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Abstract 
 
The aim of this qualitative study was to ascertain some teachers’ perceptions of the 

“Writing to Read” (WTR) method from preschool class to grade 3. To find out how 

teachers can work with WTR, two teachers with experience of the method took part in 

the study. The teachers teach preschool class and grade 1 in two different schools. The 

method used in the study is participant observation and semi-structured interviews. The 

results present the teachers’ attitudes to and experiences of the method. The teachers 

believe that there is a future for WTR in school since pupils who have not fully 

developed their fine motor skills benefit from using a computer when learning to read 

and write. The two teachers have found strategies of their own for working with WTR. 

They mix writing in pairs with individual writing, since they think that sometimes too 

much energy is expended on cooperation when the pupils are expected to write in pairs. 
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1 Inledning 
Att kunna läsa är en viktig del i vår vardag. Enligt Trageton är datorn vårt nya 

skrivverktyg efter pennan, vilket Trageton argumenterar för i sin bok Att skriva sig till 

läsning (2014). Datorn är vårt nya redskap vid läs- och skrivinlärningen, eller skriv- och 

läsinlärning som Trageton omvänt säger, då lång tids forskning visar att det är lättare för 

elever att lära sig skriva än läsa (2014). Trageton har skapat en metod vid namn Att 

skriva sig till läsning. Kärnan i metoden är att eleverna ska lära sig läsa med hjälp av att 

skriva på datorn. 

I media pratas det mycket om datorer och surfplattor i skolan. Hur de används, hur 

de inte används, hur de ska användas och varför de används. Vi vet att det finns datorer 

i klassrummen idag men vi vet inte så mycket om hur de används. I Lgr11 kan vi läsa 

att ett av skolan uppdrag är att bidra till utvecklingen av eleverna och förbereda dem för 

att leva i samhället (2011:9). Dagens samhälle kretsar mycket kring datorn och att 

samspela med andra genom sociala medier. Att därför använda datorn i undervisningen 

är ett steg på vägen till att förbereda eleverna. Med detta i åtanke är syftet med 

undersökningen att ta reda på hur lärarna ute i skolorna använder sig av datorerna i läs- 

och skrivinlärningen och särskilt i samband med Arne Tragetons metod ”att skriva sig 

till läsning” (ASL).  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka några lärares uppfattningar om metoden ”att skriva 

sig till läsning” samt hur de uppger att de arbetar med den i förskoleklass till årskurs 3. 

Syftet utmynnar i följande frågor: 

• Hur arbetar några lärare med metoden ASL och datorer? 

• Vilka fördelar och nackdelar ser de med ASL? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer jag redogöra för vad läsning är samt beskriva några vanliga 

läsinlärningsmetoder. Jag redogör sedan för vad att skriva sig till läsning (ASL) är samt 

kritik mot metoden. Kapitlet avslutas med en beskrivning av det sociokulturella 

perspektivet, som är studiens teoretiska utgångspunkt. 
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2.1 Läsundervisning  

Vad är läsning? Elbro definierar läsning med hjälp av två komponenter. Den första är 

avkodning och den andra är förståelse. Att läsa innebär att först avkoda, alltså 

identifiera vilket ordet är med hjälp av utseende, betydelse och uttal. Förståelse är när 

man kan tolka och förstå det skrivna ordet. Båda dessa komponenter måste fungera för 

att läsfärdigheten ska bli god (2004:26f). 

Enligt Liberg handlar den traditionella läsundervisningen om två metoder. Den 

ena är ljudmetoden och den andra är helordsmetoden (2006:136). Ljudmetoden innebär 

att man går från de små delarna till de större delarna. Med andra ord innebär det att man 

utgår från ljudet och bokstäverna för att sedan sätta ihop dessa till ord och meningar. 

Det speciella tillvägagångssätt som finns med ljudmetoden beskrivs av Längsjö och 

Nilsson (2005:53f) som att barnen först lär sig fonologiskt lätta ljud som det går att 

bilda ord med. Ljud och bokstäver som lätt kan blandas ihop introduceras inte efter 

varandra utan med lång tid mellan. Detta för att det första ljudet ska kunna fastna hos 

eleven och inte förväxlas med det nya ljudet. Eleverna börjar med att lyssna och känna 

igen ljudet för att sedan bilda ljudet genom att imitera läraren som upprepar ljudet. Efter 

det presenteras bokstaven och eleverna får arbeta med den. Det görs exempelvis genom 

att klippa ut och ringa in bokstaven i tidningar. Nästa steg är att forma bokstaven. Det 

går att göra på olika sätt. Ett sätt är att forma den i luften med fingrarna och ett annat 

sätt är att forma den med kritor på papper. Sista steget blir att läsa samman det inlärda 

ljudet med ljud som har gåtts igenom tidigare. Ljudmetoden ses som en syntetisk metod, 

vilket innebär att metoden utgår från delarna, det vill säga ljud och bokstäver, till 

helheten, som är ord, meningar och texter.  

 Motsatsen till syntetisk är analytisk, vilket betyder att man utgår från en helhet 

för att sedan arbeta sig neråt till delarna (Längsjö & Nilsson, 2005:59). 

Helordsmetoden, som också ibland kallas whole language, har ett analytiskt 

förhållningssätt. Då utgår man från helheten av en text och jobbar sig ner till delarna, 

alltså fonem och grafem. Den vanligaste arbetsgången startar med att läraren högläser 

en bok. Efter det är det en gemensam läsning från en storbok, där eleverna kan följa 

med i texten innan det övergår till vägledd läsning där eleverna sitter i mindre grupper 

och får läsa, tala och reflektera tillsammans med läraren. Sedan följer den självständiga 

läsningen i små böcker som finns i olika svårighetsgrader (Taube, 2007:68). En annan 

analytisk metod är LTG, som står för läsning på talets grund. Vid LTG används texter 

som skapats gemensamt i klassrummet. Det börjar med ett samtal om en gemensam 
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upplevelse, där eleverna föreslår olika formuleringar som läraren skriver ner på tavlan. 

Under tiden som orden skrivs ner uttalas de långsamt. Efter det läses texten i kör. 

Läraren skriver sedan ut texten som varje elev får ett exemplar av och eleverna får 

därefter uppgifter utifrån deras nivå (Längsjö & Nilsson, 2005:65). Trageton tar i 

artikeln At skrive sig till lӕsning upp att det under de senaste hundra åren inte hänt 

mycket nytt när det kommer till läsundervisning. Trageton refererar till Frost (1999) 

som menar att det är bra att kombinera de traditionella metoderna helordsmetoden och 

ljudmetoden. Enligt Trageton (2012:16) har alla dessa metoder sina svagheter med 

lässvårigheter som följd, men eftersom eleverna med metoden ASL skriver direkt på 

datorn så kan dessa svagheter undvikas och lässvårigheterna likaså. När elever använder 

sig av ASL använder de automatiskt alla tre metoderna. De utnyttjar metodernas 

fördelar och undviker metodernas nackdelar (2012:16f). 

2.2 Styrdokument  

I kursplanen för svenska i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 anges vad undervisningen i ämnet svenska ska lära eleverna (Skolverket, 

2011:222–227). Eleverna ska bland annat ges förutsättningar att uppnå förmågan att 

formulera sig i tal och skrift och läsa texter för olika syften. De ska kunna skapa och 

bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra och använda olika uttrycksformer. 

Undervisningen ska även skapa ett intresse för att skriva och läsa hos eleverna. I 

kunskapskraven för årskurs 3 utrycks det att eleverna ska kunna skriva texter på dator 

och med läslig handstil. De ska även kunna använda bilder för att förstärka sina budskap 

i texterna. 

2.3 Datorn i klassrummet  

Den forskning som finns om datorn i klassrummet visar olika resultat, vissa negativa 

och andra positiva. Enligt Folkesson (2004:15) har studier gjorts för att undersöka 

datorns roll i skolorna, vilka effekter de har och vilka möjligheter till utveckling de kan 

erbjuda. Slutsatserna av dessa studier har inte visat positiva resultat och de personer 

som har utvärderat studierna är tveksamma till att datorerna leder till någon 

skolutveckling (Folkesson, 2004:15). Folkesson beskriver en sådan studie av Sandahl 

och Unenge (2000) som har gjort en longitudinell utvärderig av ett datorprojekt i de 

lägre årskurserna. Sandahl och Unenge kom fram till ett resultat som pekade på att 

datoranvändningen i projektet inte ledde till ett bättre resultat på de nationella proven. I 

projektet hade varje klass tillgång till en eller två datorer. På dessa skolor skrev 
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klasserna på datorerna endast 40 minuter i veckan, vilket kan vara en faktor som 

påverkade resultatet (Folkesson, 2004:15).  

Ett mer positivt resultat kom Agélii Genlott och Grönlund (2013) fram till med sin 

pilotstudie som genomfördes i Sverige. Studien har likheter med ASL då barn i studien 

använde datorer för att skriva texter. Men i denna studie skulle eleverna också använda 

datorerna som ett verktyg i den sociala lärprocessen, då de hade tillgång till en egen 

hemsida. Syftet med studien var att bidra till en utveckling av bättre metoder vid läs- 

och skrivundervisningen. Studien gjordes i fyra klasser i samma skola under ett år. Två 

av klasserna ingick i studien och två var kontrollgrupper. Resultatet av studien visar att 

eleverna i studien skrev texter med bättre struktur, tydligare innehåll och med ett mer 

utvecklat språk än kontrollgruppen. Texterna var även längre än kontrollgruppernas och 

eleverna var mer säkra på sin läs- och skrivförmåga (2013:100ff).  

Hultin och Westman (2014) kom även de fram till att digitaliseringen av 

klassrummen har positiva effekter. De har i sin etnografiska studie följt läs- och 

skrivundervisning i årskurs 1 och 2 där ASL använts. De kom fram till att det har skett 

ett didaktiskt byte från bokstavstraditionen till en textproducerande metod. De förklarar 

att undervisningen inte fokuseras på bokstäver och handstil, utan till helklassamtal i 

skrivprocessen och blir en stödmodell för eleverna. Med hjälp av datorn som 

skrivverktyg har eleverna ökat sin produktion av texter jämfört med enbart pennan som 

verktyg. Eleverna bearbetar även sina texter både under och efter skrivprocessen och 

leder till att eleverna får mer kontroll över skrivandet (2014:114ff).  

I en forskningsöversikt från British Educational Communications and Technology 

Agency (Becta), där ett antal engelska studier som har undersökt hur tekniken kan 

stödja lärandet presenteras, visar en studie att majoriteten av de medverkande lärarna för 

elever i åldrarna 5 till 16 år upplevde ett positivt resultat hos vissa grupper som använde 

teknik i undervisningen (Becta, 2009). Exempel på en sådan grupp var elever med en 

funktionsnedsättning. Forskningsöversikten visar även att tekniken i undervisningen gör 

så att lärarna blir mer effektiva och sparar tid. Den sparade tiden kan då användas till att 

förbättra det pedagogiska arbetet. 

2.4 Att skriva sig till läsning 

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som är utvecklad av Arne Trageton. 

Trageton är en forskare och pedagog som varit aktiv vid högskolan i Stord/Haugesund i 

Norge i över 30 år. Syftet med Tragetons metod är att eleverna ska lära sig att läsa 
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genom att använda skrivandet. Skrivandet och talet hänger ihop och tala är något som 

eleverna redan kan. Tanken är att det på så sätt blir lättare för eleverna att använda den 

förkunskapen när de ska lära sig läsa. Genom detta sätt tränar de på att ljuda och känna 

igen ord och bokstäver (Trageton, 2014:265). Trageton argumenterar för att eleverna lär 

sig att läsa bäst genom att skriva sig till läsning vid datorn. Eftersom elevernas 

finmotorik inte är fullt utvecklad är det enligt detta sätt att se en fördel att skriva på 

datorn (2014:259). Eleverna börjar med skrivningen och använder sig av metoden 

whole language. När de sedan ska skriva ner sina tankar får eleverna använda 

ljudmetoden och ordbildsmetoden (Trageton, 2014:299). Liberg (2006:155) talar om att 

det är en fördel om man kombinerar texter med andra uttrycksformer så som bilder, för 

att eleverna ska kunna utveckla sina texter och få en bättre förståelse för bilder och 

texters betydelse, vilket ofta sker i arbetet med ASL. Trageton anser att eftersom 

eleverna skriver texter på datorn blir de producenter av sina egna texter och genom 

exempelvis högläsning får de återkoppling på texten. Texterna sparas och blir ett eget 

klassrumsbibliotek där eleverna kan ta del av varandras texter som består av lättlästa 

texter med ord som är vardagsnära för eleverna (Trageton, 2014:42f). 

Att utgå från det eleverna redan kan, som i detta fall är tala, finns det forskning 

som stödjer. Graham och Hebert drar i sin metastudie Writing to read slutsatsen att 

läsning och skrivning är två aspekter som alltid bör användas tillsammans för att stötta 

och stärka varandra (2010:29). 

Enligt Trageton visar tidigare forskning att barn mellan fyra och sju år har lättare 

för att skriva än att läsa. Trageton valde därför att vända på den traditionella läs- och 

skrivinlärningen och istället använda sig av skriv- och läsinlärning. Trageton skriver om 

det forskningsprojekt han genomförde i Norge, Danmark, Finland och Estland. Projektet 

Textskapande på dator 1–4 klass följde 14 klasser under tre år i det som i Sverige 

motsvarar förskoleklass till årskurs 3. Syftet med studien var att undersöka om det med 

datorn som verktyg gick att ändra den traditionella läs- och skrivundervisningen. 

Elevernas texter samlades in och lärare som inte hade någon kännedom om projektet 

bedömde innehållskvaliteten på texterna. Även texter som inte ingick i projektet 

bedömdes för att kunna jämföras med projekttexterna. Resultatet visade att 

projekttexterna i genomsnitt låg ett år högre i innehållskvalitet än de handskrivna 

texterna som inte ingick i projektet (2014:11ff). 

 

5 
 



 

2.4.1 Arbeta i par 

Trageton anser att det är viktigt att eleverna arbetar i par. Ett argument för det är att 

samarbete stärker den språkliga utvecklingen. Genom att eleverna samspelar stimuleras 

inte bara det verbala utan även deras kroppsspråk (2014:69f). Erica Lövgren (2009:15ff) 

förklarar att arbetet går till på så vis att två elever turas om att skriva bokstavssträckor. 

När de är färdiga får de hjälp av en pedagog som ljudar bokstavssträckorna. Eleven talar 

därefter om vad den har ”skrivit” samtidigt som pedagogen skriver texten på datorn. 

Pedagogen uttolkar texten, med vilket menas att pedagogen skriver texten med rätt 

stavning, stor bokstav och punkt och läser upp den med jämna mellanrum. Uttolkningen 

skrivs på samma sida som elevernas text och skrivs sedan ut. Därefter fortsätter arbetet 

med att exempelvis leta efter vissa bokstäver som de ringar in och att delge en kompis 

texten de skrivit. När stadiet med bokstavssträckor är förbi fortsätter arbetet med att det 

är den elev som står bredvid som bestämmer vad den som sitter vid tangenterna ska 

skriva (Lövgren, 2009:15ff).  

Lövgren (2009:65f) skriver att när eleverna arbetar tillsammans övar de på att dela 

med sig av sina tankar. De kan ta hjälp av varandra när ordförrådet inte räcker till. 

Eleverna kan resonera med varandra på ett sätt som de inte skulle kunna resonera med 

sig själva för att skapa ett bra innehåll och struktur i uppgiften. Genom att höra sin 

kompis tankar kan eleven själv upptäcka nya sätt att tänka och utvecklas därmed också. 

I och med att eleverna måste yttra sina tankar ställs högre krav på den muntliga 

kompetensen. Eleverna måste uttrycka sig så att kompisarna förstår vad de menar 

samtidigt som de ställer frågor till kompisen för att förstå vad han eller hon menar. 

Eleverna lär sig att visa respekt för varandra och tro på sig själva eftersom arbetet utgår 

från elevens kunskapsnivå (Lövgren, 2009:65f). I utvecklingsprojektet Intelligent på 

tangent (Heilä-Ylikallio & Häggblom, 2010) som har inspirerats av Arne Tragetons 

metod undersöks hur elevers läs- och skrivutveckling utvecklas i ett klassrum med 

digitala verktyg så som datorer. I Intelligent på tangents handbok redovisas Åbackas 

kandidatuppsats Stavas dörr med ett eller två r (2008). Det är en studie av elevers 

diskussioner när de arbetar framför datorn. Eleverna som gick i årskurs 2 filmades under 

processen för att ge svar på vad och hur eleverna diskuterade under uppgiftens 

genomförande. Resultatet visade att eleverna diskuterade uppgiften under processen och 

att diskussionerna handlade om textens innehåll, språk och layout (2010:113). 
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2.4.2 Att skriva för hand 

Skrivställning och pennfattning var något som hade stort utrymme i 

skrivundervisningen förr (Längsjö & Nilsson, 2005: 46f). Det som var speciellt med 

Tragetons projekt Textskapande på dator 1–4 klass var att skrivning med pennan sköts 

upp till årskurs 2 i Sverige (årskurs 3 i Norge) och därför fördröjdes undervisning i 

handstil. Syftet med det var att eleverna skulle slippa svårigheterna med motoriken och 

istället fokusera på innehållet i texterna som de skrev på datorn. När eleverna började 

med handstilsundervisning i klass 2 var undervisningen utformad som vanligt, alltså att 

bokstäverna formades. Skillnaden var att det inte tog lika lång tid för eleverna att lära 

sig skriva bokstäverna. I slutet av årskurs 2 gjordes ett handskrivningstest för att 

undersöka om kvaliteten blev bättre eller sämre av att vänta ett år med handskrivningen. 

Eleverna fick skriva av en text så fint och snabbt de kunde på två minuter. Texterna 

blandades och bedömdes av två erfarna grundskollärare. Resultatet visade att 

datorklasserna i genomsnitt hade en finare handstil och skrev snabbare än 

handskrivningsklasserna (Trageton, 2014:184f). Gädda och Åbacka (2008) kom i sin 

studie För hand och på dator – mönster i skrivutvecklingen hos elever inom projektet 

Intelligent på tangent fram till liknande resultat. Författarna fokuserade på att jämföra 

handskriften mellan elever som ingick i projektet Intelligent på tangent och en 

kontrollgrupp. I studien ingick 37 projektelever och 37 kontrollelever. Eleverna fick i 

uppgift att skriva ett vykort och sedan svara på en enkät. Resultatet visade att 

projektelevernas handstil inte påverkats negativt, utan majoriteten skrev snyggt och 

läsligt. Forskarna såg en positiv påverkan på de elever som började sin skolgång under 

projektet. De hade bra stavningsförmåga och skrev långa texter. Projektets elever visade 

också en större skrivglädje än kontrollgruppens elever (2010:97ff).  

2.4.3 Den fysiska miljön 

Den fysiska miljön kan antingen hämma eller utveckla elevernas utveckling. Hur 

klassrummet är möblerat är något som Trageton anser spelar stor roll. Att möblera en 

sal med datorer slutar vanligtvis med att datorerna hamnar utmed väggarna, för att det är 

där kontakterna sitter. Det är ur en pedagogisk syn inte bra enligt Trageton. I stället bör 

datorerna placeras så att eleverna kan arbeta i par vid dem så att samarbetet kan främjas 

och läraren kan ha ögonkontakt med eleverna (Trageton, 2014:59ff). I en enkätstudie av 

Trageton där en av frågorna handlade om hur möbleringen i klassrummen såg ut 

svarade majoriteten att de hade börjat möblera i grupper och arbetsvrår istället för en 
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traditionell möblering där eleverna sitter enskilt eller i par. Där traditionell möblering 

kvarstod sa lärarna att klassrummet var för litet för att skapa arbetsvrår. Trageton anser, 

med mycket erfarenhet av skolmiljön, att problemet inte handlar om att klassrummen är 

för små. Det är istället brist på kunskap och fantasi som gör att klassrummen möbleras i 

traditionell form (Trageton, 2014:64ff). Genom att möblera klassrummet i arbetsvrår 

kan man dela upp klassen och arbeta med olika uppgifter och sedan rotera under dagen. 

De elever som sitter vid datorerna kan få mer hjälp och feedback (2014:64ff).  

2.4.4  Kritik mot att skriva sig till läsning 

Tragetons metod sprider sig i de nordiska länderna skriver Löfstedt (2008). Löfstedt har 

intervjuat de svenska läsforskarna Mats Myrberg och Ingvar Lundberg som trots att 

ASL sprider sig i de nordiska länderna är kritiska till metoden. Myrberg anser i artikeln 

att de resultat han har sett av metoden inte är övertygande eftersom effekterna av 

metoden inte har studerats och Trageton inte har publicerat några resultat i 

vetenskapliga tidskrifter. Även professor Ingvar Lundberg är kritisk till Tragetons 

metod då han anser att eleverna inte får lära sig att forma bokstäverna när de skriver på 

datorn. När eleverna själva formar bokstäverna minns de lättare eftersom flera sinnen 

blir aktiverade. Lundberg anser dock att det finns bra sidor med metoden också (2008).  

2.5 Sociokulturell teori 

Det sociokulturella perspektivet är den teori om lärande som ligger till grund för det här 

arbetet. Det sociokulturella perspektivet utvecklades av Vygotskij som anser att 

människan alltid är under utveckling, att lärande och utveckling är naturligt för 

människan (Säljö, 2010:191). Enligt Vygotskij handlar det sociokulturella perspektivet 

om hur vi människor utvecklar förmågor så som att läsa, skriva och lösa problem. Ett 

viktigt begrepp inom sociokulturen är mediering. Det betyder att när vi ska förstå och 

handla i vår omvärld så använder vi redskap eller verktyg. Dessa redskap kan vara 

språkliga eller materiella. Exempel på språkliga redskap är symboler och tecken som 

siffror, bokstäver och begrepp. Exempel på materiella redskap är fysiska redskap som 

exempelvis penna, spadar och tangentbord (Säljö, 2010:185f).  

Vygotskij (2001:8ff) anser att lärandet aldrig kan vara tyst utan att vi måste 

kommunicera det, vilket leder till att det tysta klassrummet inte existerar i Vygotskijs 

tankar. Han hävdar att det inte sker någon utveckling av språk och tanke utan 

kommunikation. Människan utvecklas i nära samspel med andra vilket gör att samspelet 

blir viktigt. Människan är under utveckling hela tiden och när man har lärt sig något tar 
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det inte lång tid innan man har lärt sig något nytt. För att det ska ske är det viktigt att 

stöd ges av exempelvis läraren eller någon annan klasskamrat. Den zon för lärande som 

uppstår när en elev får ett sådant stöd av läraren eller en klasskamrat benämns som den 

proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 2001:9ff), ett begrepp som Vygotskij myntade. 

Det är under den utvecklingszonen människan är som mest mottaglig för ny kunskap 

som en lärare eller mer kompetent person besitter (Säljö, 2010:191). Allt vi lär oss 

måste prövas av den som ska lära sig. Att hela tiden vara konsument och ta emot fakta 

som presenteras är inget människan orkar, utan människan måste själv vara aktiv. 

Lärarens roll blir att avvakta, vänta, lyssna och låta eleverna diskutera och samtala med 

läraren och varandra (Vygotskij, 2001:8ff). 

Anledningen till att undersökningen grundar sig i det sociokulturella perspektivet 

är att Vygotskij anser att människans språk och tanke utvecklas i interaktion med andra. 

Vygotskij pratar också om mediering, vilket alltså innebär att vi använder redskap när vi 

ska förstå vår omvärld (Vygotskilj, 2001:8ff). När elever arbetar med ASL använder de 

materiella redskap som datorn vid skriv- och läsinlärningen. ASL förespråkar pararbete 

vilket gör att eleverna får chans till att diskutera och lära sig av varandra i ett socialt 

samspel. 

3 Metod 
Under denna rubrik redovisas tillvägagångssättet för undersökning. Jag använde mig av 

deltagande observation under två lektioner när klasserna arbetade med ASL, och en 

efterföljande intervju med de två lärarna. Här redovisas mitt urval, genomförande, 

bearbetningen av mitt material, metodkritik och avslutningsvis vilka etiska principer 

som togs hänsyn till i undersökningen. 

3.1 Metodval: kvalitativ forskning 

Studien bygger på kvalitativ forskning. Den kvalitativa forskningens syfte är att uppnå 

fördjupad förståelse. I kvalitativ forskning kan fördjupad kunskap skapas i det sociala 

spelet, det vill säga när vi samspelar med andra människor, under exempelvis intervjuer 

eller observationer. Forskaren får då möjlighet till att tolka vad människor säger och gör 

och kan ställa följdfrågor som leder till en djupare förståelse (Denscombe 2009:423). 

Enligt Bryman är det ett färre antal deltagare i kvalitativ forskning än i kvantitativ och 

undersökningarna sker i deltagarens naturliga miljö. Det är deltagarnas uppfattningar 

och tolkningar som är väsentligast i kvalitativ forskning (2008:371). Anledningen till att 
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jag valde en kvalitativ forskningsmetod var för det första att jag inte hade så många 

deltagare i min undersökning och för det andra att jag ville nå en djupare förståelse för 

hur två lärare arbetar med ASL. Den kvalitativa metoden i min studie består av två 

delar, kvalitativ intervju och deltagande observation. 

3.1.1 Kvalitativ intervju 

Denna undersökning vilar på kvalitativa intervjuer. Enligt Johansson och Svedner 

(2010:34) får man i kvalitativa intervjuer fram personers tolkningar och uppfattningar 

om ett visst ämnesområde. Förhållningssätt och målsättningar kommer också fram med 

kvalitativa intervjuer (2010:34). I den här studien innebär det att lärarnas syn på 

undervisningen kommer fram. Eftersom mitt syfte med undersökningen var att 

kartlägga några lärares uppfattningar ansåg jag att en kvalitativ intervju var bästa sättet 

att få fram det på. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Denscombe (2009:234f) ger en semistrukturerad intervju respondenten möjlighet att 

kunna utveckla sina svar. Forskaren har inför intervjun förberett öppna frågor som inte 

behöver ställas i en speciell ordning utan det är samtalet som styr intervjun. Eftersom 

frågorna är öppna får forskaren ta del av respondentens erfarenheter och uppfattningar 

Semistrukturerade intervjuer var den sorts intervju jag ansåg passade min undersökning 

bäst. För att undvika att intervjun blev en muntlig enkät (Johansson & Svedner 2010:35) 

och för att istället låta läraren prata ganska fritt om ämnet ställde jag följdfrågor 

baserade på lärarnas svar.  

Jag spelade in båda intervjuerna. Enligt Denscombe (2009:259) är det enklare att 

dokumentera en sådan intervju eftersom forskaren kan ta del av de exakta orden som 

sades och eventuella missade svar går att lyssna på efteråt igen. Denscombe (2009:258) 

poängterar att om forskaren bara försöka minnas intervjun eller bara föra anteckningar 

kan det leda till fel eller tolkningsfel. För att undvika liknande misstag valde jag därför 

att spela in intervjun.  

3.1.2 Deltagande observation 

Jag har använt mig av metoden deltagande observation, vilket innebär att forskaren är 

med i den miljö som ska studeras. Metoden är vanlig när det gäller undersökningar i 

skolmiljö och speciellt klassrumsmiljöer, enligt Palmér (2015:93). Forskaren får på så 

sätt en inblick i hur det ser ut i verkliga klassrum eftersom forskaren är med i miljön. En 

observation kan inrikta sig mot helheten eller några utvalda delar i klassrummet. Jag 

använder mig av en halvstrukturerad observation vilket Palmér (2015:99ff) menar är när 
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forskaren utgår från sin inriktning och antecknar så mycket som möjligt utifrån sitt 

syfte. Min roll som observatör under mina observationer kan beskrivas som observatör–

som–deltagare, vilket Bryman beskriver som att observatören till största del är 

observatör och deltagare i viss mån. Det kan exempelvis vara oundvikligt att inte gå in 

och delta (2008:389). Detta fick jag uppleva då eleverna frågade mig om hjälp och det 

kändes naturligt att hjälpa till. Eleverna var dock inte mina forskningsobjekt. Efter 

observationen bör forskaren skriva rent sina fältanteckningar så snabbt som möjligt när 

det observerade är färskt i minnet, vilket jag också gjorde. Efter mina observationer 

skrev jag rent mina fältanteckningar och lade till eventuella reflektioner.  

3.2 Urval 

Urvalet i studien är ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2008:392) är ett målinriktat 

urval när det finns ett syfte bakom valet av respondenter. Respondenterna är då inte 

slumpmässigt utvalda utan har relevans för de forskningsfrågor som forskaren utformat. 

För min studie bestod det målinriktade urvalet av två lärare som arbetade med metoden 

ASL. Den ena läraren kände jag sedan tidigare och den andra läraren fick jag tag på via 

kontakter. Båda lärarna är klasslärare. Den ena arbetar i klass 1 och den andra i 

förskoleklass. Lärarna arbetar i olika skolor som ligger i olika kommuner i södra 

Sverige.  

3.3 Genomförande 

Innan genomförandet konstruerade jag en intervjuguide och observationspunkter (se 

bilaga 1) med frågor som var relevanta för studiens syfte. Frågorna baserades på tidigare 

forskning om och beskrivningar av metoden som hur lärarna arbetar med metoden, i par 

eller enskilt, och lärarnas upplevda fördelar och nackdelar med ASL. Ett missivbrev (se 

bilaga 2) där respondenterna skulle ge sitt medgivande skrevs också. 

Respondenterna kontaktades via mejl och telefon och de ställde gärna upp i 

undersökningen. Föräldrarna till eleverna i klassen blev informerade om min 

observation i klassrummet genom ett veckobrev. Där klargjordes det att syftet med 

observationen inte var att observera enskilda elever utan arbetssättet. Om de hade någon 

fråga kunde de kontakta mig.  

På båda skolorna skedde observationerna först och därefter följde jag upp med en 

kompletterande intervju med lärarna. Observationerna skedde under lektionerna i 

klassrummet och i grupprummet där undervisningen ägde rum och varade i 80 minuter i 

vardera klass. Jag blev först presenterad under samlingen där klasserna gick igenom 
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almanackan och dagen. Efter det startade lektionen. Jag förflyttade mig i klassrummet 

och antecknade utifrån mina observationspunkter och förde också vid vissa tillfällen en 

dialog med både lärare och elever. Det jag fokuserade på under observationerna var 

vilken tillgång klassen hade till datorer och hur dessa var placerade i klassrummet. Jag 

ville också se hur upplägget på lektionen var och därtill vilka instruktioner eleverna 

fick, om de arbetade i par och berättade för varandra vad de skulle skriva. En annan av 

mina observationspunkter var även vad eleverna gjorde, vilken arbetsuppgift de 

arbetade med och vad läraren gjorde under lektionen.  

Intervjuerna genomfördes i grupprum så att vi inte skulle bli störda. Innan 

intervjun fick respondenterna skriva under missivbrevet där de godkände sin medverkan 

och att intervjun spelades in. Efteråt transkriberades intervjuerna och fältanteckningarna 

från observationerna skrevs rent. 

3.4  Metodkritik 

En nackdel med kvalitativa studier med intervjuer som metod är att det är tidskrävande. 

Det kan vara svårt att hitta en tid som passar både forskaren och respondenten. 

Transkriberingen av intervjuerna tar tid vilket leder till att antalet intervjuer i studien 

kan bli begränsade. 

En form av kritik som riktas mot kvalitativ forskning är att den kan uppfattas som 

subjektiv och att forskarens egna tolkningar om vad som är betydelsefullt och viktigt 

kan påverka resultatet (Bryman, 2008:368). Jag var medveten om att mina egna 

förkunskaper om ämnet kan påverka hur jag tolkar intervjusvaren. Eftersom intervjun är 

inspelad kan jag motverka detta med hjälp av inspelningen. Jag kan transkribera 

ordagrant och på så sätt minska risken för feltolkningar. Genom att intervjun är inspelad 

kan jag spela upp den flera gånger för att försäkra mig om att jag inte missat något. 

Även om jag har inspelningen kan jag dock ha tolkat intervjusvaren fel. 

Enligt Palmér kan en deltagande observation aldrig bli opartisk eftersom forskaren 

verkar som mätinstrument och har med sig värderingar och förkunskaper (2015:93). 

Mina förkunskaper om ASL var enbart baserade på inläst litteratur. Eftersom jag aldrig 

medverkat när en klass arbetat med ASL tidigare hade jag inget att jämföra med 

förutom mina egna förväntningar. Eftersom deltagarna i en observation är förberedda på 

forskarens medverkan kan detta bidra till att situationen som ska observeras anpassas så 

att kritiska moment undviks. Vid deltagande observation är det svårt att få en hög 

reliabilitet. Trots att observationspunkterna är genomtänkta och förberedda i förväg kan 
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jag missa eller missuppfatta situationer. Om studien dessutom ska genomföras 

ytterligare en gång av en annan forskare med samma observationspunkter kan 

situationer missas eller tolkas annorlunda och leda till ett annat resultat.  

3.5 Databearbetning 

Eftersom syftet med intervjun var att undersöka vad lärarna sa och inte hur de sa det, 

gjordes en grov transkribering. Jag använde en bastranskribering där det inte läggs stor 

vikt vid detaljer som exempelvis uttal eller hur långa pauserna var (Norrby, 2004:89f). 

Vid transkriberingen tog jag med allt som sades. Harklingar och liknande togs inte med 

eftersom de inte hade någon betydelse för resultatet. Jag kategoriserade intervjusvaren 

med hjälp av vad Kvale och Brinkman (2009:217f) kallar meningskodande, i praktiken 

genom att jag använde överstrykningspennor i olika färger för att markera vilka delar i 

mitt material som var relevant. Metoden innebär att viktiga ord och meningar som går 

att koppla till syftet markeras för att det ska bli lättare att se vad som är relevant i texten. 

På detta sätt ser man också vilken data som inte är relevant i materialet. 

3.6 Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska principer som man som forskare ska ta hänsyn till. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2008:131f).  

Informationskravet innebär att de medverkande ska informeras om vilket syfte 

undersökningen har. Respondenterna ska också veta att deras deltagande är frivilligt och 

att de när som helst kan avbryta sitt deltagande (Bryman, 2008:131). Jag har tagit 

hänsyn till denna etiska princip genom att dela ut ett missivbrev till respondenterna där 

undersökningens syfte och information om att deltagandet är frivilligt presenteras. 

Samtyckeskravet innebär att personerna själva får bestämma om sin medverkan i en 

undersökning (Bryman, 2008:132). Denna princip togs hänsyn till genom att jag frågade 

respondenterna via mejl och telefon om de ville medverka i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att behandla respondenternas 

personuppgifter konfidentiellt, vilket innebär att uppgifterna bevaras på ett sådant sätt 

att inga obehöriga personer kan ta del av uppgifterna (Bryman, 2008:132). Jag har varit 

noga med att förvara personuppgifter från respondenterna så att bara jag kan ta del av 

dem. I texten har inga namn på skolor eller personer skrivits ut. 

Det fjärde kravet är nyttjandekravet, vilket betyder att den informationen jag har 

tagit del av bara används för mitt forskningssyfte (Bryman, 2008:132). 
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3.7 Undersökningens tillförlitlighet  

Johansson och Svedner beskriver reliabilitet som ett begrepp som betyder 

mätnoggrannhet eller tillförlitlighet av ett resultat. Om undersökningen skulle göras om, 

skulle den då får samma resultat? Om den skulle det har undersökningen hög reliabilitet 

(2010:97). Min undersökning är inte så stor och den går därför inte att generalisera, och 

om undersökningen hade gjorts på samma sätt av någon annan är det inte säkert att 

resultatet blivit detsamma, vilket heller inte är poängen. Kvalitativa studier ger tvärtom 

ofta något olika resultat beroende på vem som genomför dem (Boyd & Ericsson 2015: 

25). Begreppet reliabilitet kan därför vara något problematiskt i kvalitativ forskning. 

Eftersom intervjuerna i min studie spelades in anser jag att undersökningens 

tillförlitlighet stärktes då jag kan gå tillbaka och lyssna på intervjun flera gånger för att 

inte gå miste om relevant information. De i förväg utarbetade observationspunkterna 

gjorde att jag kunde strukturera mina observationer och i möjligaste mån få med det jag 

ville undersöka, vilket stärker reliabiliteten. 

Validitet är ett begrepp som lägger tyngdpunkten vid att det som har forskats om 

är användbart och kan kopplas ihop till den eller de forskningsfrågor som har 

undersökts (Denscombe, 2009:425). Johansson och Svedner förklarar validitet som ett 

sätt att diskutera huruvida det resultat undersökningen visar stämmer med det som 

undersökningen avsågs mäta (2010:97). Eftersom jag valde att både intervjua och 

observera lärare som arbetar med ASL kan validiteten anses som ganska hög. I och med 

deltagande observation kunde jag se hur lärarna arbetar med metoden och genom 

intervjun kom jag åt vad lärarna anser om metoden, exempelvis för- och nackdelar. Att 

respondenterna fick svara på frågorna ganska fritt där jag inte påverkade deras svar är 

en faktor som kan höja validiteten. Enligt Boyd och Ericsson kan ett sätt att stärka 

validiteten vara att komplettera en metod, exempelvis enkäter, med en annan metod, 

som deltagande observation (2015:25). Mitt resultat i undersökningen grundar sig alltså 

på både deltagande observationer och inspelade intervjuer.  

4 Resultat 
Under denna rubrik kommer jag att presentera resultatet från mina intervjuer och 

observationer. Resultatet är kategoriserat utifrån mina två frågeställningar och 

presenteras under följande huvudrubriker: ”Såhär arbetar två lärare ASL” och ”Fördelar 

och nackdelar med ASL – erfarenheter från två lärare”. Resultatet har kategoriserats, 

analyserats och kopplats till teoribakgrunden. 
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4.1  Såhär arbetar två lärare med ASL 

Under denna rubrik presenteras varför lärarna i studien väljer ASL och hur de arbetar 

med ASL. Deras tankar om att arbeta i par vid ASL och hur viktig finmotoriken är 

framkommer också. 

4.1.1 Därför väljer vi ASL  

Utifrån intervjuer och observationer kan jag se att metoden ASL är en relativt ny metod 

på skolorna. På skola 1 som har använt sig av metoden i fyra år var det en IT-pedagog 

som hade hört och läst om metoden. Det resulterade i att en grupp pedagoger åkte på 

studiebesök till en skola som de visste arbetade med ASL. De köpte in litteratur och 

började studera metoden och bestämde att de skulle börja arbeta efter den i 

förskoleklass. Fyra datorer köptes in till klassen och skolan blev så småningom en 

föregångare i kommunen med metoden. På skola 2 som är inne på sitt första år med 

ASL kom beslutet om att börja med metoden från rektorn, efter att en annan skola i 

kommunen hade varit på studiebesök på en skola som arbetade med ASL.  

4.1.2 Så här gör vi 

Lärare 2 började med metoden när eleverna gick i ettan och började då först med 

spökskrivning (eleverna skriver slumpmässiga bokstäver och berättar sedan för läraren 

vad de tänker att det står). Läraren upptäckte dock ganska snabbt att eleverna redan var 

över det stadiet, de visste vad bokstäver var och hur ord bildas. Lärare 1 började med 

metoden i förskoleklass och började också med spökskrivning.  

Båda klasserna utgår oftast från en gemensam erfarenhet eller utgångspunkt. 

Under mina observationer utgick en av klasserna från en film om våren. Den andra 

klassen utgick från ord de hade kommit på från bokstäverna i alfabetet. De skulle sedan 

i par hitta på och skriva meningar med ordet i. 

Lärare 1 arbetade med Bornholmsmodellen innan klassen började med ASL. I 

Bornholmsmodellen arbetar man mycket med ljudningen och leker med bokstäverna på 

så sätt att man lyssnar på första och sista ljudet i ord och meningar. Läraren tycker att 

metoden är viktig och uttryckte det såhär:  

Ett jättebra komplement till att skriva sig till läsning är Bornholmsmodellen. Den 

får vi inte tappa. (Lärare 1) 

När eleverna arbetar med ASL har de olika teman som de arbetar med. Lärare 1 beskrev 

det så här: 
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Vi arbetar med olika projekt kan man väl kalla det, men tillvägagångssättet är ju 

detsamma. (Lärare 1) 

Lärare 1 förklarar att arbetssätten och arbetsuppgifterna eleverna får har olika teman 

men att de oftast går tillväga på samma sätt. Eleverna hade exempelvis varit på ett 

museum där de i par gjort en lerfigur. De tog kort på lerfiguren och skrev ut bilden när 

de kom tillbaka till skolan för att sedan skriva en text till bilden. Lärare 1 anser att det är 

viktigt att få med bilder till texterna, antingen genom att utgå från en bild eller ett foto 

när eleverna ska skriva en text eller att rita en bild till texten de skriver. Lärare 2 berättar 

också att klassen har utgått från foton som klassen tagit när de har varit på utflykter. Ett 

annat exempel är att klassen skrivit meningar till läsläxan eller skrivit sagor i par. 

Efter att eleverna skrivit sin text brukar lärare 1 skriva elevernas text med rätt 

stavning och meningar under elevernas texter. Det gör de för att det ska vara ett stöd för 

eleverna. En del elever står och tittar hur det ska vara medan en del struntar i det. 

Tanken är att eleverna ska få en uppfattning om hur texten kan se ut. 

I lärare 1:s grupprum finns fem stationära datorer att tillgå och på skolan finns det 

också tillgång till två vagnar med bärbara datorer så att eleverna även kan jobba 

individuellt med datorerna. På skola 1 fanns fyra bärbara datorer på ett fyrkantigt bord, 

två datorer på varje sida, i ett hörn i klassrummet. På skola 2 fanns fem stationära 

datorer i ett grupprum där alla datorer stod längs en vägg med skiljevägg mellan. 

4.1.3 Ingen självklarhet att skriva i par 

Lärare 1 var i början väldigt noga med att eleverna alltid skulle jobba i par men 

upptäckte efter ett tag att det inte fungerade så bra när eleverna skulle berätta för 

varandra vad de skulle skriva. Eleverna tyckte inte att det var lika roligt att inte själva få 

bestämma vad de skulle skriva. De jobbar numera mer enskilt men i par ibland. Lärare 2 

hade liknande uppfattning om parskrivandet och sa såhär om arbetssättet: 

Vi har blandat. Ibland har det fungerat bra men ibland blir det för mycket krut på 

att kunna jobba ihop och det tar för lång tid. (Lärare 2) 

De har alltså blandat parskrivandet med individuellt skrivande och anledningen till det 

är att det ibland tar för mycket tid. Båda lärarna hänvisar till att metoden förespråkar 

parskrivning men har frångått det då de tycker att det fungerar bättre med att blanda 

arbetssätten. Lärare 2 menade att man allt eftersom lär sig olika strategier. Om eleverna 

ska skriva i par kan man kombinera ihop två som är mer självgående och två som 

behöver lite mer stöd. Läraren kan då lägga mer tid på de elever som behöver mer stöd 

medan de andra två klarar sig själva i högre grad. Under min observation arbetade 
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eleverna i par och min uppfattning var att eleverna var duktiga på att vänta på sin tur 

och väldigt duktiga på att hjälpa varandra med stavning och läsning. 

4.1.4 Viktigt att träna finmotoriken 

Under min observation hos lärare 1 arbetade fyra elever i taget med att skriva på 

datorerna. Resten av klassen roterade på andra stationer där de tränade sin finmotorik 

genom att klippa långa pappersormar i tidningspapper, pärla armband och plocka ärtor 

med en klädnypa. Att träna på finmotoriken gör det lättare för eleverna att skriva på 

tangentbordet. Lärare 2 arbetade även hon mycket med elevernas finmotorik och 

uttryckte sig så här: 

I början hade vi mycket övningar som tränade finmotoriken. Det var övningar där 

eleverna skulle klippa och forma olika figurer (Lärare 2).  

Lärare 2 berättar vidare att klassen har jobbat med fingersättningen på tangentbordet, 

d.v.s. att tangenterna på höger sida på tangentbordet ska skrivas med höger hand och 

tangenterna på vänster sida med vänster hand. Det är också viktigt, anser lärare 2, att 

eleverna inte bara använder pekfingrarna när de skriver utan att de kan använda fler 

fingrar. 

4.1.5  Analys 

Båda lärarna arbetar mycket med att utgå från en bild eller foto på något som klassen 

har varit med om. Genom att de får skriva till bilden eller tvärtom, rita till sin text, kan 

kopplingar dras till det Liberg lyfter fram. Liberg menar att det är en fördel om texterna 

kombineras med exempelvis bilder för att eleverna ska få en möjlighet till ett 

multimodalt skapande (2006:155).  

Trageton anser att parskrivning är en viktig del som bidrar till att eleverna 

utvecklar sitt språk (2014:69). Genom intervjuerna och observationerna fick jag erfara 

att lärarna använder både parskrivning och individuell skrivning vid datorerna. Lövgren 

(2009:65) anser att parskrivning får eleverna att tro på sig själva och sin läsning och 

skrivning. Eleverna kan också ta hjälp av varandra när de läser och skriver (2009:65). 

Detta finns belägg för i Åbackas studie som visade att eleverna diskuterar språket och 

layouten på texten under skriv- och läsprocessen på datorn (2010:113). Att integrera och 

kommunicera med andra är något som Vygotskij förespråkar i sin teori. Han använder 

begreppet proximal utvecklingszon som innebär att eleverna lär sig genom att ta del av 
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mer kunniga personers kunskaper, tar efter dem och på så sätt höjer sin kunskapsnivå 

(Vygotskij, 2001:8ff).  

Lärare 1 ser att Bornholmsmodellen är ett bra komplement till ASL, vilket kan 

liknas vid det som tas upp i Löfstedts artikel. Där uttrycker professor Ingvar Lundberg 

att många skolor använder Bornholmsmodellen som ett komplement till ASL (2008). 

Eftersom handskrivningen skjuts upp till årskurs 2 får eleverna tid till att utveckla sin 

finmotorik (Lövgren, 2009:72f). Lärarna i studien arbetade mycket med att träna 

finmotoriken. På ena skolan arbetade de elever som inte skrev på datorn på stationer där 

finmotoriken tränades. 

Trageton anser att placeringen av datorerna spelar stor roll för att eleverna ska få 

ut så mycket som möjligt med undervisningen (Trageton, 2014:59ff). På skolorna jag 

observerade var det ganska trångt där datorerna stod. På ena skolan var datorerna 

utplacerade längs väggen vilket Trageton anser inte är bästa sättet. Mina observationer 

visade att eleverna ändå kunde arbeta i par och diskutera sina texter utan att störa 

varandra. På den andra skolan var bordet med datorer placerat i ett hörn som var relativt 

trångt. Eleverna arbetade under denna lektion enskilt, men vid pararbete skulle det bli 

väldigt svårt eftersom eleverna skulle stå väldigt trångt.  

4.2  Fördelar och nackdelar med ASL - erfarenheter från två lärare 

Här presenteras vad lärarna ser för fördelar och nackdelar med ASL. Det framkom att 

fördelarna var fler än nackdelarna. 

4.2.1 Elevernas fördelar 

Båda lärarna ser stora fördelar med metoden och det är framför allt fördelar för 

eleverna:  

Eleverna slipper ångesten när de ska sitta och skriva bokstäver för hand. Nu ser 

man istället att fantasin kan flöda mycket mer och de kan fantisera på det de ska 

skriva och de behöver inte lägga tiden på hur de ska forma bokstäverna. (Lärare 1) 

Lärarna ser att eleverna är engagerade och när eleverna inte vet vilken bokstav det ska 

vara blir de inte missnöjda utan tar den bokstav de tror eller spökskriver ordet. 

Enligt lärare 1 finns det många elever som har dålig pennfattning eller en 

outvecklad finmotorik. Hon anser att ASL lämpar sig särskilt mycket för de eleverna. 

Lärare 2 uttryckte samma sak såhär: 

Många barn är inte så utvecklade i sin finmotorik. För dem tycker jag det är stora 

fördelar. (Lärare 2) 
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De elever som har svårt att komma igång med läsningen kan fokusera på bokstaven på 

ett annat sätt när det bara gäller att trycka på en tangent. De kan tänka hur bokstaven 

låter, ser ut och heter istället för att först ta pennan och sedan tänka på hur bokstaven 

ska skrivas.  

En ytterligare fördel för eleverna är enligt lärare 2 när eleverna har skrivit fel eller 

behöver sudda. Det räcker då med att trycka på en tangent som raderar text istället för 

att sudda med suddgummi vilket gör att det kan bli ”kluddigt” och fult på pappret. 

Eleverna känner inte att det blir lika jobbigt om de måste sudda eller börja om. 

4.2.2 Nackdelarna är få 

Båda lärarna hade svårt att se några nackdelar med ASL. Något som däremot kom fram 

från båda lärarna var problem med tekniken. Lärare 2 använder sig mest av stationära 

datorer vilket det inte har varit mycket problem med. Däremot har det varit mer problem 

med de bärbara datorerna, men inget som stör undervisningen. Lärare 1 beskriver 

problem med tekniken på följande sätt: 

Det inträffar inte så ofta men när det händer då kommer det en djup suck från oss 

pedagoger. Men barnen är helt fantastiska, de säger bara ”jaha” och så sitter de där 

och väntar. (Lärare 1) 

Lärare 1 hade inga stora negativa erfarenheter av problem med tekniken men nämner att 

en fungerande skrivare i närheten är bra att ha då eleverna blir motiverade av att skriva 

ut och hämta sin text. 

Lärare 1 uttryckte ytterligare en nackdel på följande sätt: 
Det är synd att vi bara har fyra datorer i klassrummet som eleverna kan arbeta 

med. Då krävs det att vi har förberett andra uppgifter till resten av klassen som 

de kan arbeta ganska fritt med då eleverna ibland är ojämna och blir färdiga olika 

snabbt (Lärare 1). 

Lärare 1 såg inte datorbrist som en stor nackdel eftersom den situationen råder i de 

andra ämnena också. 

4.2.3 ASL i framtiden 

Lärarna fick frågan om vad de tror om ASL i framtiden. De svarade så här: 

Jag tror det är framtiden. Eleverna står på kö till datorerna för att få skriva 

(Lärare 1). 

Jag tror det är ett bra sätt, det ligger ju i tiden det här med datorer 

 (Lärare 2). 
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Båda lärarna tror att användningen av ASL kommer att öka i skolan i framtiden. En 

anledning, enligt lärarna, är att eleverna tycker att det är roligt och blir mer engagerade. 

Lärare 2 uppfattar det som att eleverna tycker att det känns väldigt naturligt att arbeta 

med datorer i skolan och att det ligger i tiden med datorer. Lärare 1 tror att det är 

framtiden att använda datorerna till skriv- och läsinlärningen men hon tror inte och vill 

inte heller att det ska ersätta pennan helt. 

4.2.4  Analys 

Med endast fyra datorer i klassrummet blir utfallet att resterande elever i klassen får 

göra andra uppgifter. Trageton anser att detta är positivt eftersom de elever som sitter 

vid datorerna kan få mer hjälp av läraren och resten av klassen kan samtidigt rotera på 

andra stationer (2014:64ff). En av lärarna i min studie ansåg att det var en nackdel att 

inte fler kunde sitta vid datorerna men enligt Trageton är det alltså fullt tillräckligt med 

fyra datorer. Trots att lärarna inte såg många nackdelar med metoden anser forskaren 

Mats Myrberg att metoden inte har visat på tillräckliga vetenskapliga resultat för att han 

ska bli övertygad om att ASL är en bra undervisningsmetod (Löfstedt, 2008). 

Lärarna anser att eleverna blir motiverade när de får skriva på datorn och att de är 

engagerade och tycker om att skriva. Detta bekräftas också av Gädda och Åbackas 

studie där en slutsats var att eleverna som skrivit på dator visade större skrivglädje än de 

elever som inte skrivit på dator (2010:97ff). 

Längsjö och Nilsson skriver att det var mycket fokus på pennfattning och handstil 

i skolorna förr (2005:46ff). En av lärarna tror att ASL har en ljus framtid i skolorna men 

hon varken tror eller vill att metoden kommer att ta över pennan i undervisningen utan 

att de två verktygen ska komplettera varandra istället. 

5 Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras lärarnas arbetssätt och positiva och negativa erfarenheter 

av ASL i förhållande till tidigare forskning. 

5.1 Samarbete gynnar framtiden 

I ASL-metoden förespråkar Trageton (2014:69f) att eleverna ska arbeta i par för att 

stärka språkutvecklingen. Resultatet av den här undersökningen visade att de två lärarna 

frångår Tragetons metod vad gäller pararbetet och menar att det tar lång tid att få 

eleverna att arbeta tillsammans. En bakomliggande orsak till det skulle kunna vara brist 
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på tid och resurser. Det tar tid att lära sig att arbeta i par och därför måste eleverna få tid 

att öva på samarbetet. De måste också ha resurser till att lära sig arbeta i par. Med 

resurser menar jag verktyg i form av strategier och konkreta exempel som visar hur 

eleverna ska göra. Enligt Lgr 11 ska eleverna kunna skapa och konstruera texter 

tillsammans med andra (Skolverket:2011:222). I dagens samhälle läggs det stor vikt vid 

att kunna samarbeta i många yrken och att ha en god social kompetens. Om man då vid 

tidig ålder kan lära eleverna att arbeta parvis och hjälpas åt ökar också chansen till en 

god samarbetsförmåga i framtiden. Lövgren skriver exempelvis att när eleverna arbetar 

tillsammans lär de sig att dela med sig av sina tankar och resonera. Lövgren skriver 

fortsättningsvis att det ställs högre krav på den muntliga kompetensen när eleverna 

arbetar med ASL (2009:65f). Eftersom det i dagens samhälle underlättar att kunna 

argumentera för sin sak och vara muntligt aktiv bör det vara en fördel att lägga stor vikt 

vid att arbeta i par i metoden ASL. Enligt Hultin och Westman har det skett ett 

didaktiskt byte från bokstavstradition till helklassdiskussion vid skrivprocessen när 

klassrummen digitaliserades (2014:115). I och med att det diskuteras mer i 

klassrummen vid läs- och skrivundervisningen och vid praktiserandet av ASL får 

eleverna ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. De kommunicerar mer med 

varandra och får sätta ord på sina tankar om skrivning och läsning, vilket ökar deras 

muntliga förmåga att kunna argumentera och förklara sig så att andra förstår. Att kunna 

formulera sig i tal och skrift för olika syften är en förmåga som eleverna ska uppnå i 

Lgr11 (Skolverket, 2011:222).  

5.2 ASL som startmotor 

Trageton argumenterar för att elever lär sig läsa bäst då de skriver framför datorn och att 

detta är en fördel när elevernas finmotorik inte är fullt utvecklad (2014:259). Enligt 

kunskapskraven i Lgr11 ska eleverna i slutet av årskurs 3 kunna skriva med läslig 

handstil (Skolverket, 2011:227). Eleverna måste därför också träna sig i hur man skriver 

bokstäverna och håller pennan på rätt sätt, eftersom man annars skjuter upp denna del i 

lärandeprocessen. När man använder sig av ASL är det viktigt att verkligen ha tänkt 

igenom arbetssättet. Eftersom handstilsundervisningen inte har stor plats i metoden, så 

måste arbetssättet genomsyra alla skolans ämnen. Det kan exempelvis vara svårt om 

eleverna behöver skriva med pennan i något annat ämne när de inte har tränat på sin 

pennfattning. 
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 Det kan vara en stor fördel att tidigt introducera barn i teknikens värld med 

exempelvis datoranvändning, eftersom teknikanvändningen är en viktig del i dagens 

samhälle oavsett framtida yrke och i privatlivet. I vårt samhälle använder vi datorn och 

sociala medier för att kommunicera med varandra och till att söka information på 

internet. Att då i skolan använda sig av ASL kan vara till nytta av den anledningen att 

datorn är det verktyg som används mest i ASL. Eleverna får då lära sig att hantera en 

dator från grunden, vilket är ett steg i rätt riktning för att klara sig i vårt tekniksamhälle.  

5.3 Hitta sin egen metod 

Lärarna i studien har sin egen metod av ASL och skapar på så sätt sina egna strategier. 

De frångår exempelvis ASL när det handlar om att hela tiden arbeta i par och de har inte 

plockat bort pennan helt. Detta kan vara bra eftersom eleverna får en varierad 

undervisning och eftersom de lär sig på olika sätt och bör därför också erbjudas olika 

undervisningsmetoder. Att lärarna själva får läsa in sig på metoden har både positiva 

och negativa aspekter. En svårighet kan vara att det ofta finns en begränsad tid till att 

lära sig metoden. Tid är enligt mina erfarenheter en bristvara i läraryrket. För att ge 

eleverna de bästa förutsättningarna är det viktigt att lärarna får tid till att själva läsa in 

sig på metoden. En ytterligare nackdel är att det kan vara svårt att starta ett nytt 

arbetssätt utan en erfaren person att resonera med. Det kan dock vara positivt att läraren 

får skapa sin egen arbetsgång och hitta strategier som fungerar för läraren och klassen, 

eftersom alla klasser är unika. Enligt Lgr11 ska eleverna få motivation till att läsa och 

skriva (Skolverket, 2011:222). Datorn kan då vara ett sätt att motivera eleverna. 

5.4 Fortsatt forskning 

Jag har genom undersökningen tagit del av erfarenheter, tillvägagångssätt och åsikter 

om metoden ”att skriva sig till läsning” hos lärare som använder sig av metoden. Andra 

aspekter som kan vara intressanta att studera är hur metoden uppfattas ur ett 

elevperspektiv. Likaså att följa upp elever som använt sig av ASL under sin skolgång 

och jämföra med elever som inte använt sig av metoden. 
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Bilaga 1 Intervjuguide och observationspunkter 
Frågor till lärare som använder Tragetons metod (ASL). 
Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Hur länge har du jobbat med ASL? 

Varför har du valt att arbeta med ASL? 

Hur jobbade ni innan? 

Vad ser du för fördelar med metoden? 

Vad ser du för nackdelar med metoden? 

Finns det delar av metoden som du har valt bort? Varför? 

Ser du någon skillnad i elevernas texter nu när du använder ASL jämfört med hur du 

jobbade innan? 

På vilka olika sätt eller med vilka sorters uppgifter arbetar eleverna med på datorn? 

Enskilt eller individuellt? 

Hur upplever eleverna metoden? 

Finns det elever som denna metod lämpar sig särskilt mycket åt? 

Vad är lärarens roll under lektionerna? 

Vad tror du om ASL:s framtid i skolorna? 

Har du något du vill tillägga som inte tagits upp? 

 

 

Observation - att titta på 

Tillgång på datorer 

Placering av elever och datorer 

Hur genomförs lektionen? 

Instruktioner 

Vad gör eleverna? 

Vad gör läraren?  
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Bilaga 2 Missivbrev 

Missivbrev  
Hej! 

Mitt namn är Alexandra och jag läser grundlärarprogrammet F-3 på Linnéuniversitet i 

Kalmar. Nu är det tid för mig att skriva mitt examensarbete. Mitt valda ämne är Arne 

Tragetons metod ”att skriva sig till läsning”. 

Syftet med detta arbete är att undersöka lärares uppfattningar om metoden ”att skriva 

sig till läsning” samt hur de arbetar med den eller varför de inte gör det. 

Jag har läst litteratur och forskning inom mitt valda område. Nu vill jag gärna ta del av 

dina kunskaper och erfarenheter inom området genom en intervju som kommer att 

spelas in och en observation i klassrummet. 

Jag tar hänsyn till forskningsetik vilket innebär att det är frivilligt och du har rätt till att 

avbryta. Ditt deltagande behandlas konfidentiellt. 

Arbetet sker under handledning av Stina Ericsson. 

Om du har några frågor vänligen kontakta mig eller min handledare.  

 

Med vänliga hälsningar 

Alexandra Lönngren  xxxxxxx@student.lnu.se 

 

 Stina Ericsson  xxxxxxxx@lnu.se  

 

 

 

Jag är villig att delta och har tagit del av informationen: _________________________ 
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