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ABSTRAKT 
I denna studie har vi undersökt vilka möjligheter samt begränsningar pedagoger ser med 

Tragetons metod ”att skriva sig till läsning”. Metoden innebär att eleverna använder 

datorn som skrivverktyg. Föreliggande studie är kvalitativ och intervjuer har genomförts 

med nio pedagoger som har erfarenhet av att arbeta i förskoleklass. Det resultat som 

framkommit är att samtliga pedagoger ser fler möjligheter än begränsningar med att 

arbeta med metoden. Nämnda fördelar är att motoriken ej utgör ett hinder för 

skrivinlärningen, samt att motivationen ökar. Trots detta är det få pedagoger som aktivt 

arbetar med Tragetons metod. En av anledningarna är tillgången till datorer. De flesta 

pedagoger föredrar att använda datorn som ett komplement till den övriga 

undervisningen.  
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1 INLEDNING 
I det samhälle som vi idag lever i är det viktigt att alla individer lär sig att läsa och 

skriva. Utan dessa färdigheter är det problematiskt att utbilda sig och att skaffa ett 

yrke. Förr i tiden låg fokus vid skrivinlärningen på att eleven skulle utveckla en fin 

och representativ handstil. Idag kan alla elever skriva lika fint genom att använda en 

dator som skrivverktyg. Det handlar inte längre enbart om den traditionella 

skrivinlärningen, utan flera metoder har växt fram i takt med samhällets teknologiska 

utveckling (Taube, 2011). En av dessa är Arne Tragetons metod, ”att skriva sig till 

läsning” (ASL). Metoden innebär att datorn används som skrivmaskin för att öka 

elevernas skrivfärdigheter. Vissa pedagoger i Sverige har valt att anamma denna 

metod medan andra har valt att inte göra det.  

Intresset för olika metoder inom läs- och skrivinlärning väcktes hos oss under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i förskoleklass. Vi fick då erfara den 

variation av metoder som finns och hur pedagoger förespråkar olika arbetssätt. Vi 

vill nu få en ökad förståelse för vilken syn pedagogerna har på metoden att skriva sig 

till läsning. Vilka möjligheter samt begränsningar finns? 
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2 BAKGRUND 
I föreliggande avsnitt kommer bakgrund och tidigare forskning att presenteras. 

Bakgrunden är uppdelad i läs- och skrivinlärning förr och nu, läs- och 

skrivinlärningsmetoder, läs- och skrivinlärning i förskoleklass samt datorn som 

skrivverktyg. 

 

2.1 Läs- och skrivinlärning förr och nu 

I Sverige påbörjades, enligt Hedström (2009), läs- och skrivundervisningen för barn 

under 1600-talet. Den första läsundervisningen hade till syfte att sprida kyrkans, och 

därmed statens ord. Detta skedde i det egna hemmet och det var föräldrarna som var 

ansvariga för att barnen lärde sig att läsa. Anledningen till att barnen skulle kunna 

läsa var för att de skulle kunna läsa katekesen vilket var viktigt i det då 

högprotestantiska samhället. Att barnen kunde läsa kontrollerades av prästerna och 

om barnen inte visade att de var läskunniga fick de till exempel inte ingå äktenskap 

eller vittna inför tinget (a.a.). Hedström beskriver vidare hur samhället under mitten 

på 1800-talet förändrades och med det även läsundervisningen. Huvudsyftet med 

läsning och skrivning blev nu att utveckla samhället och möta framtiden. Folkskolan 

introducerades och bokstavsmetoden anammades som metod för läsinlärning. Då det 

upptäcktes några år senare att läsförmågan hos barnen minskade, valde man att 

utveckla verksamheten. Detta innebar bland annat att lärarna skulle lära ut läsning 

och skrivning i samspel med varandra (a.a.). Under tiden från mitten av 1800-talet 

till idag har många olika metoder för att lära sig läsa och skriva dykt upp i skolan. 

Till skillnad mot i den begynnande läs- och skrivinlärningen då förmedling av 

gudstro var huvudsyftet, har dock skolan idag som uppdrag att ständigt reflektera 

över hur och vad som undervisas i skolan. Samtidigt ska i detta arbete hänsyn till 

varje elevs förutsättningar och behov tas. För att kunna genomföra arbetet och 

utveckla verksamheten behöver man inom skolan ständigt reflektera över och 

diskutera kring skolans uppdrag. 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden 

och om hur kunskapsutveckling sker. 

                                                                                     (Skolverket, 2011, s.10). 

2.2 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

Här beskriver vi några läs- och skrivinlärningsmetoder som kan förekomma i 

förskoleklassen. Stycket är indelat i underkategorierna traditionell läs- och 

skrivundervisning, Whole language, Bornholmsmodellen, IBM´s ”Writing to read” 

samt att skriva sig till läsning. 

2.2.1 Traditionell läs- och skrivundervisning 
Enligt Liberg (2006) kännetecknas den traditionella läs- och skrivinlärningen bland 

annat av att den fokuserar på grammatiskt läsande där ljud och uttal lärs ut 

(ljudmetoden). I den traditionella läs- och skrivundervisningen börjar eleverna med 

läsning. Detta sker i färdigproducerade texter som enligt Liberg ofta inte är särskilt 

meningsfulla och motiverande för barnen vilket gör att läslusten sällan väcks hos 

barnen. Läsandet och skrivandet sker alltså inte i ett växelvis sammanhang vilket gör 

att den traditionella undervisningen bortser från möjligheten att lära sig läsa genom 
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sitt eget skrivande. Detta sätt att lära sig läsa och skriva är enligt Liberg annars ett 

mycket vanligt sätt för yngre barn att erövra skriftspråket (a.a.). Fast (2007) nämner i 

sin studie att den traditionella läs- och skrivinlärningen inte bygger på elevernas 

vardagliga erfarenheter (a.a.). Detta sätt att undervisa kan enligt Liberg få 

konsekvenser: ”En elev som inte ser det slutliga målet och inte kan överse med att 

man tar en sak i taget riskerar att få läs- och skrivsvårigheter” (Liberg, 2006, s. 139). 

Ytterligare kritik som Liberg riktar mot den traditionella läs- och 

skrivundervisningen är att alla barn förväntas lära sig läsa och skriva på samma sätt 

och i samma tempo och om barnet får svårigheter vid inlärningen läggs problemet på 

barnet självt. Det kan då handla om att barnet inte är tillräckligt moget och att 

han/hon saknar tidigare kunskaper. Idag vet man att vissa barn föredrar att skriva, 

andra att läsa och vissa att tala sig fram i språket. I den traditionella läs- och 

skrivundervisningen går man alltså från delar till helhet grammatiskt sett, vilket av 

Libergs beskrivs som en mycket komplicerad procedur. Samtidigt krävs många 

förkunskaper i denna typ av undervisning som den utger sig för att lära ut: ”En 

nybörjare måste vara både kunnig och tolerant om han ska klara att lära sig att läsa 

och skriva inom ramen för en traditionell läs- och skrivundervisning” (Liberg, 2006, 

s.146). 

2.2.2 Whole language 
Som en reaktion mot den traditionella läsundervisningen utvecklade Ulrika Leimar 

metoden ”läsning på talets grund” (LTG) under 1970-talets Sverige (Fredriksson & 

Taube, 2012). Metoden utgår från hela ord men även en växelverkan ska ske med 

bokstavsljud och bokstäver. Metoden innebär att eleverna ska få skriva sina egna 

texter med hjälp av sin lärare. I detta arbete ska eleverna utgå från sitt ordförråd och 

sina egna erfarenheter och vikten läggs vid innehållet och förståelsen (Hedström, 

2009). I LTG-metoden utgår man alltså från helheten för att förstå delarna till 

skillnad från den traditionella undervisningen som utgår från delarna för att förstå 

helheten. Enligt Fredriksson och Taube (2012) har whole language-metoden visat 

positiva effekter i förskolan, men dock ej i den fortsatta skolgången (a.a.).   

2.2.3 Bornholmsmodellen 
Bornholmsmodellen är ett forskningsprojekt utvecklat av Ingvar Lundberg (2007) 

med syfte att träna den språkliga medvetenheten hos barn. Den är vanligt 

förekommande i förskolor och förskoleklasser i Sverige idag. I modellen får barnen 

träna fonologi, alltså språkets ljud och prosodi. Lundberg (2007) menar att för att 

kunna lära sig läsa måste man dela upp ord i deras beståndsdelar. I arbetet med 

Bornholmsmodellen får barnen alltså reflektera över språkets olika ljud och hur 

språket är uppbyggt av ord och meningar. Genom att föra in språklekar i 

förskoleklassen som låter barnen träna på bokstäverna menar Lundberg att man 

underlättar vid barnens läsinlärning och förebygger lässvårigheter i skolan. För att 

utveckla läsförmåga menar han vidare att språklig medvetenhet, bokstavskunskap, ett 

gott ordförråd och motivation/uppgiftsorientering krävs. Lundberg påtalar dock att 

språklekarna i Bornholmsmodellen inte får vara den enda aktiviteten i 

förskoleklassen som har till uppgift att främja elevernas språk- och läsutveckling. Att 

träna sig i distanserat språk som är skiljt ifrån här-och-nu är också något som 

Lundberg förespråkar att man bör göra i förskoleklassen för att utveckla språket. Han 

anser att man kan göra detta genom till exempel samtal med varandra, 

dramatiseringar och högläsning (a.a.). Enligt Hedström (2009) finns det många 

studier som visar att god fonologisk medvetenhet kan kopplas samman med 
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läsförmåga. Samtidigt menar han att det finns kritiker som hävdar det motsatta, att 

det är läsning som leder till fonologisk medvetenhet (a.a.).  

2.2.4 IBM´s ”Writing to read”  
Under 1980-talet startades enligt Slavin (1991) ett program, ”Writing to read”av 

IBM i USA. Detta program utvecklades för förskolan och första klass med syfte att 

öka läs- och skrivprestationerna hos eleverna (a.a.). Tilläggas bör att IBM är ett 

aktiebolag som har till uppgift att sälja och marknadsföra sina produkter och tjänster, 

i detta fall till skolor. I detta program beskriver Slavin (1991) att eleverna skulle 

rotera bland olika stationer där bland annat att lyssna på sagor, träna på fonem och 

skriva berättelser på datorn ingick. Metoden spred sig och anammades runt om i 

USA. Kritik av metodens effektivitet och kostnad kom några år senare då man 

menade att förväntningarna på programmet inte hade uppfyllts. Författaren menar i 

en sammanfattning av forskningsrapporter kring IBMs program att de något bättre 

resultat som uppvisats med programmet inte är relevanta då jämförelser gjorts med 

förskolor som inte arbetat med läs- och skrivinlärning. Att viss skillnad framkommit 

mot kontrollgrupperna blir då inte särskilt förvånande. Istället menar författaren att 

det finns mer effektiva och mycket billigare metoder att använda vid elevernas läs-

och utveckling (a.a.).  

 

2.2.5 Att skriva sig till läsning (ASL) 
Arne Trageton (2005) har infört begreppet och metoden att skriva sig till läsning 

(ASL) i Norden. Hans forskningsprojekt utgår ifrån 14 klasser i Norge, Danmark, 

Finland och Estland. Samtliga barn är i åldrarna 6-9 år och projektet pågick under tre 

års tid (1999-2002). I projektet vänder Trageton på uttrycket läs- och skrivinlärning 

och med datorns hjälp får barnen utveckla sin skriv- och läsinlärning. Syftet med 

projektet var att undersöka hur datorn som verktyg kunde ändra på den traditionella 

läs- och skrivutvecklingen. Trageton menar att det inte behöver kosta särskilt mycket 

att anamma metoden. I Norge samordnades till exempel en landsomfattande insats 

för att samla in uttjänta datorer och skrivare från olika företag (a.a.). I Sverige idag är 

det flera skolor som har valt att arbeta efter Tragetons metod och hans bok fungerar 

som stöd för pedagoger som vill arbeta efter metoden. Detta görs trots att det inte 

finns någon vetenskaplig forskning avseende metodens effektivitet. Trageton (2005) 

beskriver hur man bedömt innehållskvaliteten på texter som barnen skrivit efter de 

tre åren som projektet pågått. Även texter skrivna av barn som inte deltagit i 

projektet har studerats och jämförts av sakkunniga utan att de haft kännedom om 

projektet. I resultatet av detta test utläser Trageton ”kort sagt ligger genomsnittet för 

datorbarnen ett år högre än för handskrivningsbarnen” (2005, s.131).  

I arbetet med ASL blir barnen från och med förskoleklassen producenter av sina 

egna texter. Detta sker enligt Trageton (2005) i en ”skriftspråksstimulerande 

verkstad” där eleverna parvis med en klasskamrat skapar sin egen text på dator. 

Klassrummet är indelat i arbetsvråer så att eleverna kan rotera mellan olika 

arbetsuppgifter. I ett klassrum behövs det således inte lika många antal datorer som 

elever. Återkoppling på det genomförda arbetet ges bland annat vid högläsning av 

den egna texten för klassen. Det faktum att eleverna tar hjälp av varandra och 

ständigt för en dialog med varandra ska uppmuntra och utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga (a.a.). Detta sätt att använda språket är också något som 

stöds i läroplanen för grundskolan. 
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Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.      

                                                                                            (Skolverket, 2011, s.9).  

Takala (2013) har studerat skolor som arbetar efter metoden ASL i Finland. Hon 

menar att ASL inspirerar eleverna att skriva och läsa och att metoden dessutom låter 

eleverna skriva på sin egen nivå. Även sociala färdigheter förbättrades med ASL och 

kommunikativa färdigheter tränades med metoden (a.a.). Agélii Genlott och 

Grönlund (2012) har i Sverige nyligen utfört en mindre pilotstudie. I denna studie har 

barn i första klass använt datorer och IKT som verktyg för att skriva texter. Stora 

likheter finns med ”att skriva sig till läsning”. Dock har detta projektet utvecklats för 

att barnen ska använda datorerna i en social lärprocess där bland annat en egen 

hemsida ingår. Under ett år studerades, på samma skola, fyra klasser i årskurs 1 

varav två ingick i projektet och två utgjorde kontrollgrupper. Resultatet av denna 

studie visar att barnen i projektgruppen skrev längre texter med bättre struktur och 

tydligare innehåll samt använde ett mer utvecklat och rikare språk. Dessutom 

bedömdes barnen i projektet ha ett gott självförtroende beträffande sin läs- samt 

skrivförmåga (a.a.). 

 

                            Kritik mot metoden ASL 

Ett par av de som ifrågasätter Trageton är Fredriksson och Taube (2012). De menar 

att de forskningsresultat Trageton har visat upp brister i flera avseenden. De menar 

att forskningsunderlaget har varit alltför knapphändigt och att Trageton inte heller 

beskriver andra faktorer som kan påverka det goda resultatet (a.a.). Hedström (2009) 

utför en intervju med professor Ingvar Lundberg. I intervjun kritiserar Lundberg 

metoden ASL. Han menar bland annat att muskelrörelserna i händerna då eleven 

skriver med penna hjälper hjärnan att befästa orografiska mönster. Om man skriver 

på dator går eleverna miste om denna effekt. Dessutom menar Lundberg att eleven 

måste starta med den fonologiska medvetenheten före läs- och skrivinlärningen då 

den är en förutsättning för inlärningen (a.a.). Myrberg (2003) menar däremot att man 

i början av läsinlärningen måste kombinera fonologi med bokstavsträning då detta 

kräver tid, övning och uppmärksamhet (a.a.). Cunningham och Stanovich (1990) 

utförde tester där 6-åringar fick stava för hand, på dator och med bokstavsbrickor. 

Barnen fick då bäst resultat då de fick skriva för hand (a.a.). Detta kan ses som en 

bekräftan på det Lundberg hävdar, att den motoriska aktiviteten hjälper hjärnan att 

minnas. Cunningham och Stanovich (1990) menar ändå att användandet av dator kan 

ha positiva effekter för barns inlärning. Detta då datorn kan motivera barnen att 

komma i kontakt och använda bokstäver och ord. Vidare förklarar författarna att 

tangentbordsskrivning kan hjälpa till att komma över tidigare motoriska svårigheter 

som begränsar barnens handskrift. Detta kan ha positiva effekter då barnens 

motivation för att skriva kan öka (a.a.).  

2.3 Läs- och skrivinlärning i förskoleklass 

Detta avsnitt är indelat i pedagogers val av metod samt forskningsbaserade metoder.  

2.3.1 Pedagogers val av metod 
I läroplanen för grundskolan, Lgr11, finns det inga tydliga direktiv för vilken metod 

som ska användas i förskoleklassens läs och skrivundervisning. Ansvaret i 
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verksamheten ligger dock på rektorn och det är rektorns ansvar att se till att 

verksamheten riktas mot de nationella målen. Det är även rektorns ansvar att se till så 

att personalen får kompetensutveckling för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter (Skolverket, 2011). Fast (2007) har undersökt hur barn möter läsande och 

skrivande texter. Hon har upptäckt att förskollärarna i studien som arbetar i 

förskoleklass inte vet hur de ska arbeta med läs- och skrivinlärning i sin verksamhet. 

Dessa förskollärare menar att de då de gick sin utbildning inte fick inblick i detta. 

Istället har dessa pedagoger valt att ta efter lågstadielärarnas metoder för läs- och 

skrivinlärning alternativt använt sig av sina egna erfarenheter från då de själva var 

barn (a.a.). Myrberg (2003) menar att den viktigaste pedagogiska faktorn i elevernas 

läs- och skrivinlärning är just hög lärarkompetens där läraren behärskar många 

metoder, arbetssätt och material och använder dessa på ett väl genomtänkt sätt. 

Dessutom bör pedagogen anpassa sitt arbetssätt till elevernas behov och kunskaper 

och arbeta på ett välplanerat och systematiskt sätt som är motiverande och 

meningsfullt för varje elev. Denna förmåga till flexibilitet avseende metoder anser 

Myrberg (2003) är långt mer gynnsam än att endast använda en viss typ av material 

och metoder vid läs- och skrivinlärning (a.a.). Detta är något som även Liberg 

hävdar: ”Ett kraftfullt läs- och skrivprogram ska ge barnet möjlighet att lära en 

mängd olika tekniker. Dessa tekniker ska successivt läras ut inom ramen för ett 

effektivt meningsskapande anpassat till barnet” (Liberg, 2006, s.146). Myrberg 

(2003) menar vidare att det skrivna språket är till för att meddela oss med varandra. 

Därför bör också läs- och skrivinlärning i verksamheten basera sig på denna tanke. 

Uppmuntran att skriva bokstäver, ord och meddelanden då barnen själva visar 

intresse för detta är något Myrberg anser att man bör ta tillvara. Innan barnen 

kommer till skolan anser Myrberg att de måste få förståelse för ords olika 

beståndsdelar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för deras läs- och 

skrivinlärning. Att arbeta med fonologi i förskoleklassen har enligt Myrberg visat sig 

ha positiva effekter för att motverka läs- och skrivsvårigheter (a.a.). Samtidigt 

beskriver Fast (2007) att många av pedagogerna i hennes studie inte tycktes vara 

medvetna om betydelsen av de språkliga aktiviteter som de ägnade sig åt dagligen 

för barnens begynnande läsning och skrivning (a.a.). Detta är något som Myrberg 

(2003) bekräftar då han menar att kunskaperna om forskningsresultaten är dåliga 

bland både lärare och lärarutbildare (a.a.). 

2.3.2 Forskningsbaserade metoder 
Då det idag finns en stor mängd forskning angående läs- och skrivinlärning kan detta 

enligt Fredriksson och Taube (2012) göra att många lärare blir osäkra på vilken 

metod som ska användas i verksamheten. De menar att det är upp till läraren själv att 

göra en bedömning av den forskning som gjorts och ta ställning till om 

forskningsunderlaget är relevant för att metoden sedan ska användas i verksamheten. 

Fredriksson och Taube menar också att lärarens egna observationer om vad som 

fungerar eller ej, inte kan accepteras som forskning då läraren saknar referenspunkter 

utanför den egna verksamheten (a.a.). Även Myrberg (2003) menar att läromedel, 

program och metoder måste utvärderas för att se effekterna av dessa och även de 

faktorer som kan förklara resultatet. Dessutom menar författaren att det finns en risk 

med trender inom pedagogik då det finns tendenser till privata uttolkningar av dessa 

(a.a.).  
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2.4 Datorn som skrivverktyg 

Folkesson (2004) har upptäckt olika miljöer i undervisningen där datorn används på 

skilda sätt och i olika omfattning. I de miljöer som hon ser som goda exempel, i så 

kallade A-miljöer, arbetar barnen utifrån sina egna erfarenheter och ofta handlar 

arbetet om dem själva. Ett lek- och lustfyllt arbete lockar barnen till skriftspråket. 

Pedagogerna ger i dessa miljöer uppgifter till barnen som ger positiva erfarenheter av 

skolarbete. Ofta används en bild till texten vilket ger stöd i skriftspråkandet och för 

barnets eget minne. Texten som barnen producerar har även mottagare. Folkesson 

menar att det är lätt och stimulerande för eleverna att ta del av varandras texter och 

bilder i arbetet vid datorn. Att läsa datorskriven text kan också, enligt Folkesson, 

göra att de orkar läsa varandras texter vilket inte alltid är fallet med handskrivna 

texter. I skrivandet vid datorn såg Folkesson hur barnens egna upplevelser av att 

kunna läsa och skriva gjorde att barnen kände sig duktiga. Att texterna blev fina och 

att det såg ”riktigt” ut gjorde också att barnen kände sig stolta över sina produkter. 

För eleverna blir det även lätt att ändra i texten om något skulle bli fel. Läs- och 

skrivundervisningen sker parallellt med varandra då man använder datorn som 

verktyg. Pedagogerna i Folkessons projekt menade att arbetet med datorn som 

verktyg i läs- och skrivinlärningen skilde sig mycket åt från arbetet med papper och 

penna. Detta då barnen tycktes bli mer engagerade och arbetet mer lustfyllt vilket 

gjorde att barnen orkade arbeta under en längre tid med sin text (Folkesson, 2004). 

Myrberg (2003) menar att motiverande och lustfylld undervisning är ett villkor för 

att hjälpa eleverna till en långsiktig och hållbar läs- och skrivutveckling (a.a.). 

Folkesson (2004) framhåller dock att det är viktigt att inte ensidigt lyfta fram det 

lustfyllda i barnens arbete då det kan leda till brist på djup. Vid arbetet med datorn 

uppstod dock en djupare reflektion under arbetets gång som inte uppkom vid fylla- i- 

uppgifter. Folkesson menar att processkrivande (i detta fall vid datorn) är nödvändigt 

för att mentala konflikter ska uppstå i hjärnan vilket leder till utveckling. Samtidigt 

menar hon att barn som har svårt att styra sitt eget arbete trivs bättre med 

reproducerande arbetsmetoder. Folkesson ser vissa fördelar i det samspel som 

uppstår vid datorn då de lär sig tillsammans genom att bygga upp berättelser på olika 

sätt. Det uppstod även i projektet en stor hjälpsamhet gentemot varandra och barnen 

gav varandra beröm i arbetet. En tendens som Folkesson upptäckte i projektet med 

datorn som verktyg var att barnen använde mindre talat språk. I hennes projekt 

arbetade barnen främst individuellt och hon menar att för att utveckla det verbala 

språket behövs uppgifter där barnen får uttrycka sig mer (a.a.).  

Även Alexandersson, Linderoth & Lindö (2000) såg dessa tendenser i sin studie om 

barns möten med datorn i skolan. Då barnen skrev för hand tycktes det som att de 

innehållsmässiga diskussionerna var mer vanligt förekommande än då barnen skrev 

på datorn. Samtidigt påpekar Alexandersson, Linderoth & Lindö att genom 

diskussioner och samtal utvecklade barnen både sitt språk och lärande. De upptäckte 

att samtalet om textens form och innehåll var avgörande för kvaliteten i skrivandet. 

De poängterar vikten av pedagoger som medvetandegör barnen om syftet med 

arbetet vid datorn för att inte själva sittandet vid datorn ska bli självändamålet. 

Barnens egna positiva upplevelser av datorn som verktyg i denna studie var av 

sådana slag som gjorde att den hjälpte till i skrivandet som till exempel korrigeringar 

och tangentbokstavering vilket gjorde att de inte behövde forma bokstäverna för 

hand. Det var främst de barn som inte kommit så långt i sin skrivutveckling som 

påtalade denna användning. ”Datorn tycks öka deras möjlighet att träna på språket 
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och innehållet i texter istället för att lägga ned mycket energi på formandet av 

bokstäver” (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2000, s.136). 

2.4.1 Pedagogers inställning och datorkompetens 
I ett projekt från 2004 där lärare skulle använda datorn i undervisningen beskriver 

Folkesson (2004) att det var många av lärarna som ifrågasatte denna metod. Detta 

menar Folkesson kan bero på att lärarna i studien inte själva varit med och initierat 

undervisningsmetoden. Detta kan då leda till brist på motivation från pedagogens 

håll att ta sig an metoden och påverkar i sin tur hur pedagogen använder metoden. De 

pedagoger som däremot gick in i projektet med en önskan om att utveckla 

pedagogiken har blivit nöjda med utfallet. Detta har i sin tur lett till god motivation 

att fortsätta prova nya metoder. I det senare fallet har ett initiativ ovanifrån 

förverkligats av pedagogerna själva och de har drivit och utvecklat metoden framåt 

(a.a.). Takala (2013) menar att om pedagogen själv har en positiv syn till att arbeta 

med dator i undervisningen vill denne fortsätta arbeta med metoden (a.a.). Folkesson 

och Lindahl (2012) har upptäckt två synsätt hos blivande pedagoger för förskolan 

avseende datorn som pedagogiskt verktyg. I det ena förhållningssättet välkomnas 

datorn i verksamheten. De pedagoger som förespråkar datorn i undervisningen menar 

att de är skyldiga att förbereda barnen för ett förändrat samhälle där datorn har en 

stor plats. De menar också att datorn fungerar som ett hjälpmedel för barnen att 

utvecklas till demokratiska medborgare. Som pedagog blir det då enligt dessa 

studenter viktigt att vara öppen och flexibel för datorns möjligheter i undervisningen 

(a.a.). Denna uppfattning delas av Alexandersson, Linderoth & Lindö (2000) då de 

hävdar att informationsteknologin är en samhällsfråga och en del av barnens kultur. 

Genom att få träna sig i att kommunicera på olika vis, bland annat med dator, handlar 

då dator i undervisningen om demokrati och jämställdhet (a.a.). De studenter i 

Folkessons och Lindahls studie (2012) som avvisar datorn i förskolan menar däremot 

att de som pedagoger har en skyldighet att värna om den pedagogiska verksamheten 

och därmed skydda den från teknikutvecklingen (a.a.). Liknande tankar finns i Fasts 

studie (2007) där en del pedagoger menar att datorerna hämmar barnens kreativitet 

och att förskolan och skolan bör kompensera hemmet då barnen redan använder 

datorn mycket i hemmet (a.a.). Det tycks även finnas ett samband mellan hur 

pedagogers egen datorkunskap och intresse påverkar om man som pedagog vill 

arbeta med dator i undervisningen eller ej. Alexandersson, Linderoth & Lindö (2000) 

menar att läraren har stor påverkan och ett stort ansvar i barnens förståelse och 

användning av IKT. Då flertalet av lärarna i deras studie hade knapphändig 

kompetens inom IKT och datorer och hur deras funktioner fungerar i samhället 

påverkade detta barnens lärande på ett negativt sätt. De menar därför att en 

kompetensutveckling för pedagoger gällande IKT är av yttersta vikt (a.a.). Enligt 

Folkesson (2004) tycks en allmän rådande uppfattning bland pedagogerna i studien 

vara att datorer i undervisningen är bra för elever med särskilda behov. Dock inte 

gynnande för resterande elever (a.a.).  
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3 SYFTE 
Syftet är att belysa pedagogers inställning till Arne Tragetons metod, att skriva sig 

till läsning (ASL).   

Vår frågeställning är följande: 

Vilka möjligheter eller begränsningar ser pedagoger med att använda metoden ”att 

skriva sig till läsning” i förskoleklass?  
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4 METOD 
I föreliggande avsnitt presenteras metodval, urval, genomförande, databearbetning, 

etiska aspekter samt metodanalys.  

4.1 Metodval 

Vid forskning skiljer man på kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

Kvantitativa undersökningar innebär att resultatet är mätbart. Det vill säga man 

undersöker något som går att redovisa med hjälp av statistik. Vid en kvalitativ 

undersökning används ofta intervjuer eller observationer. Resultatet bearbetas då i ett 

textmaterial. Syftet är bland annat att kunna utläsa mönster och att få en förståelse 

för dessa (Patel & Davidson, 2011). Vår undersökning är en kvalitativ studie då vårt 

syfte har varit att urskilja mönster som framträder i pedagogernas åsikter kring 

möjligheter och begränsningar med ASL. Vi har utfört intervjuer med nio olika 

pedagoger som har erfarenhet av att arbeta i förskoleklass. 

4.2 Urval 

För att hitta intervjupersoner som arbetar med ASL kontaktade vi de berörda 

kommunerna där vi tänkt genomföra studien. De kunde dock inte hjälpa oss då det 

inte var uttalat att olika skolor specifikt skulle arbeta med denna metod. Vi fick 

istället ta hjälp av skolor som inte arbetade med ASL men där det fanns pedagoger 

som hade vetskap om vilka som anammat metoden. Intervjuerna har genomförts i 

sex olika förskoleklasser och i två klasser från årskurs 1. Dessa är belägna i två 

kommuner i Kalmar län. Pedagogerna arbetar på sex olika skolor och samtliga har 

erfarenhet av att arbeta i förskoleklass. I en förskoleklass intervjuade vi två 

pedagoger samtidigt. Detta eftersom den ifrån början tänkta intervjupersonen inte 

ville bli intervjuad själv. Sammanlagt har vi alltså intervjuat nio pedagoger. Samtliga 

pedagoger har fått fingerade namn då det är vår skyldighet att värna om deras 

anonymitet.  

Anna har valt att inte arbeta aktivt med ASL. Hon är utbildad förskollärare och har 

arbetat med 6- åringar i 24 år.  

Eva har arbetat med metoden tidigare. Hon är utbildad förskollärare och har arbetat i 

förskoleklass i nio år.  

Lisa är utbildad till fritidspedagog men har arbetat i förskoleklass i fyra år. Även hon 

har tidigare arbetat med metoden. 

Johan är utbildad 1-7 lärare och arbetar nu mestadels i årskurs 1. Han har tidigare 

arbetet i förskoleklass i fem år. Johan undervisar årskurs 1 samt förskoleklassen i 

metoden ASL.  

Emelie arbetar också med metoden ASL. Hon är utbildad fritidspedagog och har 

arbetat i förskoleklass i två år.  

Stina är utbildad förskollärare och har arbetat i förskoleklass i 12 år. Hon utgår också 

ifrån metoden ASL. 

Kajsa är utbildad förskollärare och arbetar med metoden ASL. Hon har arbetat i 

förskoleklass i tio år.  
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Doris arbetar tillfälligt i årskurs 1 men är utbildad förskollärare. Hon har tidigare 

arbetat i förskoleklass i 15 år. Hon har arbetat med metoden ASL i sina tidigare 

förskoleklasser och gör det även nu lite i årskurs 1.  

Tove är utbildad förskollärare och har arbetat i förskoleklass i 10-12 år. Hon arbetar 

inte med metoden ASL. 

4.3 Genomförande 

Innan intervjuerna påbörjades skickade vi ut ett mejl till samtliga pedagoger där vi 

tydligt föreskrev våra syften med intervjuerna. Bifogades gjordes även tänkbara 

intervjufrågor som vi under intervjun kunde tänkas beröra (se bilaga). Detta för att 

pedagogerna skulle få en inblick i intervjuns innehåll, och på så sätt vara mer 

förbereda inför intervjun. Lantz (2013) menar att det finns olika grader av struktur i 

en intervju. Hon skiljer på fyra olika intervjuer: en helt öppen intervju, en riktad 

öppen intervju, en halvstrukturerad intervju och en helt strukturerad intervju. Vid en 

helt strukturerad intervju är frågorna bestämda sedan tidigare och de kommer i en 

viss ordning. Intervjupersonen kan då inte fritt formulera sitt svar utan det finns 

redan fasta svarsalternativ. Lantz menar att ”intervjuaren är ett ”levande” 

frågeformulär” (Lantz, 2013, s.42). Vid en helt öppen intervju och i en riktad öppen 

intervju får intervjupersonen möjlighet att själv bestämma vad som är betydelsefullt 

att framföra. Denna form av intervju ger intervjuaren en ökad förståelse för 

intervjupersonernas personliga åsikter (a.a.). Vi har valt att genomföra öppna 

intervjuer då vårt syfte var att få ta del av pedagogernas personliga åsikter. Vi valde 

att före genomförandet av intervjuerna skriva ner ett antal frågor som vi ansåg var 

bra att belysa. Vi kunde då ha med oss dessa tänkbara frågor som en mall, men det 

var dock ingen bestämd ordningsföljd. Vi använde oss av följdfrågor för att få en 

ökad förståelse för intervjupersonernas svar. Lökken och Söbstad (1995) poängterar 

att det i en kvalitativ undersökning är viktigt att använda sig av uppföljningsfrågor då 

det kan vara en bidragande faktor till en mer komplett helhetsbild (a.a.).   

Vi valde att intervjua pedagogerna en i taget för att varje pedagog skulle få en chans 

att framföra sina egna uppfattningar. Vi valde även att enbart ha med en person som 

intervjuade, då vi inte ville att pedagogen skulle få en uppfattning om att vara 

underlägsen. Lökken och Söbstad (1995) menar att man helst ska spela in ljudet vid 

en intervju för att ingen viktig fakta ska riskeras att utebli (a.a.). Av denna anledning 

valde vi att utföra en ljudinspelning vid varje intervju. Vi valde att även föra 

anteckningar som ett komplement. Detta då flera pedagoger framförde intressanta 

åsikter både före och efter ljudinspelningen. Intervjuernas tidslängd varierade mellan 

10-26 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas 

arbetsplatser.  

4.4 Databearbetning 

Efter genomförandet av varje intervju gjorde vi en löpande analys. Patel och 

Davidson (2011) menar att det i en kvalitativ studie kan vara en fördel att använda 

sig av löpande analyser. Detta då eventuella frågor eller missförstånd hos 

intervjupersonen kan uppmärksammas. Intervjupersonerna kanske tolkar frågorna på 

ett annat sätt än vad vi förväntat oss, och då kan vi behöva omstrukturera frågorna till 

nästa intervjutillfälle (a.a.). Efter genomförandet av varje intervju transkriberade vi 

även det inspelade materialet direkt. Patel och Davidson (2011) anser att det är 

viktigt att transkribera direkt efter en intervju eftersom vi då minns samtalet tydligast 

(a.a.). Vid arbetet med transkriberingen lyssnade vi igenom de intervjuer vi 
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genomfört. Samtidigt skrev vi ner ord för ord vad intervjupersonerna sa. Vi noterade 

de hummanden och pauser som uppstod. Även känslomässiga uttryck, såsom skratt 

eller suckar antecknades. Enligt Lantz (2013) ska en datareduktion utföras i början 

av bearbetningen av materialet. Det innebär att allt material som inte är relevant för 

analysen och vår frågeställning ska tas bort (a.a.). Vi började därför med att gå 

igenom vilket material vi ansåg vara relevant och vad vi kunde ta bort. Vi har dock 

under bearbetningen ett flertal gånger gått tillbaka till den ursprungliga 

transkriberingen och återigen utfört en datareduktion på nytt. Detta för att det 

uppkom nya ideér till analysen. Datareduktionen var alltså inget som enbart förekom 

i början av bearbetningen. För att få en överblick över texterna som var skrivna på 

datorn skrev vi ut dem. Lantz (2013) rekommenderar att man använder en 

överstrykningspenna och markerar det material som ska användas. Sedan kan man 

enkelt på datorn klippa ut alla citat och samanställa dem i samma dokument (a.a.). Vi 

markerade allt textmaterial som vi ville använda med en överstrykningspenna. Sedan 

klippte vi ut dessa i pappersform. Vi sorterade dem i olika kategorier utefter deras 

likheter och skillnader. Kategorierna blev följande: elevernas resultat, motorik, 

motivation och antal datorer. Dessa kategorier utgjorde sedan rubrikerna i 

resultatdelen.  

4.5 Etiska aspekter 

Vi har utgått ifrån de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) 

nämner. Fyra olika huvudkrav utgör grunden för individskyddskravet. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

För att informationskravet skulle uppfyllas har vi innan intervjuerna genomförts 

informerat samtliga parter om vårt syfte med studien. Vi har även informerat 

intervjupersonerna om vad deras uppgift är i undersökningen. För att uppfylla 

samtyckeskravet frågade vi samtliga pedagoger om de ville ställa upp på intervjun 

och vi tydliggjorde att det var frivilligt. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

uppfylldes då vi informerade alla intervjupersoner om att samtliga namn och skolor 

skulle komma att avidentifieras. Alla pedagogernas namn är fingerade. Vi har även 

förtydligat att materialet enbart kommer att bearbetas av oss (a.a.).  

4.6 Metodanalys 

För att få en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar pedagogerna ser med 

metoden ASL, ansåg vi att intervju var den bästa metoden. Vi är dock medvetna om 

att det finns flera olika faktorer som kan påverka resultatet vid en intervju. Patel och 

Davidson (2011) menar att det under själva intervjun uppstår en personlig relation 

mellan personen som intervjuar och den som blir intervjuad. Denna relation påverkar 

i sin tur hur intervjun artar sig. Detta då intervjupersonen kan bli mer eller mindre 

motiverad till att bidra med sina personliga åsikter (a.a.). Vi valde att intervjua två 

pedagoger som vi tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning hos. Vi var medvetna 

om att vår personliga relation till dem kunde påverka intervjun. Dock valde vi att 

ändå intervjua dessa pedagoger. I den ena förskoleklassen hade de arbetat med 

metoden men nu valt att inte göra det. Detta väckte ett intresse och en nyfikenhet hos 

oss att undersöka varför de valt att inte göra det längre. Vi ville ta reda på vilka 

möjligheter samt begränsningar de såg med metoden ASL. Även den andra 

pedagogen valdes då vi var intresserade av hennes personliga åsikter kring metoden. 

Vi hade sedan tidigare vetskap om att hon väl kände till metoden och aktivt valt att 

inte arbeta med den. 
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Patel och Davidson (2011) nämner att det även finns nackdelar med att spela in 

ljudet. Intervjupersonen kan till exempel bli mer nervös och situationen kan kännas 

onaturlig (a.a.). Detta fick vi uppleva i en intervju då intervjupersonen blev mer 

avslappnad och frispråkig efter ljudupptagningen. Vi kompletterade det inspelade 

materialet genom att föra anteckningar. Vi valde att ändå spela in samtliga intervjuer 

för att få ett så stort underlag som möjligt. Vi anser att fördelarna överväger de 

nackdelar som finns.  

Vi har uppmärksammat att alla intervjupersoner hade förberett sig olika mycket inför 

intervjun. Detta kan påverka resultatet då vissa hade läst igenom våra tänkbara frågor 

noga och innan intervjun tänkt igenom vad de skulle säga. Andra hade dock inte läst 

igenom frågorna och var inte lika förberedda med sina svar.  

Lantz (2013) menar att intervjuaren i en öppen intervju alltid bestämmer när 

intervjun ska avgränsas. Det är intervjuaren som bestämmer om intervjupersonens 

svar är tillräckligt eller om det krävs fler följdfrågor. Ett avgränsningsproblem kan då 

uppstå när det är olika intervjuare vid olika intervjutillfällen (a.a.). Då vi är två 

personer som har genomfört olika intervjuer är detta avgränsningsproblem bra att ha 

i åtanke vid bearbetningen av det insamlade materialet.  Vi kan till exempel inte dra 

några slutsatser om eventuella skillnader mellan intervjupersonerna, om inte båda 

intervjuerna har berört det specifika fenomenet. Lantz (2013) menar att det alltid vid 

en intervju förekommer luckor i analysen, och att man då inte kan dra några 

slutsatser (a.a.).  



14 

 

 

5 RESULTAT 
Resultatdelen är indelad i möjligheter och begränsningar med ASL. Utefter de 

mönster vi kunnat urskilja i intervjuerna har vi valt att använda kategorierna 

elevernas resultat, motorik, motivation och antal datorer. 

5.1 Möjligheter och begränsingar med ASL 

Vid de intervjufrågor som berör metodens möjligheter samt begränsningar har det 

framkommit att flera pedagoger är positiva till metoden, trots att de inte arbetar med 

den. Anna, som idag inte arbetar med ASL, ser flera möjligheter med metoden men 

hon anser att hela skolan i sådana fall skulle vara involverade i arbetet. Hon menar 

att hela skolan kanske då behöver utgå ifrån samma tankar och ideér.  Stina som 

arbetar med metoden ser mest fördelar med den, dock nämner hon att metoden 

saknar vetenskaplig grund. Stina menar att detta är synd då skolans arbete alltid ska 

utgå ifrån vetenskaplig forskning. Hon anser att det finns många små studier men 

ingen vetenskaplig som kan bevisa att metoden faktiskt ger bra resultat.  

Det som hela skolan ska vila på det är att det ska finnas, att man ska jobba efter 

det som har en vetenskaplig grund. Trageton har ju gjort sina, han har ju gjort sin 

forskning, men det är ju många, det är ju många som tycker att det inte är gjort 

på en vetenskaplig basis och det är väl det som är synd, att det inte finns 

någonting än riktigt som ej, man kan sticka fram och säga det blir faktiskt bra 

resultat, utan det är många många små skolor eller kommuner som gjort egna 

efterforskningar och sett resultat, men det finns ingen stor studie. Och det kan 

man ju tycka är lite tråkigt, än så länge. 

                                                                                                                 (Stina) 

Även Doris nämner att metoden saknar vetenskaplig forskning. Hon menar att ASL 

för några år sedan var en populär metod som många pedagoger använde sig av. Doris 

menar vidare att metoden tystades ner då det inte fanns någon vetenskaplig forskning 

som låg till grund för metoden. 

5.1.1 Elevernas resultat 
Doris anser att ASL är en bra metod att tillämpa vid elevernas läs- och 

skrivinlärning. Hon använder metoden eftersom hon själv kan se resultat. Emelie och 

Stina nämner också att de själva har fått bevis på att metoden fungerar då årskurs 2 

på skolan har arbetat med metoden sedan förskoleklass. Stina menar att tvåornas 

lärare kan se att resultatet förbättras genom att använda sig av metoden. Elevernas 

egenproducerade texter har till exempel blivit bättre och eleverna är mer vana vid att 

i början av en mening använda stor bokstav och att avsluta med punkt. Stina själv 

anser däremot att pennfattningen dock måste övas upp då de börjar använda papper 

och penna i årskurs 2. Stina menar alltså att läraren i årskurs 2 kan se en förbättring: 

Hon ser att texterna blir bättre, mer innehållsrika, mer fylliga. Hon ser att de har 

lättare för att komma ihåg stor bokstav, mellan och punkt. Det är liksom redan, 

eh, vi instruerar ju det här, men att de har de i huvudet på nåt sätt, de behöver 

inte börja tänka på det i ettan utan tanken har redan överförts i förskoleklass. Så 

att, men däremot så börjar de ju inte skriva med pennan förrän i tvåan och det får 

man ju lägga ned några veckor där på att bara använda sig av pennan.  

                                                                                                                  (Stina) 

Stina menar att även hon kan se att metoden ASL ger bra resultat. Samtliga elever 

har en egen mapp på datorn där deras tidigare arbeten finns sparade. Emelie och 
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Stina kan då hela tiden gå in i elevernas mappar och jämföra deras första arbeten 

med de senaste skrivna. De menar att fördelen med ASL är att alla barn får utvecklas 

i sin egen takt och att de tack vare dessa mappar kan se att alla elever ständigt 

utvecklar sina skrivfärdigheter. Ingen elev kan bli förbisedd. Även Johan poängterar 

att han kan se en utveckling hos eleverna. Han berättar att barnen arbetar i par vid 

datorn. De lär sig då hela tiden av varandra eftersom de har olika kunskap. Johan 

menar även att eleverna i årskurs 1 blir mer uppmärksamma på den korrekta 

stavningen då de spökskriver och pedagogen skriver den korrekta texten under. 

Johan kan se att elevernas skrivfärdigheter utvecklas tidigt och att de även blir bra på 

att läsa, då de blir motiverade till att kunna läsa sina egenproducerade texter.  

5.1.2 Motorik 

Samtliga pedagoger nämner att barnens motoriska utveckling kan utgöra ett hinder 

vid skrivinlärning för hand. Att använda datorn som skrivverktyg kan då vara till en 

fördel. De menar att metoden ASL är särskilt bra för de barn som har motoriska 

svårigheter. Även om de inte kan forma bokstäverna så kanske de kan stava till olika 

ord. Anna, Tove och Lisa nämner även att alla barn får en chans att uppleva att det 

de skriver blir fint. De barn som har motoriska svårigheter behöver inte känna att de 

skriver fult utan allas bokstäver ser likadana ut. Tove menar att alla barn kanske inte 

kan hålla pennan rätt och i och med det, då inte skriva bokstäver. 

Det jag vet är ju det att många barn har ju inte…vad heter 

det…eh…handfattningen eller pennfattningen o kunna skriva bokstäver, det blir 

ju stort och snett o vint för många, får man då skriva  på dator, det ser ju snyggt 

ut på en gång, det inbillar jag mig...// 

                                                                                                                     (Tove) 

Anna nämner dock att handskrivningen även är viktig för motoriken, för att stödja 

dess utveckling. Hon anser därför att enbart datorn som skrivverktyg inte är 

tillräckligt eftersom motoriken måste tränas upp med papper och penna. Även Johan, 

Kajsa och Doris påpekar att de ser datorn som ett komplement till den traditionella 

skrivinlärningen.  

Stina menar däremot att elevernas finmotorik utvecklas då barnen får rita. Emelie 

och Stina gör till exempel övningar där barnen ska rita innanför strecken, följa med 

linjerna med pennan eller dra egna streck. Dessa finmotoriska övningar ska 

kompensera användandet av pennan. Även Kajsas förskoleklass arbetar med 

finmotoriska övningar. Hon menar att de är noga med att göra det eftersom det är 

många elever som behöver den övningen. Kajsa poängterar att barn i 6- års åldern 

inte är mogna för att forma bokstäver för hand. Deras finmotorik är inte 

färdigutvecklad i denna ålder. Detta är något som även Doris påpekar. Hon upplever 

att eleverna kan utsättas för press då de i början har svårt för att forma olika 

bokstäver och riskerar att misslyckas. Med hjälp av datorn kan eleverna på ett 

enklare sätt lägga till och radera bokstäver. Doris menar att detta inte är något som 

påverkar elevernas handskrift, utan de skriver ändå väldigt fina bokstäver när de ska 

börja ettan sedan.  

Ja…vi kände ju det att finmotoriken är ju inte så utvecklad hos 

förskoleklassbarnen och jag har upplevt genom åren en ganska så, inte 

traumatiserad men det blir en press för dem att hålla i  pennan och forma fina 

bokstäver och jag tycker  det och många med mig att det är för tidigt och det blir 

ett misslyckande redan från början när man ska plita ihop sina bokstäver och  

kan man göra det på datorn då är det ju inga problem, det är ju bara att sudda, 
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trycka på delete så är det borta liksom, så det känner jag den pressen slipper de 

ju. Men många tror ju sen va att när de börjar ettan att de inte kan skriva 

bokstäver för de har inte fått träna på det, så är det inte. För de här, de skriver 

jättefina bokstäver… 

                                                                                                                  (Doris) 

Doris menar vidare att eleverna slipper att få kramp i fingrarna, handen och armen. 

Hon berättar om hur eleverna håller pennan på olika sätt och tack vare datorn 

behöver de inte tänka på pennfattningen. Hon menar att det inte är så viktigt att redan 

i förskoleklass kunna hålla en penna på rätt sätt. Anna menar dock att hon själv har 

lättare för att komma ihåg hur ordet stavas om hon får skriva med penna. Stina menar 

att datorn som skrivverktyg även intresserar fler killar. Detta på grund av att de 

kanske har sämre finmotorik och då slipper skriva med papper och penna.  

Vi fångar fler killar nu. De som man aldrig hade kunnat fånga med penna, för 

många av killarna har ju, inte bara killar, men många har ju svårt med finmotorik 

när de går i 6-års, och då slipper de ju undan med det då att skriva med pennan 

och då är datorn ett perfekt verktyg, så att alla skriver lika fina bokstäver. 

                                                                                                                     (Stina) 

Hon menar att datorn som skrivverktyg kan fånga alla elever och väcka deras 

intresse för läs- och skrivinlärning. Hon anser att handskrivningen kan bli ett 

problem för många elever och att detta då bidrar till minskad motivation.  Genom att 

använda datorn istället behöver eleverna inte få problem på grund av den motoriska 

utvecklingen, och då inte heller minskad motivation.  

5.1.3 Motivation 
Emelie och Stina menar att motivationen hos eleverna blir större då de får använda 

datorer som stöd i skrivinlärningen. För att fånga pojkarnas intresse får de till 

exempel skriva om sina Star wars- eller pokemonfigurer. De tycker då att det är 

lustfyllt och roligt att skriva på datorn. Enligt Stina ökar barnens motivation 

ytterligare då de dokumenterar och sparar mycket på datorn. Eleverna får berätta om 

sina texter och känna sig stolta över de fina bokstäverna. Hon menar att texten 

kanske har många stavfel men det är inget som eleverna är medvetna om, utan de ser 

bara de fina bokstäverna som de lyckats åstadkomma. Stina nämner att även 

föräldrarna tycker att det är roligt med all dokumentation och att de blir stolta då de 

kan ta del av barnens skrivutveckling. Dock påpekar Doris att vissa föräldrar kanske 

anser att deras barn redan tillägnar mycket av sin fritid framför datorn. Doris själv 

menar att det däremot är skillnad mellan att sitta och spela spel på datorn och att 

använda den som skrivverktyg.  

//...Jag har väldigt svårt att se några nackdelar med det faktiskt. Jag tycker att det 

är en jättebra metod. Nackdelen är väl det att föräldrarna kanske tycker att de 

sitter mycket vid datorerna ändå, men jag tror ändå att det är en helt annan sak 

att sitta och spela spel och sen är det ju sen så att datorer, det kommer bli så, det 

är datoriserat och det kommer bli ännu mer datoriserat, nu har vi Ipads, nu har de 

paddor och nu, nu är nästan datorerna du vet, nu är nästan datorerna inte så 

användbara längre...// 

                                                                                                                     (Doris) 

Stina och Doris poängterar även vikten av att det ska vara lustfyllt för barnen. De ska 

inte bara sitta och skriva utan det ska samtidigt vara lekfullt så att det inte liknar 

arbetet i skolan för mycket. Stina menar att eleverna slipper att sitta och skriva och 

traggla alla bokstäver, att det är något som de sedan får göra i årskurs 1. Hon menar 
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att elevernas lust till att vilja skriva kanske hade försvunnit om de hade gjort det 

redan i förskoleklass.   

Johan menar att en viktig del i arbetet med ASL är att eleverna får börja med att 

spökskriva på datorn. Han menar att intresset för att lära sig att skriva och läsa då 

väcks. Johan poängterar att vissa elever i början tycker att det är tråkigt, men då de 

ser att de utvecklas, att spökskrivningen ger dem något, brukar de ändra sin attityd 

och tycka att det är roligt. Två elever som Johan tidigare haft i förskoleklass blev 

väldigt intresserade av att skriva på datorn. De började med att spökskriva och sedan 

skrev de riktiga ord och meningar. De tyckte att det var så roligt så de skrev så fort 

de fick möjlighet, även på deras ”lektid”. De skrev tillsammans en bok som blev 47 

kapitel lång. När dessa elever sedan började årskurs 1 fick de positiv respons ifrån 

sin nya klasslärare. Hon påpekade att de var oerhört duktiga på att skriva och redan 

var bra på att skriva sagor och liknande. Detta var något som annars var ovanligt vid 

första terminen i ettan.  

Johan anser att metoden ASL kan börja användas redan i 3-5 års ålder för att då 

väcka barnens intresse genom att spökskriva. Ju tidigare desto bättre. Eva anser dock 

att motivationen försvinner hos vissa elever då de ska spökskriva på datorn. Hon 

menar att vissa sexåringar är för stora för den här metoden då de har kommit längre i 

sin skrivutveckling. Dessa elever vill då inte spökskriva utan de vill skriva någonting 

som går att tyda, med riktiga ord och meningar. Eva anser att spökskrivningen, som 

är det första steget i ASL, var lite för enkelt för eleverna. Samtidigt menar hon att 

datorn i sig ökar elevernas motivation. Att eleverna ofta blir motiverade vad de än 

ska göra bara de får använda datorn som verktyg. Kajsa menar att en fördel med 

metoden ASL är att det inte är lika tidskrävande för eleverna som om de hade skrivit 

med penna. 

Fördelarna är ju att alla kan, eh det blir ju att när alla skriver blir det lika fint för 

alla, man behöver inte känna att man misslyckas och det kräver inte heller den 

ansträngning att forma bokstäverna som kan ta väldigt lång tid för många och 

man tröttnar på vägen innan man hunnit ljuda sig igenom det man vill skriva. Så 

det är väl den främsta fördelen egentligen att det här kan alla.  

                                                                                                                (Kajsa) 

Enligt Kajsa kan elevernas motivation försvinna då de skriver för hand. Detta då det 

tar längre tid att forma bokstäverna. Att skriva på datorn kräver bara ”ett tryck” per 

bokstav, vilket då kan hålla barnens motivation och uthållighet uppe. Även Doris 

framhäver vikten av att eleverna får känna att de fort kan producera en text, och att 

de lika snabbt kan radera den. Hon anser att detta ger eleverna en större känsla av 

frihet. Eva påpekar också att det tar längre tid för barnen att skriva med penna och att 

eleverna då kan uppleva skrivinlärningen som ett mer betungande moment än om de 

får skriva på datorn. 

Ja, men det är ju ändå det här för det tar ju inte, det tar ju inte lika lång tid och en 

del barn har ju svårt att forma bokstäver och sådär , så det...och sen...alltså, de 

tycker ju det är roligt att datorer, det spelar ju egentligen ingen roll vad man gör 

med dem för de tycker det är kul, det kändes som de hade, att de blev motiverade 

liksom att de tyckte att det var det var roligt. Jag tror de hade tyckt att det hade 

varit mycket jobbigare om man hade sagt nu ska vi skriva här på papper och sen, 

det hade tatt så lång tid för dem att få ihop nånting. 

                                                                                                                   (Eva) 
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Anna menar dock att vissa barn kanske behöver sitta och skriva för hand för att 

skriva i ett långsammare tempo och då mer kunna bekräfta varje bokstav. Genom att 

skriva för hand är varje bokstav i fokus under en längre tid än vad de hade varit om 

eleven hade skrivit på datorn. På datorn görs ett tryck och sedan går man vidare till 

nästa bokstav. 

Jag tror när barn sitter och skriver det ser man ju, när de är igång och ska skriva 

sol och skriver så blir det ju sss...ooo. Då går det ju lagom fort. Där trycker du 

och så har du s direkt, och då kanske för att bekräfta. För en del funkar det säkert 

ändå alltså på datorn att skriva sol och de ser det på en gång. Men ja, en 

blandning av det där tror jag är jättebra.  

                                                                                                                  (Anna) 

Doris berättar att de i hennes förskoleklass hade ett program som kallas för ”talande 

tangentbord”. Eleverna kunde då lyssna på olika bokstavsljud. När de tryckte på en 

särskild bokstav på tangentbordet så ljudade datorn denna bokstav. Detta var mycket 

uppskattat av eleverna och flera av dem tillbringade mycket av sin fria tid till att sitta 

vid datorn och lyssna på ljuden. Anna som använde sig av ett liknande program 

uppskattade dock inte programmets funktionalitet lika mycket. Hon menar att 

programmet hade svårt för att ljuda bokstäverna rätt och att uttalet därmed ej blev 

korrekt. Om Anna till exempel skulle skriva ett ord, så hade datorn svårt för att veta 

om det skulle vara ett kort eller långt a. Till exempel om hon skrev ordet ”sa” eller 

”satt”.  

5.1.4 Antal datorer 
Samtliga pedagoger har tillgång till datorer i sitt klassrum.  

(Tabell 5.1) Tabellen illustrerar hur många datorer pedagogerna har tillgång till i 

sitt klassrum. Här redovisas även hur många elever det är i varje klass samt hur 

många elever det i snitt är som ska samsas om en dator.  

 

Anna framhäver att bristen på datorer och utrymme utgör ett hinder för att använda 

sig av metoden ASL. Hon påpekar att eleverna i Tragetons undersökning hade 

tillgång till flera datorer så att eleverna kunde sitta i par och arbeta vid datorn. I 

hennes förskoleklass har de dock enbart tillgång till en dator. Om de skulle få 

tillgång till fler datorer anser hon att de borde vara bärbara så att möjlighet till att 

flytta runt dem finns. 

Dels så tycker jag att då ska ju va fler datorer ska det ju va. Eller ja bärbara så att 

man kanske kunde flytta dem runt. Det är väl det som jag tänker på liksom i 

första hand. För det vet jag ju när han sa då i alla fall Trageton att dem hade ju 

många datorer där så att dem kunde sitta två och två. Jag menar då kan man ju 

Pedagoger Anna Eva Lisa Johan Emelie 

& Stina 

Kajsa Doris Tove 

Antal 

elever 

23 40  40  42 22 22 25 12 

Antal 

datorer 

1 4 4 5-6 4 4 4-5 1 

Antal 

elever/dator 

23 10  10  7 5-6 5-6 6-7 12 
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tänka sig dem sitter ju inte samtidigt allihopa men jag skulle nog behöva mer än 

en (skratt) som jag har nu. 

                                                                                                                    (Anna) 

Anna menar samtidigt att de inte har plats för många fler datorer. Detta då hon inte 

vill att de ska uppta så mycket plats ifrån annat arbete. 

Eh ja vi skulle ju inte riktigt få plats med det alltså så där. Det får ju inte ta så 

mycket utrymme av det andra. Man skulle ha det lite runt väggarna så att de 

försvinner bort ifrån golvytan som man ändå inte nyttjar.  

                                                                                                                  (Anna) 

Även Lisa nämner att de endast hade en dator/förskoleklass till sitt förfogande när de 

arbetade med metoden ASL. Detta såg hon och Eva som en nackdel då metoden att 

skriva sig till läsning blev ett tidskrävande projekt. När Lisa och Eva tidigare arbetat 

med ASL har de upplevt att varje moment tagit väldigt lång tid då alla 15-16 elever i 

klassen skulle dela på en dator. Eleverna arbetade då i par. Lisa och Eva hade önskat 

fler datorer och Eva poängterar att det inte behöver vara särskilt avancerade datorer 

då de endast behöver innehålla ett ordbehandlingsprogram. Hon menar att de hade 

kunnat arbeta mer aktivt med metoden om de hade haft tillgång till fler datorer. Även 

Johan poängterar att det enda man behöver är ett word-dokument på datorn. Han 

menar att metoden i och med det är lätt att använda. Idag har eleverna i Lisas och 

Evas förskoleklasser två stationära datorer och två bärbara datorer till sitt förfogande. 

Dock arbetar de inte längre med metoden.  

Tove arbetar inte med metoden men hon nämner att hon är väldigt intresserad av att 

göra det. Den största anledningen till att hon inte börjar använda sig av ASL är att de 

har för få datorer. De har endast tillgång till en dator per grupp (12 elever). Tove 

menar vidare att det kanske skulle ta alldeles för mycket tid att då använda sig av 

metoden.  

I våras då Doris arbetade i förskoleklassen (som hon nu undervisar i årskurs 1) 

arbetade hon med metoden ASL. De var då 25 elever och hade tillgång till fyra eller 

fem datorer. Eleverna arbetade i par.  

Emelie och Stina som arbetar med ASL har fyra bärbara datorer i sitt klassrum. 

Antalet datorer är dock inget som de framlyfter som en nackdel utan medan några 

elever sitter vid datorerna så utför de resterande eleverna andra moment. De delar in 

eleverna i fyra eller fem grupper så att varje grupp gör ett moment och sedan byter 

de. Eleverna arbetar då i par eller enskilt. Även Kajsa använder detta stationssystem 

där barnen är indelade i 4-5 grupper. Hon nämner att medan några elever skriver på 

datorn så utför resterande elever bland annat finmotoriska övningar. Hon har också 

tillgång till fyra bärbara datorer och även i hennes förskoleklass arbetar eleverna 

enskilt eller parvis vid datorn. Johan har svårt för att hitta nackdelar med metoden 

ASL men han poängterar att en begränsning kan vara att alla pedagoger kanske inte 

har tillgång till tillräckligt många datorer. Även Johan, som har 5-6 datorer i sitt 

klassrum, menar att han själv har tillräckligt med datorer då de arbetar max 10-12 

elever åt gången och då parvis. Dock kan han ibland sakna fler datorer för att kunna 

undervisa i metoden i helklass. 
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6 DISKUSSION 
I föreliggande avsnitt presenteras en diskussion kring studiens resultat och bakgrund, 

pedagogiska implikationer och förslag till fortsatt forskning. 

I studien framkommer att det inte finns tillräckligt med vetenskaplig forskning kring 

metoden ASL. Stina påpekar att det är en nackdel med metoden då skolan alltid ska 

arbeta efter metoder som har en vetenskaplig grund. Samtliga pedagoger utom en 

uttrycker dock att de själva ser resultat då eleverna har kommit längre i sin läs- och 

skrivprocess efter att ha arbetat med ASL i förskoleklass. Detta jämfört med tidigare 

år då de inte arbetat med metoden. Stina menar att tvåornas lärare uppmärksammar 

att eleverna efter att ha arbetat med ASL skriver mer innehållsrika texter. 

Fredriksson och Taube (2012) menar dock att jämförelser på detta sätt inte kan 

accepteras då det finns många andra faktorer som kan påverka sådana resultat (a.a.). 

Även i Agélii Genlott och Grönlunds studie (2012) framkom det att eleverna som 

använt datorn som skrivverktyg skrev texter med tydligare innehåll och struktur 

(a.a.). Flertalet av de pedagoger i denna studie som uttrycker den positiva effekten av 

ASL har arbetat i förskoleklass i minst 10 år. Att inte lyssna på deras erfarenheter 

kan av oss uppfattas som att gå miste om värdefull kunskap. Samtidigt hade det varit 

av intresse att ta reda på hur mycket pedagogerna arbetade med läs- och 

skrivinlärning innan de anammade metoden. Om de inte gjorde det alls eller i samma 

mängd, kan det vara svårt att avgöra om det är metoden eller om det är ökandet av 

läs- och skrivinlärning i sig som har påverkat elevernas goda resultat.  

I studien har vi även upptäckt att samtliga pedagoger har tillgång till datorer i sin 

verksamhet. Något som alla de intervjuade pedagogerna som inte arbetar med ASL 

nämnde var dock att ett för litet antal datorer i verksamheten var ett hinder för att 

arbeta med metoden. Tove, som är en av dessa, har 12 elever som ska samsas om en 

dator. Tove uttrycker att hon gärna vill arbeta med metoden men att antalet datorer 

utgör ett hinder. Johan som arbetar med metoden, har 42 elever och 5-6 datorer. Det 

är då ungefär 8-9 elever som ska samsas om en dator. Johan anser däremot att han 

har tillräckligt många datorer eftersom de endast arbetar 10-12 elever åt gången. 

Toves och Johans antal elever/dator skiljer sig alltså inte avseendevärt mycket åt, 

dock gör deras personliga åsikter kring datorantalet det. Hur kommer det sig att 

Johan inte ser datorantalet som en begränsing, medan Tove gör det? En teori är att 

det kan bero på pedagogernas kunskap kring ASL och hur de väljer att arbeta med 

metoden. Johan nämner att de endast arbetar 10-12 elever/gång och då parvis. 

Resterande elever utför då någon annan uppgift under tiden. På samma sätt arbetar 

Kajsa, Emelie och Stina. De delar in eleverna i grupper och har sedan flera olika 

stationer som eleverna cirkulerar mellan. Att arbeta med detta stationssystem och 

även att låta eleverna arbeta parvis kan vara en lösning på problemet med få datorer.  

Anna har dock mer än dubbelt så många elever än Johan som ska samsas vid en 

dator. I hennes fall hade det blivit svårt att lösa problemet med enbart olika stationer.  

Att Anna ser datorantalet som ett hinder är av oss då förståeligt. Hon behöver fler 

datorer än en för att kunna använda datorn som skrivverktyg. Eva och Johan nämner 

att det inte behöver vara så avancerade datorer då de endast behöver innehålla ett 

ordbehandlingsprogram. Detta är något som även Trageton (2005) påpekar. Han 

nämner att de i Norge samlade in begagnade datorer ifrån olika företag (a.a.). Att 

utöka antalet datorer i ett klassrum borde då inte vara en omöjlighet eftersom det 

finns många företag som byter ut sina gamla datorer. Dock upplever vi att Anna 

samtidigt inte vill ha fler datorer då hon även påpekar att nya datorer ej får ta anspråk 



21 

 

 

på utrymmet i klassrummet. Frågan är om Anna själv har ett motstånd mot att låta 

eleverna arbeta med datorer i klassrummet. Folkesson och Lindahl (2012) har i sin 

studie uppmärksammat liknande inställning hos blivande pedagoger (a.a.).  

Något som samtliga intervjupersoner nämner är att elevernas motoriska utveckling 

kan utgöra ett hinder i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Detta då inte alla elever 

har kommit så långt i den finmotoriska utvecklingen då de går i förskoleklass. På 

grund av detta kan dessa elever få problem med att för hand forma bokstäverna. Med 

datorn kan ändå alla skriva bokstäver och då de är mogna för det, ord och eventuellt 

meningar. Eleverna blir på detta sätt nöjda med sitt resultat. En möjlighet med ASL 

är alltså att finmotoriken ej utgör ett hinder för elevernas skrivutveckling. Även 

Cunningham och Stanovich (1990) menar att datorn är ett bra hjälpmedel för de barn 

som har motoriska svårigheter. De menar även att datorn i sig kan motivera eleverna 

till att börja skriva (a.a.). Detta är något som Kajsa, Tove och Anna också nämner. 

Detta då allas bokstäver blir lika fina och eleverna slipper känna att de misslyckas 

med att forma bokstäverna. Detta är något som även Folkesson (2004) 

uppmärksammat i sin studie. Hon framhäver att eleverna kände sig stolta då texterna 

blev så fina (a.a.). Att låta eleverna skriva på datorn kan alltså bidra till att elevernas 

självkänsla och självförtroende stärks. Genom att deras första möte med 

skrivinlärningen blir en positiv upplevelse, och inte en känsla av misslyckande, kan 

elevernas motivation till att fortsätta skriva öka. De kanske inte då blir hämmade i 

sin skrivutveckling som risken hade varit om de hade fått skriva för hand och 

motoriken inte varit tillräckligt utvecklad. Med hjälp av datorn slipper eleverna att 

fokusera på att forma bokstäverna rätt och de kan mer fokusera på den korrekta 

stavningen. Frågan som vi ställer oss är om det inte är det som skrivinlärning handlar 

om- att lära sig att formulera ord och meningar på ett korrekt sätt. Myrberg (2003) 

menar att vårt skriftspråk är till för att meddela oss med varandra. Han menar att läs- 

och skrivinlärningen i verksamheten då också bör baseras på denna tanke (a.a.). Om 

detta är meningen med skriftspråket kan datorn vara ett lämpligt verktyg för detta. 

Detta speciellt då användandet av datorn är en angelägen kunskap i dagens samhälle.  

Anna nämner att eleverna även måste få skriva med penna för att utveckla sin 

finmotorik. Dock har Kajsa, Emelie och Stina en lösning på detta då de förutom 

skrivinlärning även har schemalagd tid för att utföra finmotoriska övningar. Med 

hjälp av dessa övningar behöver utvecklandet av finmotoriken inte påverkas av att 

pennan ersätts med ett tangentbord. Vi kan dra slutsatsen att de pedagoger som anser 

att finmotorikens utveckling uteblir är de som inte arbetar med ASL, eller som i 

arbetet med metoden inte kompenserar användandet av pennan med finmotoriska 

övningar. Anna menar dock att hon själv även har lättare för att komma ihåg hur 

ordet stavas om hon får skriva med penna. Detta är något som professor Ingvar 

Lundbergs teori (Hedström, 2009) styrker då han hävdar att handens muskelrörelser i 

samband med handskrift hjälper hjärnan att befästa orografiska mönster. Vid 

datorinlärning uteblir då denna effekt (a.a.). Cunninghams och Stanovichs (1990) 

tester från år 1990 kan stödja denna teori då barn fick pröva olika metoder och skrev 

bäst med penna (a.a.). Däremot ifrågasätter vi detta test då det inte framkommer 

vilken metod barnen var mest vana vid före testet. Under år 1990 var det inte heller 

så vanligt med datorer som det är idag, vilket kan innebära att barnen aldrig sett en 

dator tidigare och att testet då kändes främmande för dem. Dock finner vi det 

intressant huruvida handens muskelrörelser samarbetar med minnet eller ej. Om 

sådant är fallet räcker det inte med att utföra finmotoriska övningar för att 
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kompensera användandet av pennan. Detta då ett tryck på tangentbordet upplevs 

likadant av handen oavsett vilken bokstav det är. 

Något som de intervjuade pedagogerna har skilda åsikter kring är hur tidigt barnen 

ska börja arbeta med läs- och skrivinlärning. Det råder även olika uppfattningar kring 

om läs- och skrivinlärning ska förekomma överhuvudtaget före årskurs 1 eller inte. 

Johan anser att barnen kan börja med spökskrivning redan i förskolan. På det sättet 

får barnen upptäcka och utforska arbetet med tangentskrivning tidigare. Johan menar 

att det är en möjlighet med ASL, att i stort sett alla kan arbeta med metoden. Eva 

upplevde att vissa elever tappade motivationen då de i det första momentet skulle 

spökskriva på datorn. Hon menar att dessa elever var för stora för detta och att de 

ville skriva ”på riktigt” istället. Detta var även något som Johan upplevt i början. 

Denna inställning hade dock förändrats hos eleverna under arbetets gång då eleverna 

såg sin egen utveckling i skrivandet. Genom att börja med spökskrivningen i tidigare 

ålder kan de barn som har en önskan om att skriva ”på rikigt” då de kommer till 

förskoleklass kanske också ha en möjlighet att göra det. Dock menar Tove att 

förskolan redan arbetar med för mycket styrda aktiviteter. Hon ser en risk i detta och 

menar att det är viktigt att barnen får leka fritt också. Myrberg (2003) poängterar att 

det är viktigt att ta tillvara de stunder då barnen själva har ett intresse för att skriva 

(a.a.). Att ha datorer till förfogande för barnen att använda i den fria leken kan då 

vara ett verktyg som väcker intresse och stimulerar barnen till det skrivna ordet. 

Barnens egna intresse är då avgörande för i vilken ålder läs- och skrivinlärningen ska 

introduceras. Vår åsikt är alltså att spökskrivningen kan introduceras tidigare för 

barnen, dock ska detta då ske under lekfulla förhållanden och inte vara ett tvång. 

Detta är viktigt att påtala då det annars kan finnas en risk att glädjen och intresset för 

det skrivna ordet påverkas negativt. 

Flera av de pedagoger som arbetar med ASL nämner att en möjlighet med metoden 

är att eleven får utvecklas i sin egen takt. Detta till exempel genom att vissa elever 

väljer att spökskriva på datorn medan andra har börjat skriva korrekta meningar. 

Metoden kan anpassas till den nivå som varje individ befinner sig på. Detta är något 

som Liberg (2006) ser som en nackdel med den traditionella läs- och 

skrivinlärningen då alla elever förväntas arbeta i samma takt (a.a.). En skillnad 

mellan den traditionella läs- och skrivinlärningen och ASL verkar alltså vara att 

metoden att skriva sig till läsning är mer anpassad till varje individ. Alla elever 

utvecklas men alla i olika takt. Det är inget krav att eleverna under samma tid ska 

lära sig samma saker.  

Vår slutsats är att det enligt pedagogerna finns flera möjligheter med att använda 

datorn som skrivverktyg. I intervjuerna framkommer bland annat att barnens 

motivation ökar, att finmotoriken ej utgör ett hinder, att elevernas resultat förbättras 

och att det är lättare att fånga alla elever. Trots detta är det många pedagoger som 

väljer att inte arbeta med metoden. Vad kan detta då bero på? Den största 

begränsningen som flertalet pedagoger påpekar är tillgången till för få datorer och att 

arbetet med ASL då skulle vara alldeles för tidskrävande. Men som framkommit i 

studien borde det inte vara en omöjlighet att införskaffa fler datorer då det kan vara 

simpla, begagnade datorer. Anna nämner att hon tror att hela skolan behöver ha 

samma tänkande om man ska arbeta efter metoden. Kan detta utgöra en begränsning, 

att få pedagoger vågar ta egna initiativ till att anamma metoden? Att metoden ASL 

saknar vetenskaplig forskning är något som Stina och Doris nämner som en 

begränsning. De menar däremot att de själva kan se resultat och därför väljer att 

arbeta med metoden ändå. Tragetons metod har studerats, men endast i mindre 
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projekt. Det borde ligga i tiden att utföra större studier på metodens effektivitet för 

att i sådana fall kunna verifiera de goda resultaten. Detta är enligt oss av stor 

betydelse om skolan ska följa med samhällets teknologiska utveckling.  

6.1 Pedagogiska implikationer 

Efter genomförandet av samtliga intervjuer upptäckte vi att flera pedagoger 

framhäver snarlika möjligheter samt begränsningar. Frågan är om detta beror på att 

dessa pedagoger själva har dragit samma slutsats, eller om deras åsikter influerats av 

de omdömen som generellt cirkulerar i media och vid föreläsningar kring ASL. Detta 

är något som i sådana fall kan påverka utfallet av vårt resultat.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Studien behandlar metoden ASL utifrån pedagogens perspektiv. Det hade varit 

intressant, att genom fortsatt forskning, utföra ett test där elever får använda sig av 

den traditionella skrivinlärningen samt datorn som skrivverktyg. Man hade då kunnat 

observera elevens tillvägagångssätt. Genom att även intervjua elever om vilken 

metod de föredrar och behärskar bäst skulle vi få en större inblick i metodens 

möjligheter samt begränsningar. Det hade varit intressant att även få ta del av 

elevernas åsikter då valet av metod kan komma att påverka deras framtida 

skrivutveckling. 
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Bilaga 1 Mejl till pedagoger 

 

Hej! 
Vi är två studenter som läser till förskollärare på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi håller just 

nu på att skriva vårt examensarbete som handlar om läs- samt skrivinlärning. Vårt arbete 

grundar sig i Arne Tragetons metod, ”att skriva sig till läsning”. Det vi vill undersöka är hur 

pedagoger arbetar med läs-samt skrivinlärning i förskoleklass. Om möjlighet finns vill vi 

gärna göra en intervju med er under vecka 47 eller 48. Vi behöver enbart intervjua en 

pedagog/förskoleklass. Beräknad tidsåtgång är max 20 minuter. Frågorna kommer att 

handla om vilka metoder ni använder. Tänkbara frågor kommer i så fall att skickas ut via 

mejl minst en dag före intervjun så att ni får möjlighet att läsa igenom dem före samtalet. 

Om godkännande ifrån er ges kommer samtalet att spelas in. Samtliga pedagoger samt 

skolor kommer att vara anonyma, det vill säga vi kommer inte att nämna några namn i 

studien.  

Tack för att ni tar er tid till detta, vi ser fram emot ett lärorikt möte! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Linda Andersson 

Maria Gustafsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor (arbetar med ASL) 

 Kan du kortfattat beskriva din yrkesbakgrund? 

 Hur länge har du arbetat i förskoleklass? 

 Hur arbetar ni med läs och skrivinlärning i förskoleklassen? 

 Arbetar ni något efter Arne Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning”? 

 Hur kommer det sig att ni har valt att arbeta med metoden? 

 Vad har du för bakgrund/relation till Trageton och metoden? 

 Hur använder du Tragetons metod? 

 Hur många timmar i genomsnitt arbetar barnen med datorn/vecka? 

 Vilken roll har pedagogen när eleverna arbetar med datorn? 

 Tror du att ASL är individ eller gruppanpassande? 

 Vilka fördelar kan du se med ASL? 

 Vilka nackdelar kan du se med ASL? 

 Vad är din uppfattning om skillnaden mellan ASL jämfört med den 

traditionella undervisningen? 

 Vilka läs och skrivinlärningsmetoder användes tidigare? 

 Vad är din inställning till läs och skrivinlärning i förskoleklass? 

 Finns det något du tycker är extra viktigt gällande barns läs och 

skrivinlärning? 

 Finns det något inom läs och skrivinlärning som du vill belysa, som inte 

kommit upp under intervjun? 

 

Intervjufrågor (arbetar inte med ASL) 

 Kan du kortfattat beskriva din yrkesbakgrund? 

 Hur länge har du arbetat i förskoleklass? 

 Känner du till metoden ”Att skriva sig till läsning”? 

 Arbetar ni något efter metoden? 

 Har det varit ett aktivt val? 

 Varför har ni valt att inte göra det? 

 Vilka nackdelar kan du se med ASL? 

 Vilka fördelar kan du se med ASL? 

 Använder ni datorn på något sätt i undervisningen?  

 I så fall hur arbetar barnen med datorn? 

 Finns det något som du tycker är extra viktigt gällande barns läs och 

skrivinlärning? 

 Vilken är din inställning till att arbeta med läs och skrivinlärning i 

förskoleklass? 

 Finns det något inom läs och skrivinlärning som du vill belysa som inte 

kommit upp under intervjun? 


