1976) lanserade LTG- metoden utgick hon ifrån 

elevernas egna texter. Detta gör även ASL, men skillnaden är att eleverna skriver med digitala 

verktyg. Wittingmetoden är en annan metod som informanten Bengt har arbetat med. 

Likheten med ASL är att man arbetar mycket med fonem och fonologisk medvetenhet. Ingvar 

Lundbergs Bornholmsmodell praktiseras också av informanterna på ett systematiskt men ändå 

lekfullt sätt. Eleverna arbetar då i socialt samspel, eftersom arbetssättet innehåller språklekar 

och rim och ramsor i den gemensamma undervisningen.  

Informanterna lyfter fram elevernas sociala interaktion som en framgångsfaktor för 

utvecklandet av läsning och skrivning. Lärare har ett ansvar att förhålla sig professionellt 

kritiska till ny pedagogik. Samtidigt måste man våga bryta undervisningstraditioner för att 

skapa den förändring som krävs i dagens samhälle. När man arbetar med digitala verktyg i 

skolan ska man kunna hitta en balans mellan att planera och styra arbetet utan att låta barnens 

egen nyfikenhet och upptäckarförmåga påverkas. Med motiverade elever kan man leda arbetet 

till nya kreativa och lustfyllda vägar. Det digitala samspelet gör barnen smartare än vi tror. 
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6.3 Vidare forskning 

Vidare skulle det vara intressant att utöka undersökningen med flera skolor som har 

andraspråkselever och som har arbetat länge med ASL, samt att komplettera med 

observationer och elevintervjuer för att få bredare kunskap om olika läs- och 

skrivinlärningsmetoders effekt. 
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BILAGA 1 

 

 

Intervjufrågor 

• Kan du presentera dig själv? 

• Beskriv din erfarenhet i läs- och skrivinlärningsmetod. 

• Vilken metod använde du innan Tragetons? 

• Hur länge har ni arbetat med Tragetons metod ASL, Att skriva sig till 

läsning? 

• Kan du beskriva lektionsinnehållet i ASL? Hur ofta har ni ASL? 

• Kan du beskriva hur metoden uppfattas av eleverna? 

• Vad kan du se för skillnader från andra arbetsmetoder ni använder i 

klassen?  

• Hur ser du på pennans roll i skrivinlärningen? 
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