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Abstract 

The purpose of this investigation is to find what perception active teachers have about the 

method Writing to read, why they work with the method or not and also if they considers that 

the method is good for the pupils reading and writing. Another purpose is also to compare the 

active teachers opinions in relation to the research that already exists around the method. To 

get a result for the investigation have qualitative interviews with seven active teachers been 

done. The sociocultural perspective is the theori that’s the investigation is based on. The result 

in the investigation shows that most of the teachers considers that Writing to read is a good 

method to use when teaching pupils reading and writing. Partly because the pupils develops 

their linguistic awareness fast and that the method makes it easy to individulize the teaching. 

Every teacher let their pupils work in pair when they work with the method. Pairwork can be 

linked with Zone of proximal development which you can read about in the sociocultural 

perspective and means that children learn in interaction with others. The result also shows that 

the active teachers were unknowing about new research and the criticisms against the method. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att se vilken uppfattning verksamma lärare har om metoden 

Att skriva sig till läsning, varför de valt eller inte valt att arbeta med metoden samt om de 

anser att metoden är effektiv vid elevernas läs- och skrivinlärning. Syftet är även att jämföra 

de verksamma lärarnas åsikter i relation till den forskning som finns om metoden. Till 

undersökningen har kvalitativa intervjuer med sju verksamma lärare genomförts. 

Undersökningen bygger på Lev Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet som 

innebär att vi människor lär i samspel med andra. Resultatet i undersökningen visar att de 

flesta lärare ser ASL som en bra metod att använda i läs- och skrivundervisningen dels för att 

eleverna utvecklar sin språkmedvetenhet snabbt samt att metoden gör det enkelt att 

individanpassa undervisningen. Alla lärare låter eleverna arbeta parvis när de skriver ASL. 

Detta kan kopplas till den närmaste proximala utveccklingszonen som finns inom det 

sociokulturella perspektivet och innebär att barn lär i interaktion med andra. Resultatet visar 

även på att lärarna inte varit speciellt insatta i ny forskning eller den kritik som framkommit 

mot metoden. 

 
Nyckelord 

Att skriva sig till läsning (ASL), Arne Trageton, sociokulturellt perspektiv, datorer, läs- och 

skrivinlärning, årskurs 1-3 
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1. Bakgrund 

Hur man bäst lär elever att läsa och skriva finns det alltid diskussioner om. I bland annat 

Sverige har oenighet angående detta lett till diskussioner i denna fråga. Hedström (2011, s. 

13) menar att det under tidigt 2000-tal kom ett flertal idéer och metoder som skulle hjälpa 

eleverna att komma igång med sin läsning och sitt skrivande. En av de metoder som kom vid 

denna tid var den norske pedagogen Arne Tragetons metod Att skriva sig till läsning (ASL). 

Metoden går ut på att elever istället för papper och penna använder sig av dator eller iPad med 

ordbehandlingsprogram (Hedström, 2011, s. 83). Handskriften kommer senare under 

lågstadiet när eleverna i allmänhet fått bättre motorik (ibid, s. 84). Trageton menar att denna 

metod gör att läs- och skrivinlärningen går betydligt fortare än om man vid skolstarten 

introducerar handskriften (ibid, s. 85). 

Trageton menar alltså att ASL-metoden gör läs- och skrivinlärningen mer effektiv. Flera 

forskare ställer sig dock kritiska till metoden och menar att det inte finns någon vetenskaplig 

utvärdering av metoden utan Trageton har endast själv utvärderat metoden i fjorton klasser i 

fyra länder (Hedström, 2011, s. 82). En person som är kritisk till Tragetons metod är Ulf 

Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Han säger i en intervju med 

Lärarnas tidning den 14 augusti 2013 att pennan är en naturlig del av barns vardag och att 

undersökningar om metoden inte visar några positiva effekter på elevernas inlärning (Rudhe, 

2013). 

De senaste åren har samhället i sig digitaliserats allt mer och skolan är inget undantag. I 

juli 2018 träder regeringens reviderade läroplan i kraft, denna är starkt kopplad till 

digitaliseringen och ska bidra till att elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhället (Skolverket 2017). IKT1 har fått större plats i skolan och 

undervisningen vilket även lett till att ASL diskuteras allt mer. Under de senaste åren har ett 

flertal undersökningar om hur datorn, iPad och andra digitala verktyg påverkar elevernas 

inlärning genomförts. I bland annat Åbo utfördes ett projekt i hur läs- och skrivutvecklingen 

går framåt i ett digitalt klassrum (Heilä-Ylikallio & Häggblom, 2010). Projektet kallas 

Intelligent på tangent och man har undersökt en skolas arbete med ASL. Resultatet visar 

mycket positivt i användandet av dator i undervisningen. Det är dock inte alla som är nöjda 

                                                 
1 IKT, står för Informations- och kommunikationsteknik. Man pratar ofta om IKT eller IT, som står för 

informationsteknik. Dessa begrepp är dock snarlika och innefattar i princip samma sak. 
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över skolans digitalisering och ASL-metodens inflytande i klassrummen. Jan Björklund, före 

detta skolminister, var en av de personer som kritiserade metoden rejält när den kom. 

Björklund menade i en intervju med Dagens nyheter (1 februari 2012) att handskriften alltid 

kommer att behövas och att han blev provocerad av de som påstod annat. 

Viss forskning visar alltså på att användandet av dator eller iPad i läs- och 

skrivinlärningen är positivt medan vissa forskare ställer sig kritiskt till detta. Hur kan detta 

komma sig? Under min första verksamhetsförlagda utbildning stötte jag på just ASL-metoden. 

Min handledare ansåg att metoden var bra och gynnade eleverna, speciellt elever med 

invandrarbakgrund och de elever som inte fått till motoriken ännu. När jag senare i min 

utbildning kom tillbaka arbetade skolan inte längre med metoden, jag frågade varför och fick 

till svar att skolan bestämt sig för att inte längre arbeta med den. Min första tanke var att 

skolan kanske inte hade råd att köpa in tillräckligt med datorer eller iPads till eleverna. Jag 

insåg dock snart att kommunen gått med i Sveriges satsning ”en-till-en” och bestämt att ge 

alla elever en egen iPad från förskoleklass. Jag började då fundera mer över varför de valt att 

sluta med metoden nu när material fanns. Kan det ha varit så att metoden inte fungerade något 

vidare eller vilken anledning fanns till att inte fortsätta arbeta med den? Som tidigare nämnts 

finns det forskning som visar positiva effekter av datorskrivande medan vissa forskare ställer 

sig kritiska till metoden. Varför är man kritisk? Enligt Skolverket (2016) har forskning även 

visat att datorn och iPadens inflytande i klassrummet har lett till ökad läsförståelse hos 

eleverna. Är då ASL en bra metod att tillämpa i undervisningen? För att ta reda på detta har en 

intervjustudie med sju verksamma lärare gjorts. Alla respondenterna är insatta i ASL genom 

att de just nu arbetar med eller tidigare har arbetat med metoden. Att få undersöka och ta reda 

på mer om denna metod är både intressant och givande för mitt kommande yrkesliv som 

lärare. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se vilken uppfattning verksamma lärare har om ASL-

metoden, varför de valt att arbeta med metoden eller inte samt om de anser att metoden är 

effektiv för elevernas läs- och skrivinlärning. Undersökningen syftar även till att jämföra de 

verksamma lärarnas åsikter med forskning gällande metoden. För att förtydliga mitt syfte har 

jag valt att utgå från följande tre frågeställningar: 
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1.1.1 Frågeställningar 

• Hur uppfattar de verksamma lärarna metoden Att skriva sig till läsning? Är det en bra 

metod att använda i den tidiga läs- och skrivinlärningen enligt dem? 

• Vilka argument hos de verksamma lärarna finns för respektive mot att arbeta med me-

toden? 

• Hur insatta är de verksamma lärarna i forskningen om ASL, i synnerhet kritiken mot 

metoden? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras först allmän fakta om läs- och skrivinlärning i de tidiga skolåren 

samt vad som står om detta i styrdokumenten. En redogörelse för vad ASL är, forskning som 

finns om metoden och kritik som har tillkommit mot den kommer även att presenteras. 

2.1 Allmänt om läs- och skrivundervisning 

Hur man bäst lär elever att läsa och skriva finns det alltid diskussioner om och i Sverige har 

oenigheten inom denna fråga länge diskuterats. Hedström (2011, s. 12) skriver om Läskriget, 

en debatt under 1970-talet som handlade om vilken metod som var lämpligast att använda i 

den tidiga läsinlärningen. Man diskuterade om läs- och skrivinlärningen skulle gå från helhet 

till delar eller från delar till helhet (ibid). Fridolfsson (2015, s. 85) skriver precis som 

Hedström (2011), att diskussionen om detta länge pågått i Sverige. Även hon menar att denna 

oenighet har sin grund i var den första läsinlärningen ska ha sin början. Beroende på var läs- 

och skrivinlärningen har sin början så är de formade av olika förhållningssätt. Det syntetiska 

förhållningssättet som utgår från delarna till helheten och det analytiska förhållningssättet som 

går från helheten till delarna (Fridolfsson, 2015, s. 106–111). När debatten i denna fråga var 

som hetast arbetade lärarna inte endast med en läs- och skrivinlärningsmetod utan blandade 

ofta flera vilket gjorde att debatten fortsatte (Hedström, 2011, s. 13). Hedström (2011, s. 13) 

redogör även för att det under tidigt 2000-tal kom ett flertal metoder, modeller och idéer om 

hur man bäst skulle få eleverna att komma igång med läsandet och skrivandet, ASL var en av 

dem. Då metoderna var så pass nya fanns inte tillräckligt med vetenskaplig forskning om dem 

och man kunde inte säkert säga om en metod kunde utesluta en annan. Det man senare kom 

fram till var dock att det inte finns några som helst genvägar i elevernas läs- och 

skrivutveckling. Fridolfsson (2015, s. 75) menar att de allra flesta barn behöver handledning 

och tydlig undervisning för att kunna utvecklas i sitt läsande och skrivande. 

Även Tjernberg (2016, s. 201) menar att diskussionen om detta pågått under lång tid. Det 

hon sett genom olika studier är dock att det finns en hel del fördelar att arbeta parallellt med 

läsning och skrivning (ibid, s. 203), eftersom skrivandet ger eleven den förståelse som behövs 

för att utveckla läsningen (ibid). Tjenberg (2016, s. 206) påpekar även att läs- och 

skrivstrategier är två sidor av samma mynt och att läraren bör göra eleverna uppmärksamma 

på detta tidigt. 
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Peterson (2016, s. 233) menar att genom de digitala verktygen har sättet att kommunicera 

med människor förändrats, man använder inte längre endast talet och handskriften. Detta har 

lett till att dator, iPad, mobil med mera har blivit meningsskapande redskap för allt yngre 

barn. De digitala verktygen har även fått allt större plats i läs- och skrivundervisningen och 

om detta finns både för- och motargument. I sin studie visar Peterson (2016, s. 245) på att det 

är motivationen hos eleverna som har betydelse för hur väl de utvecklas i sitt läsande och 

skrivande och de digitala verktygen visade sig ge eleverna en större motivation till att läsa och 

skriva (ibid). 

2.2 Styrdokumenten 

Sedan 2010 kan man i Skollagen (2010:800) kapitel 1 §5 läsa att utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

förklarar Skolverket (2018) innebär att de som är verksamma inom skolan ska hålla sig 

orienterad inom det eller de ämnen man undervisar i samt hela tiden vara uppdaterad i den 

pedagogiska utvecklingen och ny forskning. Detta leder i sin tur till att rektorer och 

huvudmän har ett ansvar för att personalen får möjlighet att uppdateras i detta (Skolverket 

2018). Beprövad erfarenhet handlar enligt skolverket istället om att spegla sin egen praktik 

genom resultat av forskning för att exempelvis se om en arbetsmetod fungerar bättre eller 

sämre än någon annan (ibid). Att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet kan därav tolkas som att de metoder och strategier lärarna använder sig av i 

undervisningen ska ha stöd i forskningen. 

I de övergripande mål och riktlinjer som presenteras i LGR11(Skolverket, 2011, s. 13) 

kan man även läsa att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt”. Att eleverna 

efter avslutad skolgång ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt 

kan uppfattas som att de ska kunna använda skriften och språket till olika syften och med 

olika hjälpmedel. I det centrala innehållet för årskurs tre i ämnet svenska kan man även läsa 

att eleverna i undervisningen ska få utveckla sina kunskaper i bland annat; skapa texter där 

ord och bild samspelar, bearbeta texter, skriva för hand och på dator, språkets struktur och 

stavningsregler, sambandet mellan ljud och bokstav samt muntligt berättande för olika 

mottagare (Skolverket, 2011, s. 248). 
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2.3 Att skriva sig till läsning 

Det forskningsprojekt som Trageton gjorde mellan åren 1999–2002 har sin utgångspunkt i 

fjorton klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland. Projektet kallades Textsskapande på 

dator 1–4 klass (Trageton, 2014, s. 11) och syftet med studien var att undersöka om datorn 

som skrivverktyg kunde förändra och effektivisera elevernas läs-och skrivinlärning. Enligt 

Trageton själv gör användandet av denna metod att läs- och skrivinlärningen går betydligt 

mycket fortare än om man vid skolstarten introducerar handskrivning (Hedström, 2011, s. 85). 

2.3.1 Tragetons grundidéer 

I Tragetons (2014, s. 75) forskning står det att forskare i USA dokumenterat att lek-samtal-

skrivande är effektivare för elever i början av sin läs-och skrivutveckling än den formella 

läsundervisningen. Trageton menar med grund i detta att med datorn blir skrivandet mer 

lekfullt vilket även kan leda till bättre resultat (ibid). Leken är något som enligt Trageton 

(2014, ss. 77–79) besitter en central position i de nordiska läroplanerna och språklek på dator 

kan stimulera flera förmågor och färdigheter hos de yngre barnen. Forskningsprojektet 

Trageton gjorde visade att elever kom vidare i sin läs-och skrivutveckling genom att skriva 

långa bokstavssträckor och ord på ett lekfullt sätt med datorn utan att ha formell och 

traditionell läsundervisning i skolan. Trageton (2014, s. 80) anser därav att lek och 

diskussioner med bokstäver i samband med skrivande på dator är mycket språkstimulerande 

för yngre barn. 

Det som var nytt med Tragetons metod ASL i jämförelse med andra läs- och 

skrivinlärningsmetoder var bland annat skriftleken som presenterats ovan och som bör starta 

redan i förskoleklass. Eleverna får då hur som helst trycka på tangentbordet för att skapa sin 

text och sedan räkna hur många av en viss bokstav de fått med. Detta för att de ska lära sig 

vad bokstaven heter och hur den ser ut (Trageton, 2014, s.112). I de flesta tidigare metoder 

som använts arbetar man i läroböcker med en bokstav i taget tillsammans i helklass utan 

hänsyn till om vissa av eleverna redan kan den. Eleverna ger då endast sin respons till 

läroboken oberoende av om de kunnat bokstaven tidigare eller inte. Trageton (2014, s. 112) 

påpekar att detta stämmer dåligt överens med den sociokulturella synen på lärande och 

förespråkar istället att eleverna ska få träna på de bokstäver de är intresserade av i 

egenproducerade texter (ibid). Det sociokulturella perspektivet på lärande anser att barn lär i 

integration med andra (Säljö, 2010, s. 191). I ASL skriver eleverna alltid två och två på en 
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dator då även Trageton (2014, s. 69) menar att barnen lär i dialog med varandra. Vid enskilt 

arbete i en lärobok utvecklas barnet inte på samma sätt.  

Det är inte bara Trageton som förespråkar par-/grupparbete, även Hammar Chiriac (2012, 

s. 101) menar att arbete i grupp stärker lärandet. I samspelet med andra lär sig eleverna att 

tänka på andra sätt, de kan förklara och resonera mer än vid individuellt arbete vilket sedan 

leder till ny förståelse och nytt tänkande (Hammar Chiriac, 2012, s. 102). Hammar Chiriac 

påpekar även att det finns vetenskapligt stöd som visar att grupparbete har stora fördelar i 

undervisningen (ibid). Hon hänvisar bland annat till Almandeom och Sadlers (2008) 

forskningsartikel som visar att grupparbete i undervisningen främjar elevernas 

ämneskunskaper och även deras förmåga till samarbete. Även Forsberg och Lövgren (2013, 

ss. 16–17) förespråkar grupp-/ pararbete före enskilt arbete. Vid det enskilda arbetet kan 

eleven bara producera det som hen redan kan, i samspel med en eller flera kamrater fördjupar 

de sin kunskap.  

Längre fram i utvecklingen efter skriftleken blir elevernas bokstavssträckor berättelser, 

även om den skrivna texten inte går att tyda. Eleverna ritar bilder till sina texter och läser upp 

dem för läraren som sedan renskriver vid sidan av elevens text. Eleven får sedan tillbaka båda 

texterna och kan jämföra vad är det som skiljer de två texterna åt (Forsberg & Lövgren, 2013, 

s. 40). Responsen från läraren gör att eleven kommer vidare i sin läs- och skrivutveckling. 

I arbetet med ASL skriver klassen hela tiden texter i olika teman (Trageton 2014, s. 122). 

Detta ser Trageton som en fördel då det i läroplanen finns flera övergripande teman som 

täcker många ämnen och elevernas texter kan då spegla det gemensamma tema som klassen 

har (ibid). Elevernas texter hamnar sedan i det så kallade klassrumsbiblioteket. Trageton 

(2014, s. 139) menar att eleverna måste få öva sin läsning på mer obekanta texter. Tanken med 

klassrumsbiblioteket är att elevernas egenskapade texter ska finnas där så de kan lära av 

varandra. Det är dock inte bara elevernas egna böcker som ska finnas med utan även böcker 

som passar det aktuella tema som klassen arbetar med (Trageton, 2014, s. 139). Trageton 

(2014, s. 140) menar att ett omfattande klassrumsbibliotek är av stor vikt för läs- och 

skrivutvecklingen. Även detta är något som ingen annan metod tidigare förespråkat. 

Den kanske mest uppmärksammade idéen med ASL är att man introducerar datorskrift 

istället för handskriften, vilket är unikt just för ASL. Att kunna skriva för hand med läslig 

handstil är ett kunskapskrav som eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs tre (Skolverket, 
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2011, s.252). Trageton (2014, s.167) menar därav att det inte spelar någon större roll om 

handskriften startar i årskurs två istället för i årskurs ett. I sin studie gjorde Trageton en 

undersökning rörande handskriften. Undersökningen visade att datorklasserna i genomsnitt 

skrev bättre än handskrivningsklasserna (Trageton, 2014, s. 184). Detta resultat kan även 

Heliä-Ylikallio (2010, s. 107) visa på då hon undersökt samma sak på ASL-klasser i Sverige 

och Finland. 

2.3.2 ASL i praktiken 

Trageton menar att elevernas läs- och skrivinlärning går betydligt fortare om man använder 

ASL-metoden (Hedström, 2011, s. 83). Forsberg och Lövgren (2013, s. 11) menar att ASL ger 

eleverna möjlighet att lära sig mer under kort tid. Författarna understryker även att om 

lektionerna i skolan används på ett effektivt sätt och inte går åt till att timme efter timme 

forma bokstäver lär sig eleverna läsa och skriva på ett mer effektivt sätt. Både Trageton 

(2014) samt Forsberg och Lövgren (2013) menar även att handskriften kan vänta till senare 

årskurser. Om eleven kan allt om bokstaven, hur den låter samt hur den ser ut i versaler och 

gemener så kan hen lära sig skriva bokstaven för hand på bara några timmar. 

En annan faktor som Trageton (2014) anser viktigt för arbetet med ASL är miljön. Hur 

lärandemiljön ser ut kan antingen hjälpa eller stjälpa eleverna i sitt lärande (Trageton, 2014, s. 

59). Datorer har tidigare placerats ut i specifika datasalar men under senare år har det dock 

blivit vanligare med datorer i klassrummet. Placeringen av datorerna sker ofta längs med 

väggarna då det är där som eluttagen finns. Pedagogiskt sett är detta inte speciellt bra då 

läraren hamnar bakom eleverna (ibid). Trageton (2014, s. 60) menar att denna typ av placering 

speglar det behavioristiska synsättet på lärande då eleverna ska undervisas i samma takt, lära 

sig samma saker men samtidigt arbeta individuellt. Trageton (2014, ss. 64–65) menar att man 

istället bör skapa ett klassrum med olika arbetsvrår där eleverna ostört kan arbeta i grupp, 

enskilt eller tillsammans med läraren. Många lärare anser att klassrummen är för små för 

denna typ av möblering men Trageton (2014, s. 65) understryker att detta handlar om brist på 

kunskap om inredningsteknik. Även Forsberg och Lövgren (2013, s. 87) påpekar att miljön i 

klassrummet är något som spelar roll när man arbetar med ASL. De refererar till Strandberg 

(2009) som poängterar att det är viktigt att klassrummet bjuder in till olika funktioner. Det 

behövs en plats för diskussion och samtal mellan lärare och elever, en plats för dialog elever 

emellan, en plats för enskilt tankearbete och en plats med tillgång till verktyg. 
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Den kanske mest avgörande faktorn för att arbetet med ASL ska fungera är att skolan 

investerat i den IKT-utrustning som är nödvändig för arbetet. Sverige har under senaste åren 

gjort en storsatsning ”en-till-en” som innebär att man vill ge alla elever en egen dator/Ipad 

(Trageton, 2014, s. 61). Trageton (2014, s. 62) tycker efter en observation han gjort i en klass 

där alla elever hade tillgång till egen bärbar dator istället borde satsa på ett system han kallar 

”en-till-två”. Ett sådant system skulle göra att eleverna arbetade mer tydligt i par och på så vis 

hjälpte varandra framåt i lärandet (ibid). Forsberg och Löwgren (2013, s. 15) skriver i sin bok 

att man i arbetet med ASL behöver minst en dator eller Ipad installerad med talsyntes på fyra 

elever. En klass på tjugo elever skulle alltså behöva fem datorer eller Ipads. Författarna menar 

också att det även behövs tillgång till nätverk, skrivare samt en projektor av något slag så man 

kan få upp elevernas arbete på större skärm (ibid). Trageton (2014, s. 53) håller inte helt med 

Forsberg och Lövgren, han tycker internetuppkoppling inte är nödvändigt just för metodens 

skull. I valet mellan dator och Ipad är författarna eniga om att båda verktygen har sina för- 

och nackdelar. Forsberg och Lövgren (2013, s. 16) menar att datorn har en bättre talsyntes och 

att man på den enklare kan redigera elevernas texter. Trageton (2014, s. 84) framhåller även 

han att datorn är ett bättre verktyg då man upptäckt att Ipads är tryckkänsliga vilket kan 

krångla till det i skrivandet. 

2.3.3 Forskning om ASL och datorn i undervisningen 

De digitala verktygens intåg i skolan har fått både positiva och negativa reaktioner. Taube 

(2011, s. 66) menar att fler och fler skolor idag utrustas med datorer och iPads samtidigt som 

stora diskussioner om hur bra datorskrivandet egentligen är förs inom skolvärlden. 

Kursplanen i svenska (2011, s. 252) säger, både i det centrala innehållet och i kunskapskraven 

för årskurs tre, att eleverna ska tränas både i handstil och skrivande på dator. 

Det har framkommit kritik som handlar om att Tragetons forskning inte har vetenskapligt 

stöd och därför inte är en bra metod att använda i läs- och skrivundervisningen i de tidiga 

skolåren. Dock finns ett flertal forskningsprojekt som haft sin utgångspunkt i ASL och som 

visat på många positiva effekter i elevernas läs- och skrivinlärning. Ett utvecklingsprojekt 

som höll på mellan åren 2006–2009 vid Vasa utvecklingsskola i Åbo, Finland, var ”Intelligent 

på tangent”. Vetenskaplig ledare var docent Ria Heilä-Ylikallio och projektet handlade om att 

se hur datorskrivande fungerade i praktiken (Heilä-Ylikallio & Häggblom, 2010, s. 8). Hon 

skriver att lärarna som deltog i projektet såg många fördelar med datorskrivningen (ibid, 
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s.16). En av de mest framträdande fördelarna ansåg lärarna hade att göra med bearbetning av 

texter som också står med som en punkt i det centrala innehållet för årskurs 1–3 (Skolverket, 

2011, s.248). Det är enklare att omarbeta en text på datorn och få ett fint slutresultat än om 

eleverna skriver för hand och behöver ändra om något. Vid handskrivning måste de sudda ut 

delar av sitt arbete vilket ofta leder till att pappren går sönder och eleverna blir då inte helt 

nöjda med sin prestation (ibid). Heilä-Ylikallio (2010, s. 107) kom i forskningsresultatet även 

fram till att datorn inte påverkar elevernas handskrift negativt när den används i 

undervisningen. Hon visar i undersökningen på hur elever, även när de arbetat mycket med 

datorskrivande, kan skriva snygga och läsliga texter för hand redan i årskurs två (ibid). 

Resultatet för datorskrivning visar även på att eleverna har blivit mer motiverade till att 

skriva. De skriver böcker, ramsor och andra typer av texter till och med på fritiden (Heilä-

Ylikallio, 2010, ss. 86–87). Lärarna som arbetat med projektet har sett stora fördelar med 

datorskrivandet. De menar att datorskrivandet till största del har stärkt de elever som har svårt 

med motoriken. De har även sett att stavningen kommer upp till diskussion redan i årskurs ett 

vilket gör att eleverna ställer frågor om hur ord stavas och minns den rätta stavningen till 

nästa gång de ska skriva ordet. Även detta har gjort att eleverna blivit mer naturligt 

intresserade av stavning och av att skriva (ibid). 

Mellan åren 2008–2010 utförde även Marjatta Takala, professor i specialpedagogik vid 

Uleåborg universitet Finland, ett forskningsprojekt som handlade om ASL. Hon utgick från ett 

frågeformulär som skickades ut till 30 verksamma lärare som just då arbetade eller tidigare 

arbetat med metoden. 22 av de 30 lärarna valde att svara (Takala, 2013, s. 19). I sin studie har 

Takala (2013) kommit fram till att ASL-metoden dels stärker elevernas motivation till att 

skriva samt att de utvecklar sina sociala och kommunikativa färdigheter då de oftast arbetar i 

par (ibid, s. 17). Enligt ett flertal lärare som deltagit i studien är metoden även bra för de 

elever som har motoriska svårigheter. Takala påpekar dock att hennes studie har 

begränsningar då den endast är gjord på 22 finländska lärare och att tidsramen var för kort för 

att kunna se om det fanns några långsiktiga effekter med metoden. Tilläggas bör även att man 

i studien såg att lärarna inte endast använde sig av ASL-metoden utan kompletterade den med 

andra läs- och skrivinlärningsmetoder. Detta för att ASL inte ansågs som tillräcklig för just 

läsinlärningen (Takala, 2013, s. 19). Detta kan kopplas till debatten Läskriget som pågick 

under 70-talet där man diskuterade vilken metod som passade bäst i läs- och skrivinlärningen 
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(Hedström, 2011, s. 12). Man kan se att lärare än idag blandar olika metoder för att skapa 

bästa förutsättningarna för eleverna i undervisningen. I Takkalas studie kan man se att ASL 

har både sina för- och nackdelar och även Takala säger, precis som flera andra forskare, att det 

krävs flera studier om de långsiktiga effekterna som metoden ger eleverna (Takala, 2013, s. 

22). Metoden kan just nu endast ses som ett bra komplement till andra läs- och 

skrivinlärningsmetoder menar Takala (ibid). 

Agélii-Genlott och Grönlund (2012) har utfört en pilotstudie där de studerat svenska barn 

i årskurs ett när de använt datorer och IKT som en resurs i skrivandet av texter. Agélii-Genlott 

och Grönlund (2013, s. 99) skriver om satsningen ”en-till-en” som flera kommuner i Sverige 

tagit till sig. Studiens resultat visar att läs- och skrivförmågan hos eleverna förbättrats 

betydligt när eleverna fått använda sig av datorn och annan IKT i undervisningen (Agélii-

Genlott & Grönlund, 2013, s. 103). Enligt forskarna har tekniken hjälpt eleverna då även de 

elever som inte annars skulle kunnat skapa en läsbar text med penna och papper kunde göra 

det med hjälp av ett tangentbord med ordbehandlingsprogram och talteknik (ibid). Agélii-

Genlott och Grönlund (2013, ss. 103–104) betonar dock tydligt att denna studie är begränsad 

och inte kan säga om dator och IKT gynnar alla elevers läs- och skrivutveckling. Studien är 

dock ett bra bidrag till den fortsatta forskningen i användandet av digitala verktyg i 

undervisningen (ibid). 

Taube, Fredriksson och Olofsson (2015, s. 87) har även de i SKOLFORSK-projektet 

2015 undersökt datorernas påverkan i läs- och skrivundervisningen och vilken effekt 

datorskrivandet har i elevernas kunskapsutveckling. De har utifrån nitton tidigare 

undersökningar granskat och utvärderat datoranvändandet och sammanställt det i en tabell 

(Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015, ss. 87–98). Deras resultat tyder på att användandet av 

datorer i läs- och skrivundervisningen i regel visar positiva effekter, dock är effekterna 

tämligen små (ibid, s. 96). Resultatet tyder även på att effekterna verkar vara större i 

skrivundervisningen än i läsundervisningen och att effekterna är större hos äldre elever än hos 

de yngre (ibid, ss. 97–98). I delrapporten påpekar även författarna att datorer kan användas på 

ett flertal olika sätt i läs- och skrivundervisningen. Men för att kunna säga hur datorer kan och 

bör användas i undervisningen krävs högre precisering om vad som ska undersökas. Det 

författarna kommit fram till är dock att datoranvändningen fungerar bättre i vissa 

sammanhang än i andra (Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015, s. 98).   
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2.3.4 Kritik mot ASL 

En av de personer som riktar kritik mot ASL är Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid 

Stockholms universitet. Fredriksson ifrågasätter handskrivningens sena intåg i 

undervisningen. I en intervju med Lärarnas tidning (14 augusti 2013) säger han bland annat 

att Tragetons metod inte har tillräckligt med vetenskapligt stöd och hänvisar även till 

forskning som visar att det är bra för muskelminnet att använda pennan. Fredriksson påpekar 

även att en undersökning som gjorts inom ASL i Sollentuna kommun inte visar några större 

positiva effekter som håller i vetenskaplig bemärkelse. Trageton (2013) svarar på detta och 

kan delvis hålla med om att mer forsning om metoden behövs. Dock påpekar han att det finns 

flera undersökningar som utförts i både USA och Finland som visar på samma resultat som 

hans egen forskning, det vill säga att elevernas läs- och skrivinlärning går snabbare med 

datorn som skrivverktyg. 

Trageton (2014, s. 183) skriver i sin bok att det blev ett stort diskussionsämne både i 

Sveriges och Norges massmedier när metoden kom och föreslog att man skulle skjuta upp 

handskriften till årskurs två. I en intervju med VG-nyheter (24 oktober 2011) säger Trageton 

att handskriften inte kommer behövas i framtiden. Han menade att cirka tio år från då skulle 

alla barn endast komma att skriva på dator eller iPad (ibid). Dåvarande skolminister Jan 

Björklund var en av dem som såg kritisk på detta. Björklund säger i en intervju med Dagens 

Nyheter (1 februari 2012) att han blir provocerad av att höra vissa forskare som anser att 

böcker och pennan tillhör forntiden. Björklund (2012) menar att man inte kan sluta med 

handskriften bara för att det är svårare för barnen. Han säger att man även i framtiden är i 

behov av att både kunna skriva och räkna utan digitala hjälpmedel. 

Fredriksson och Taube (2012, s. 203) är även de kritiska till ASL och menar att Trageton 

inte säkert kan säga om metoden är bättre att använda än andra läs- och 

skrivinlärningsmetoder då det saknas tillräckligt med forskning. De anser att man enligt den 

forskning som tidigare genomförts inte säkert kan säga om de positiva effekterna i resultatet 

av forskningen beror på datorskrivandet eller om andra faktorer påverkat. Fredriksson och 

Taube (2012, s. 203) skriver även om att det finns studier som visar att handskriften hjälper 

eleverna att minnas bokstäver bättre. Detta är även något som professor Anne Mangen vid 

Stavangers universitet tillsammans med neurofysiologen Jean-Luc Velay vid Marseilles 

universitet håller med om. De har granskat ett flertal studier gällande handskrift och kommit 
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fram till att handskriften får oss att minnas bokstäver bättre (Toft, 2012). Mangen och Velay 

visar i sin rapport på att när vi skriver för hand lämnar rörelserna ett slags motoriskt minne i 

sensomotoriska delen av hjärnan vilket hjälper oss att känna igen bokstäver (ibid). Det blir 

inte detsamma när man skriver på tangenter på datorn och endast ser formen av bokstaven 

(ibid). Forsberg och Lövgren (2013, s. 105) ställer sig dock mot denna kritik och anser att 

inom ASL bör eleverna börja med handskriften när de kan läsa och skriva på datorn. De 

menar att barnen då kan tillräckligt om bokstävernas egenhet för att kunna förstå instruktioner 

och forma bokstaven korrekt. Under arbetet med dator påpekar författarna dock att eleverna 

bör träna sin finmotorik, detta kan göras med andra uppgifter än handskrift så som rita, klippa, 

klistra med mera (ibid). 

Från de som kritiserar metoden kan man se att det ofta handlar om kritik mot att 

handskriften kommer alldeles för sent. Diskussioner har förts i många forum och det är tydligt 

att flera forskare, politiker och andra personer ställer sig mot ASL. Trageton (2014, s. 140) 

skriver även i sin bok att många kritiker tror att eleverna endast ska få läsa sina 

egenproducerade böcker vilket de anser inte gynnar elevernas läsutveckling. Trageton menar 

dock att detta är en missuppfattning. I sin forskningsbok har han skrivit om att eleverna 

behöver ett klassbibliotek med både egenproducerade böcker/texter men även professionella 

läseböcker med höglitterär kvalité som är nivågrupperade så varje elev kan läsa en bok utifrån 

sin egen förmåga (Trageton, 2014, s. 165).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Denna undersökning har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande. I detta 

kapitel kommer jag att gå djupare in på det sociokulturella perspektivet på lärande utifrån Lev 

Semenovich Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande och språk. Trageton (2014, s. 18) 

menar att ASL utgår från det sociokulturella perspektivet då man anser att klassrummet är ett 

rum för gemensamt lärande där den lärande eleven är i fokus. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande 

Inom det sociokulturella perspektivet menar Lev Semenovich Vygotskij, som arbetat fram 

teorin, att människan ständigt är under utveckling. Han menar att utveckling inte bara är något 

som sker hos barn och yngre människor utan att människan ständigt utvecklas i sin kunskap 

och sina färdigheter (Säljö, 2010, s. 191). 

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Jakobsson (2012, 

s. 156) definierar mediering som det begrepp som beskriver lärande genom att fokusera på 

lärprocesser i samspel mellan medierade resurser, människans tänkande och dennes 

handlingar. Säljö (2010, s. 185) skriver också om mediering och refererar till Vygotskij själv 

som menar att det innebär att människor använder olika verktyg för att förstå och kunna agera 

i omvärlden. Verktygen som människan använder kan enligt Vygotskij vara antingen språkliga 

eller materiella (ibid). Språkliga redskap kan vara symboler och tecken som exempelvis 

bokstäver, siffror, begrepp och system som vi använder för att kunna tänka och kommunicera. 

Materiella verktyg är mer fysiska och kan innefatta exempelvis penna och tangentbord för att 

kunna skriva (Säljö, 2010, s. 186). 

Vygotskij har även arbetat fram idéen om Zone of proximal development (ZPD), eller den 

närmaste proximala utvecklingszonen som den heter på svenska. ZPD hänger samman med 

Vygotskijs syn på lärande och utveckling och att dessa är ständigt pågående processer (Säljö, 

2010, s. 191). Säljö (2010, s. 191) utgår från Vygotskijs förklaringar och skriver att ZPD är 

den zon där människor är känsliga för instruktion och förklaringar, exempelvis i skolans värld 

där läraren lär och vägleder eleven i hur man använder det kulturella redskapet. Även 

Jakobsson (2012, s. 159) definierar innebörden av ZPD och menar att begreppet främst 

fokuserar på situationer där barn eller vuxna samarbetar och interagerar med varandra i 

specifika aktiviteter. I samspel med andra menar Jakobsson att samtliga deltagare utvecklar 
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nya kunskaper och kompetenser när man lyssnar på andra människor och då medierar nya 

tankar som bidrar till att vi kan se på världen med nya ögon (ibid). 

Trageton (2014, s. 18) menar att Vygotskijs grundsyn om att eleven tillägnar sig kunskap 

i en social, skriftspråklig gemenskap tydligt blivit formulerad i de senaste läroplanerna. Han 

anser att det sociokulturella klassrummet är ett rum för gemensamt lärande där eleven är i 

fokus och läraren blir vägledaren (ibid). ASL kan kopplas till det sociokulturella perspektivet 

på lärande då grundtanken enligt Vygotskij är att eleverna utvecklas i interaktion med andra. 

Inom ASL arbetar eleven aldrig ensam, hen experimenterar, iakttar, leker, samtalar, diskuterar, 

undersöker, lyssnar, läser och skriver hela tiden tillsammans med någon annan. Antingen med 

en kamrat eller med både en kamrat och läraren. 

  



 

16 

 

4. Metodologisk ansats och val av metod 

I detta kapitel presenteras den metod som använts till undersökningen samt hur 

undersökningen i sig gått tillväga. Även etiska ställningstaganden och val av respondenter 

presenteras. I kapitlet diskuteras även undersökningens tillförlitlighet i förhållande till 

verksamma lärares uppfattning om ASL. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

I denna undersökning har jag valt att använda metoden kvalitativa intervjuer. Patel och 

Davidsson (2011, s. 81) framhåller att kvalitativa intervjuer till största del alltid har en låg 

grad av strukturering vilket innebär att frågorna som intervjuaren ställer ofta ger respondenten 

utrymme att svara med egna ord. När man använder sig av kvalitativa intervjuer är syftet med 

undersökningen ofta att man vill upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos 

något. Det kan exempelvis vara att man är intresserad av den intervjuades liv eller dennes 

uppfattningar angående något (Patel & Davidsson, 2011, s. 82). Till denna undersökning 

passar metoden bra då syftet är att ta reda på verksamma lärares uppfattning om ASL.  

Kihlström (2007, s. 48) menar att kvalitativa intervjuer liknar formen av ett vanligt samtal 

men att intervjun skiljer sig från samtalet då den har ett bestämt fokus. Både Kilström (2007, 

s. 48) samt Patel och Davidsson (2011, s. 82) påpekar att det är viktigt att i den kvalitativa 

intervjun inte styra intervjun med ledande frågor. Som intervjuare måste man därför sätta sig 

in i ämnet och se över sin egen förförståelse för ämnet innan man börjar med intervjuerna. 

Patel och Davidsson (2011, s. 82) säger även att det i den kvalitativa intervjun är både 

intervjuare och respondent som är medskapare till samtalet och att intervjuaren behöver hjälpa 

respondenten att bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang för att 

intervjun ska kunna ge ett gott underlag. Till denna undersökning har jag valt att använda 

semistrukturerade intervjuer då denna typ ger respondenten stor frihet att utforma svaren 

(Patel och Davidsson, 2011, s. 82). Frågorna är utformade på ett sådant sätt att det inte finns 

något givet svar på dem, respondenterna kan utforma svaren som de vill och jag som 

intervjuare kan även ställa följdfrågor. Jag har valt att använda kvalitativa intervjuer till 

undersökningen då arbetet utgår från Vygotskijs tankar och det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij påpekar att lärande och utveckling sker i samspel med andra människor (Säljö, 

2010, s. 193). Han menar även att språk och kommunikation med andra människor gör oss till 
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mer tänkande och reflekterande varelser (Säljö, 2010, s. 189). Med utgångspunkt i denna teori 

ser jag intervjuer som en bra metod att använda till denna undersökning då jag kan få en större 

förståelse för de verksamma lärarnas uppfattning om ASL. Intervjuerna ger mig även mer 

tillförlitliga data och mer djupgående svar än om jag istället skulle använda mig av 

exempelvis enkät. I en enkät kan de tillfrågade inte ge lika utförliga svar som de kan göra i en 

intervju. 

4.2 Val av respondenter 

Till undersökningen valde jag att avgränsa respondenterna till lärare verksamma i 

grundskolans årskurs 1–3. Eftersom ASL är tänkt att användas i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen blir lärare i dessa årskurser mer relevanta för undersökningen än lärare 

verksamma i högre årskurser.  Jag valde även att avgränsa mig lokalt och intervjua lärare från 

samma kommun då tiden för undersökningen inte skulle behöva gå åt till resande. 

4.3 Genomförande av intervjuer 

För att få tag i respondenter använde jag mig av kontakter från tidigare arbetsplatser samt 

VFU-skolor. Jag frågade muntligt om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju för mitt 

examensarbete. Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 112) kan man säga att jag till 

undersökningen gjorde ett systematiskt urval då jag hade tidigare information om vilka lärare 

som arbetat eller arbetar med metoden. Urvalet baserades sedan på de personer som tackade ja 

till att delta i en intervju. Till de som tackade ja skickades sedan ett mail ut innehållande 

missivbrev (bilaga 1). I missivbrevet kunde lärarna få en klarare bild av undersökningens 

syfte och de kunde välja om de ville fortsätta medverka eller inte. Lärarna fick sedan maila 

tillbaka en tid som passade dem att utföra intervjun på. Jag valde att lärarna fick bestämma tid 

då undersökningen utfördes under vårterminen och det då är mycket med nationella prov, 

utvecklingssamtal med mera.  

En av de lärare som jag bestämt intervju med fick av personliga skäl avbryta sin 

medverkan. Då jag kände att sex intervjuer var minimum för arbetets reliabilitet tog jag 

kontakt med en annan lärare och frågade om hon kunde tänka sig ställa upp på en intervju. 

Hon tackade ja och berättade att även hennes kollega gärna ville ställa upp. På grund av 

tidsbrist hos dem båda valde de att göra intervjun tillsammans. Jag valde att låta dem göra det 
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då jag genom detta kunde få mer material till resultatet. De två lärarna har alltid jobbat väldigt 

tätt ihop och använder ASL-metoden i undervisningen just nu. 

Till intervjuerna skrevs intervjufrågor (bilaga 2) som skulle finnas till stöd under mötet 

med de verksamma lärarna. Då jag i undersökningen valt att arbeta med semistrukturerade 

intervjuer utvecklades frågorna så det inte fanns något givet svar på dem och att jag som 

intervjuare lätt kunde ställa följdfrågor om det skulle vara intressant. Jag ansåg att denna typ 

av intervju passade bäst då lärarna kunde utveckla sina svar och jag kunde få ett bredare 

underlag till resultatet. Till intervjuerna hade jag min mobiltelefon som inspelningsverktyg. 

För att inte bli störd av samtal eller sms slogs flygplansläge på. Detta fungerade väldigt bra 

och ljudkvalitén blev tydlig. Eftersom det enligt Patel och Davidsson (2011) samt Kilström 

(2007) är viktigt att man som intervjuare sätter sig in i ämnet för att inte ställa ledande frågor 

valde jag att göra intervjuerna efter att jag läst Tragetons bok och annan forskning gällande 

ASL. Jag hade en del kunskaper om metoden redan innan undersökningen påbörjades men 

ville bli mer insatt för att intervjuerna skulle bli så bra och givande som möjligt.  

Jag valde att transkribera intervjuerna ganska direkt efter att de genomförts. Detta då jag 

ville ha intervjun färskt i minnet under transkriberingen och för att sedan kunna släppa den 

och fokusera på nästkommande intervju. Patel och Davidsson (2011, s. 107) menar att det kan 

finnas problem med transkribering av intervjuer och menar att skriftspråk och talspråk inte är 

detsamma. I den transkriberade texten försvinner ofta gester, mimik, betoningar och 

kroppsspråk. Dovemark (2017, s. 148) menar dock att man bör transkribera hela intervjun 

med både harklingar, mimik och betoningar för att den ska kunna tolkas rätt. Jag har därför i 

transkriberingen av mina intervjuer valt att skriva ut harklingar, skratt, betoningar med mera. 

Detta då jag ansåg att jag genom det kunde få en större förståelse för lärarnas uppfattningar 

om metoden. I resultatredovisningen i kapitel 5 återges de däremot inte. 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Forskning är viktigt både för individen och för det samhälle vi lever i (Vetenenskapsrådet, 

2002, s. 5). Forskning och undersökningar inom skolvärlden är viktigt för att lärare ska kunna 

ge eleverna en bra och givande utbildning. För att kunna svara på de frågeställningar som 

finns i syftet för denna undersökning har som tidigare nämnts intervjuer med sju verksamma 

lärare gjorts. När man gör en undersökning som involverar individer är det viktigt att man är 
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insatt i de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Där finns fyra 

huvudkrav man som forskare bör ta hänsyn till. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att informationskravet ska uppnås är det viktigt att jag som forskare informerar de 

personer som ska intervjuas om undersökningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Till de 

lärare som skulle delta i undersökningen skickade jag därför ut ett mail samt ett missivbrev 

(bilaga 1) med detaljerad information om vem det var som höll i undersökningen och vilka 

vinster/risker som kom att finnas med den. Genom missivbrevet blev deltagarna även 

informerade om att det för dem var frivilligt att delta, att de skulle få vara anonyma samt att 

det material som samlades in endast skulle användas för denna undersökning och av mig som 

student. I undersökningen deltog lärarna aktivt under intervjun. Det var därför viktigt att 

informationen om undersökningens syfte gavs till deltagarna innan intervjuerna gjordes. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Samtyckeskravet måste också uppnås för att göra undersökningen forskningsetisk. 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen själva måste få bestämma om de 

vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). De ska inte känna sig tvingade eller 

påverkas av mig som student (ibid, s. 10). Till denna undersökning valde jag som nämnts 

tidigare i avsnittet om genomförandet av intervjuerna att fråga personer muntligt om de kunde 

tänka sig att ställa upp i en intervju. Detta kan ha lett till att någon person inte vågat säga nej, 

men efter de tackat ja förtydligade jag i missivbrevet att detta var frivilligt och att man när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande. Även innan intervjuerna startade påpekades detta. 

Det är inte bara informationskravet och samtyckeskravet man behöver ta ställning till vid 

undersökningar likt denna. Man måste även ta hänsyn till konfidentialitetskravet som kan 

jämföras med offentlighet och sekretess (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Alla uppgifter om 

identifierbara personer ska antecknas, lagras och avrapporteras så dessa inte kan bli 

identifierade av utomstående (ibid). I denna undersökning finns en risk med att personerna 

kan identifieras om jag i resultatet anger vilken kommun undersökningen gjorts i samt 

använder mig av respondenternas riktiga namn. Respondenterna till denna undersökning är 

väl medvetna om att deras namn inte kommer publiceras i studien. De har även blivit 

informerade om att det endast kommer vara jag som student som har tillgång till det material 

som samlas in under intervjuerna. 



 

20 

 

Man måste även ta ställning till nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter om enskilda 

personer som samlats in för undersökningen endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Till denna undersökning samlades inte uppgifter om de 

enskilda personerna in utan syftet med denna undersökning var att samla in data angående hur 

verksamma lärare uppfattar ASL. All data som samlades in användes dock bara av mig som 

student och respondenterna fick tidigt veta att de skulle förbli anonyma. 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vid undersökningar likt denna måste man se till validiteten och reliabiliteten. Validiteten 

handlar om undersökningens äkthet i relation till det syfte som finns. Man måste med andra 

ord veta att det som var tänkt att undersökas verkligen undersökts. Reliabiliteten handlar 

istället om tillförlitligheten i det resultat som framkommer, det vill säga att undersökningen 

görs på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson, 2011, s. 102). 

Till denna undersökning har som tidigare nämnts kvalitativa intervjuer gjorts. Eftersom 

jag använt mig av semistrukturerade intervjuer där de verksamma lärarna kunnat vara öppna 

och motivera samt förklara sina åsikter på ett tydligt sätt kan validiteten för denna 

undersökning ses som hög. Eftersom jag vid intervjuerna kunde utgå från de frågor som finns 

i undersökningens syfte, fast att de omformulerats till intervjufrågor (Kihlström 2007, s. 50), 

kan man garantera att det som var tänkt att undersökas har undersökts. 

Reliabiliteten i undersökningen kan inte ses som lika hög som validiteten. Man kanske 

kan tro att reliabiliteten blir hög med tanke på att intervjuerna spelats in och att jag ett flertal 

gånger kunnat lyssna igenom dem för att försäkra mig om att min uppfattning blivit korrekt 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 104). Men trots att jag lyssnat igenom intervjuerna, transkriberat 

dem och gjort grova analyser kan jag fortfarande inte säkert säga om respondenterna i 

undersökningen talar sanning. Det de sagt kan vara påhitt eller sådant som de tror att jag som 

intervjuare velat veta. I intervjuerna som gjorts för denna undersökning ställs dock frågor som 

det inte finns några konkreta svar på. Svaren blir endast de intervjuade personernas egna 

åsikter. Troligtvis har då personerna svarat på frågorna så ärligt som möjligt. Det kan dock ha 

hänt att jag som intervjuare ställt en följdfråga som varit mer ledande utan att jag själv eller 

respondenten tänkt på det. Svaret på den frågan kan då ha blivit något som personen tror att 

jag som intervjuare vill höra och berättar inte vad hon själv anser. Reliabiliteten för 
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undersökningen är inte låg. Den är dock inte lika hög som validiteten då jag inte kan försäkra 

mig om att personerna helt ut vid varje fråga utgått från sina egna åsikter.  

Generaliserbarhet är också något man måste se till i undersökningar likt denna. 

Generaliserbarheten handlar om hur väl resultatet gäller för andra som inte deltagit i 

undersökningen (Patel & Davidsson, 2011, s. 56). Till denna undersökning fanns begränsat 

med tid vilket gjorde att jag fick göra ett urval av respondenter. Då urvalet var lärare som 

arbetar med eller någon gång har arbetat med ASL-metoden i en och samma kommun så är 

generaliserbarheten för denna undersökning inte speciellt stor om man ska se till Sveriges 

lärarkår. Eftersom undersökningen i sig inte var speciellt stor och det fanns tidsbegränsningar 

kan man inte dra slutsatser för att resultat som undersökningen ger stämmer överens med vad 

andra verksamma lärare runt om i landet anser. Personerna till denna intervju representerar 

endast en väldigt liten del av den svenska lärarkåren vilken gör att generaliserbarheten inte 

kan ses som stor. Skulle man begränsa undersökningen och dra generaliserbarheten till endast 

den kommun där de intervjuade personerna arbetar skulle man dock kunna säga att 

generaliserbarheten blir större. Detta då lärarna som intervjuats kommer från tre olika skolor i 

kommunen där det sammanlagt finns fem skolor.  
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer en redogörelse av de intervjuer som genomförts att presenteras. 

Redogörelserna kopplas till undersökningens frågeställningar och handlar om de verksamma 

lärarnas uppfattning om ASL. Till en början presenteras de intervjuade lärarna kort. 

5.1 Beskrivning av de verksamma lärarna 

För att lättare kunna skriva resultatet har jag valt att göra en kort presentation av de 

verksamma lärare som intervjuats. För att deras identiteter inte ska kunna avslöjas har jag valt 

att presentera dem med fiktiva namn. Tina och Sara är de personer som intervjuats i par på 

grund av tidsbrist. 

Lisa har arbetat som lärare sedan 1997. Idag jobbar Lisa på en lågstadieskola där hon är 

klasslärare för en årskurs ett. Hon arbetar just nu med ASL och har en positiv inställning till 

metoden.  

Stina har arbetat som lärare i ungefär 20 år, innan det arbetade hon länge som 

förskollärare. Idag jobbar Stina på en lågstadieskola där hon är klasslärare för en årskurs tre. 

Därav arbetar hon inte aktivt med metoden just nu men har tidigare gjort det.  

Karin har arbetat som lärare i cirka 20 år, innan dess var hon förskollärare i cirka 20 år. 

Just nu arbetar Karin som resurslärare i årkurs tre på en låg och mellanstadieskola. När Karin 

arbetade som klasslärare arbetade hon i vissa omgångar med ASL.  

Mona har arbetat som lärare i 5 år men har arbetat med barn i 25 år, då inom förskola och 

särskola. Just nu arbetar Mona på en låg- och mellanstadieskola där hon är klasslärare för en 

årskurs två. Mona har tidigare erfarenheter av att jobba med ASL men gör det inte just nu.  

Ida har arbetat som behörig lärare sedan 2006, innan dess arbetade hon som lärarassistent 

och förskollärare. Idag jobbar Ida på en låg- och mellanstadieskola där hon jobbar som 

resurslärare i skolans alla årskurser. Ida har tidigare erfarenheter av att arbeta med ASL. 

Tina har arbetat som lärare i 15 år och just nu jobbar hon på en låg- och 

mellanstadieskola där hon är klasslärare för en årskurs ett. Tina arbetar till viss del med ASL.  

Sara har jobbat som lärare i 15 år, idag jobbar hon på en låg- och mellanstadieskola där 

hon är klasslärare för en årskurs ett. Sara jobbar till viss del med ASL i undervisningen. 
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5.2 ASL, en bra metod att använda i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen? 

Alla intervjuade lärare arbetar eller har någon gång tidigare arbetat med ASL-metoden. Lisa, 

Tina och Sara är de som aktivt arbetar med metoden nu. Tina och Sara jobbar tätt med 

varandra och arbetar med ASL en dag i veckan då de har varsin halvklass, i övrigt arbetar de 

med materialet Den magiska kulan. ”Vi har inte hängt på det helt och hållet. Vi har inte tyckt 

att det känts riktigt bra” säger Sara. Både Sara och Tina menar att om man skulle jobba helt 

utefter ASL så skulle det ta otroligt mycket tid, dels att komma på arbetsområden och dels för 

att hinna runt till alla grupper. De menar att halvklass är ett måste för att arbeta med metoden, 

speciellt när man har mellan 20–30 elever i varje klass.  

Lisa är enig med Tina och Sara, hon menar att metoden inte skulle fungera att använda i 

helklass men i halvklass där eleverna sedan även får jobba parvis är det mycket givande. Lisa 

använder inte heller endast ASL utan kombinerar den med kiwimetoden. ”Det känns som två 

metoder som kompletterar varandra” säger Lisa. Alla de tre lärarna som jobbar aktivt med 

metoden nu anser dock att metoden är bra att använda i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. Sara menar att metoden är bra att använda om man kompletterar den 

med andra metoder eller arbetssätt. Hon säger att hon sett lärare som arbetat ”renodlat” med 

metoden i klasser där det sedan visat sig inte gått så bra på nationella proven i årskurs tre. 

Sara menar även på att hon tror att det handlar mycket om höga krav och förväntningar på 

eleverna. ” […] det beror ju på vilken nivå man är på. Om en elev kan skriva meningar så ber 

ju inte jag hen att sitta och spökskriva utan jag vet att du kan skriva riktiga meningar och då 

ska du göra det […] ”. Tina är enig med Sara och Lisa och tycker även hon metoden är bra att 

arbeta med i den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

Utifrån intervjuerna kan man se att alla lärare tycker metoden är bra att använda i den 

tidiga läs- och skrivundervisningen, det är ingen som självmant valt att sluta med metoden. 

Karin menar att man på hennes arbetsplats inte längre använder metoden på grund av för stora 

klasser och för mycket teknikstrul. Dock är hon väldigt positiv till metoden och menar att 

eleverna genom arbetet med den fick ihop väldigt bra och välskrivna texter samtidigt som de 

fick utvecklas språkligt under parskrivningen och läsningen av andras berättelser. ”Skulle jag 

gå ner och ta en etta nu skulle jag säkert använda mig av metoden nu när vi har möjlighet med 

iPads till varje elev”. 
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Stina arbetar inte med metoden just nu på grund utav att hon arbetar i en årskurs tre. 

Hennes elever skriver mycket texter på iPad men hon skulle inte kalla det ASL: 

  

”Det är ju mest i ettan man jobbar med ASL. För om man lyssnar på vad det heter Att 

skriva sig till läsning… I tvåan har ju de flesta kommit igång, sen kan man ju utvidga det 

i och för sig men fokus är ju ändå i årskurs ett.”  

 

Stina är väldigt positiv till metoden och var en av de som startade upp arbetet med metoden på 

sin arbetsplats. Hon tycker metoden är bra att arbeta med i den tidiga läs- och skrivinlärningen 

men tror egentligen inte att det spelar någon större roll vilken metod man använder. ” […] sen 

handlar det ju mycket om vad man själv tycker om. Tycker jag om det funkar det kanske för 

ungarna. Känner jag mig motsträvig… då känner de det […] ”. 

Mona är en av dem som valt att lämna metoden på grund av att skolan inte fick tillgång 

till skrivare, tekniken strulade och för att det tog alldeles för lång tid i de stora klasserna. 

 

”När man är själv på 25 elever och inte har halvklass så funkar det inte. De dagarna man 

visste att man skulle jobba med ASL så suckade man lite på morgonen liksom för man 

visste att det skulle bli en stressig dag”.  

 

Mona är den av de intervjuade som har erfarenheten av att arbeta med ASL i förskoleklass och 

hon menar att metoden, med spökskrivning och ordjakt, bör börja redan där. I intervjuerna kan 

man dock utläsa att ASL oftast startar i årskurs ett. Även Ida är en av dem som inte arbetar 

med metoden just nu, detta på grund av att skolan hon arbetar på valt att frångå metoden. Hon 

tror att metoden liksom ”rann ut i sanden” för att rektor och ledning inte gav klasserna de 

förutsättningar som de kanske behövde. Hon tycker dock metoden är bra och givande om 

förutsättningar finns. ” […] om man har möjlighet att arbeta i halvklasser är det jättebra, 

annars funkar det inte. Men det är ju en fantastisk metod i sig, man kan jobba så mycket 

tematiskt och det är ju jättekul […] ”. 

5.3 Fördelar med ASL 

Genom intervjuerna kunde man se att alla de intervjuade lärarna ansåg att metoden var bra att 

använda i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Även om man inte använde sig av metoden 

fullt ut eller valt att avstå från metoden så fanns en hel del fördelar med den.  
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En sak som de flesta intervjuade lärarna såg som positivt var parskrivandet. När Stina arbetat 

med metoden såg hon många fördelar med det. Hon menar att genom det så får eleverna den 

språkliga utvecklingen. En elev kanske är bättre på att stava medan den andra är bättre på att 

bygga upp meningar, de lär då av varandra. Hon tycker också hon märkt att fantasin får 

”flöda” mer när de skriver två och två då de får många idéer av varandra. Även Sara är positiv 

till parskrivandet. Hon berättar att hon försöker se till att eleverna hamnar med en 

skrivkompis som ligger på ungefär samma nivå både skriv- och läsmässigt: 

 ” […] då kan de som är duktiga liksom få höja varandra med stavning och sånt där. Och 

då vet jag att där det är väldigt mycket svårare där kan jag sätta mig och hjälpa till med 

skrivningen och så. Jag försöker sätta ihop dem som är på samma nivå och det gör ju 

också att de får en nivåanpassad undervisning, de får det de själva behöver på ett sånt sätt 

som gör att jag inte behöver slita ihjäl mig[…] ”.  

Lisa och Tina säger båda i sina intervjuer att parskrivandet är bra men att det även kan 

hämma vissa elever. Både Lisa och Tina påpekar att de aldrig förhållit sig så strikt till 

metoden att de kört med fasta skrivpar utan eleverna har parats ihop under ett skrivpass och så 

har de fått göra den uppgiften ihop sedan bytt kompis. Detta på grund av att ”vissa elever har 

svårare att jobba ihop med andra och då kan det bli fel”. Båda lärarna påpekar även att det kan 

bli fel om en högpresterande elev sätts i arbete med en lägre presterande elev. Det blir då 

kanske lätt att den högpresterande eleven tar över och den andra inte får någonting gjort, 

vilket leder till att ingen av dem utvecklas i sitt läsande, skrivande, tänkande eller 

resonerande. De ser dock positivt på parskrivandet om eleverna hamnar i bra och utvecklande 

skrivpar. 

En annan fördel man kunde urskilja i alla intervjuerna var att lärarna ansåg att eleverna 

snabbt utvecklades i det svenska språket. Flera av lärarna anser att eleverna tidigare får en helt 

annan språkmedvetenhet än vid användandet av andra metoder. Att de tidigare än annars 

kommit mycket längre språkligt med meningsuppbyggnad, språkets struktur, användandet av 

stor bokstav, mellanrum, punkt och andra tecken. Ida säger i sin intervju  

”Att de kommer så långt i svenskan är ju för man kan sitta ner med två barn och prata om 

det svenska språket. Liksom säger vi Hej. eller säger vi Hej! och hur visar vi det i text. 

Den möjligheten har man ju nästan aldrig annars.”. 
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Karin och Mona anser också att eleverna tidigare utvecklades i språket. ”Det blev ju tidigt 

många och långa helt fantastiska berättelser!” säger Karin. Flera av lärarna påpekar även att 

de märkt att eleverna börjar tänka på stavningen tidigare eftersom det på dator eller iPad blir 

ett rött streck under ordet om man stavat fel. ”Många elever vill ju skriva rätt från början. Så 

när det kommer upp ett streck under ordet börjar de direkt att fundera på vad som kan vara fel 

och experimenterar sig fram till rätt stavning, det märker jag i alla fall i min klass” säger Lisa. 

Tina har märkt av liknande i hennes klass, men inte på alla elever: 

”De som är vetgiriga och som är sugna på att lära sig mer snappar upp det eller ser det 

som en ordbild. En del som är lata struntar i det eller tänker inte ens på att det kommit 

upp och gör därför samma fel gång efter gång”. 

Utifrån intervjuerna kan man se att fördelarna med ASL, enligt de verksamma lärarna, 

dels är att eleverna får jobba parvis och att de snabbt utvecklar det svenska språket. En annan 

fördel som endast Lisa och Tina tog upp men som kan komma att vara intressant är även den 

att alla elever kan producera en text som ser snygg och prydlig ut.  

”För hand kanske det inte riktigt ser ur som man hade tänkt. Men skriver man på dator så 

är det väldigt rakt och snyggt och tydligt och läsbart. Ja… alla barnen blir nöjda med sitt 

resultat, de får en text de kan vara stolta över och vågar presentera eller hänga upp på 

väggen” säger Lisa. 

5.4 Nackdelar med ASL 

Trots att de flesta av de intervjuade lärarna främst såg fördelar med ASL så fanns även till viss 

del nackdelar. Den främsta och mest framträdande nackdelen som framkom i alla intervjuer 

var att metoden i sig är väldigt tidskrävande samt att det är svårt att använda metoden när man 

har stora grupper. Tanken med metoden är att eleverna ska arbeta parvis, har man en klass på 

30 elever blir det alltså 15 par som ska skriva. För en ensam lärare på 30 elever kan det därför 

bli svårt att hinna med och hjälpa alla samt renskriva det eleverna skrivit. Karin säger i sin 

intervju att ” […] det tog ju en hiskelig tid när de först skulle berätta för mig vad de skrivit 

och när vi, eller jag, sedan skulle renskriva […]. Även Lisa säger att metoden är väldigt 

tidskrävande ”Det är jätte jätte jättesvårt. Jag har haft sju datorer igång och sju datorer är 

jättejobbigt, jag skulle nog säga max tre par som skriver vid datorer i taget”. 

En annan nackdel som var framträdande i alla intervjuer var ”teknikstrul”. Alla lärare 

som intervjuats hade erfarenheten att arbeta med metoden både på dator och på iPad. Flera av 
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lärarna menade på att det ofta var något som strulade vid skrivpassen, speciellt när de använt 

sig av datorer. ”Det var ju inga nya datorer vi fick utan gamla avdankade” säger Stina. 

 

”När vi ville vara moderna och satsa och skulle testa något nytt så hade ju inte skolan råd 

att ge oss datorer, så vi fick ju såna klienter. En liten låda med en skärm och tangentbord 

liksom och de krånglade ju JÄMT” säger Karin. 

 

Mona, Tina och Sara pratar även om att man egentligen borde ha en skrivare i närheten av 

klassrummet så eleverna kan jobba vidare med sin text och få ut den på papper omgående. 

Detta är även något som både Trageton och Lövgren påpekar att man bör ha. 

 

”Skrivarna vi hade först passade ju bara till datorerna, men de fungerade ju oftast inte 

som de skulle. Och när vi fick iPads sen fick vi ju ingen skrivare som passade till dem, då 

var man tvungen att maila till mig så jag kunde skriva ut på stora skrivaren där uppe och 

ja… vi hade inte bra hjälpmedel alltså och det behöver man om denna metod ska ro i 

land” säger Mona.  

 

Tina påpekar också att det är tråkigt att eleverna inte kan få skriva ut och börja bearbeta sina 

texter direkt när de skrivit, hon ser det dock inte som ett jättestort problem. 

 

”Jag har ju ett dropbox konto där eleverna kan skicka från sin iPad till min dropbox som 

jag under eftermiddagen kan skriva ut ifrån. Det mest praktiska skulle väl vara om vi 

hade en skrivare i korridoren så eleverna under samma lektion kunde bearbeta texterna 

men jag tycker ändå att det här fungerar”. 

 

Utöver tiden och teknikhaveri så kan man i intervjuerna inte urskilja många fler nackdelar 

med metoden. 

5.5 Lärarnas medvetenhet om kritiken mot ASL 

Genom intervjuerna kan man urskilja att de flesta lärarna som använt eller använder sig av 

metoden inte är speciellt medvetna om den kritik som kommit mot ASL. Vid frågan hur de 

fått reda på nya forskningsresultat gällande metoden så är det flera som menar att de inte varit 

speciellt insatta. Man kan genom intervjuerna förstå att den kommun som lärarna är 
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verksamma i ett år valde att göra en satsning på just ASL-metoden. Man ville att alla som 

arbetade i årskurs ett skulle jobba enligt metoden. Därav bjöd man in Erica Lövgren, som kan 

ses som Sveriges motsvarighet till Trageton, till föreläsning och lät de berörda lärarna läsa 

hennes samt Tragetons bok. Erica Lövgren är lärare, lärarutbildare, språk- läs- och 

skrivutvecklare och har tillsammans med Ann-Christin Forsberg skrivit boken Med datorn 

som skrivverktyg- Vad? Hur? Varför? (2013). Man hade även träffar på eftermiddagar där 

man träffades och utbytte idéer med varandra. Men forskningsresultat och nya idéer angående 

metoden var inget de varit speciellt uppdaterade om, varken från kommun, skola eller 

självmant. ”Man är ju med i en del facebook-grupper och kommer det upp något där så 

kanske man väljer att läsa men ska jag vara ärlig är det inte mycket. Mycket är ju våra egna 

erfarenheter och tankar liksom” säger Sara i sin intervju. Stina säger i sin intervju att just det 

här med att läsa på om nya resultat med mera samtidigt som man jobbar kanske inte är det 

man prioriterar. Hon menar att kommun borde stått för mer fortbildning inom ASL när man 

väl valt att satsa på metoden.  

Vid intervjuerna presenteras kritiken som riktats mot ASL, att forskare och politiker anser 

att man inte kan slopa handskriften och endast skriva på dator eller iPad. De flesta lärare säger 

att de inte ens varit medvetna om kritiken. Lisa är den som hört talas om kritiken och menar 

att hon i sin första omgång med ASL följde metoden mer strikt och sparade handskriften till 

årskurs två. Efter att ha arbetat med metoden ett tag har hon dock valt att använda både hand- 

och datorskrivande. 

” […] de som vill ska ju förstås få använda pennan, det är ju framförallt flickor som gärna 

vill börja skriva för hand tidigt och såklart får de det. Men alltså jag tror inte 

datorskrivning går ut över handskriften om man arbetar motoriskt, de som har problem 

med handstil har det vare sig de börjar skriva i årskurs ett eller två liksom […] ”. 

 

I intervjuerna kan man urskilja att alla lärare även använder pennan i undervisningen. ”Man 

måste ju exempelvis använda pennan till matteboken” säger Stina i sin intervju. Lärarna som 

intervjuats för denna undersökning jobbar som tidigare nämnt inte enbart med ASL metoden 

utan blandar den med andra metoder, på så vis kommer pennan naturligt in i undervisningen 

redan innan årskurs två. Alla lärarna säger även att det i dagens samhälle fortfarande är viktigt 

att kunna skriva för hand. 
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Karin, som idag inte aktivt arbetar med metoden säger även att hon inte sett någon större 

skillnad i elevernas handstil om man startat upp med handskriften i årskurs ett eller årskurs 

två. Ida är enig med Karin och menar att man märker ”när barnen är medvetna och mogna” 

för att börja skriva med pennan. Hon menar att eleven måste vara mogen rent kroppsligt, 

fysiskt och även psykiskt då även huvudet måste vara mentalt redo. ”Det är absolut ingen 

skillnad i handstilen beroende på när de börjar, utan det blir ungefär samma slutresultat tycker 

jag. Sen är det ju individuellt från elev till elev”. 

Genom intervjuerna kan man alltså se att lärarna som arbetat eller arbetar med metoden 

inte är speciellt insatta i den kritik som ASL har fått. Dock anser alla sju lärare att 

handskriften är något som måste finnas med i skolan från och med det att barnet blivit mogen, 

eller vill börja skriva för hand. 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna undersökning har varit att se vilken uppfattning de verksamma lärarna har 

om ASL, om de anser att metoden är bra att använda samt varför eller varför inte de valt att 

arbeta med metoden. Ett annat syfte var även att se om lärarna var medvetna om den kritik 

som metoden fått och hur de ställer sig till den. Utifrån de resultat som samlats in via 

intervjuer kan man få svar på syftet och frågeställningarna som finns till undersökningen. 

Genom resultatet kan man dra slutsatsen av att lärarna uppfattar ASL som en bra metod 

att använda i den tidiga läs- och skrivundervisningen. De flesta anser dock att metoden inte är 

så pass pålitlig att man kan använda den som enskild metod. 

De lärare som inte längre arbetar med metoden har inte själva valt detta. Utifrån deras 

intervjuer kan man utläsa att deras arbetsplatser valt att frångå metoden av olika anledningar. 

De största anledningarna kan utläsas vara för stora klasser samt dålig IKT-utrustning.  

Genom resultatet framkom även att lärarna inte var speciellt insatta i den kritik som ASL 

fått. De var heller inte speciellt insatta i nya forskningsresultat gällande metoden. För de som 

inte arbetar med metoden kan detta vara orsaken. Om man ser till kritiken så håller de flesta 

lärare med och säger att de anser att det är viktigt att eleverna även får använda pennan. Flera 

av dem säger dock att det inte spelar någon roll om man börjar använda pennan i årskurs ett 

eller i årskurs två, eleven behöver först och främst vara ”mogen” till att använda den. 
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer resultatet av undersökningen ställas gentemot tidigare forskning i 

en diskussion. Även en diskussion i valet av metod och egna reflektioner om undersökningen 

kommer att presenteras. I slutet av kapitlet dras slutsatser och sist finns även förslag på vad 

som skulle kunna studeras vidare utifrån denna undersökning att tillgå. 

6.1 Sammanställning av forskningsgenomgång och 

intervjuundersökning 

I detta avsnitt följer en diskussion om de resultat som intervjuerna gett gentemot tidigare 

forskningsresultat. Kapitlet är indelat i tre delar som kan kopplas till de rubriker som finns 

med i resultatkapitlet. 

6.1.1 En metod tillräcklig för läs- och skrivundervisningen? 

Genom intervjuerna kan man se att de verksamma lärarna anser att ASL är en bra metod att 

använda i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Dock kan man genom intervjuerna utläsa 

att ingen av lärarna valt att arbeta med metoden fullt ut utan kompletterar den med någon 

annan metod. Ovanstående kan jämföras med de diskussioner som pågått en lång tid inom den 

svenska skolan. Det vill säga diskussionerna om var läsinlärningen ska ha sin början som 

bland annat Hedström (2011) och Fridolfsson (2015) tar upp. Hedström (2011, s. 13) menar 

att när denna diskussion var som hetast under 1970-talet så arbetade inte lärarna heller endast 

utifrån en metod utan blandade flera olika. Att blanda olika metoder och plocka ur det bästa 

och mest givande från varje verkar vara ett populärt sätt att undervisa på. Även Takalas (2013) 

studie gällande ASL som gjordes mellan 2008–2010 visar att lärarna inte endast arbetar med 

ASL utan kompletterar läsningen med andra metoder i undervisningen. Detta då de anser att 

ASL inte är tillräcklig (för just läsningen) (Takala, 2013, s. 19). Hedström (2013, s. 13) menar 

att man under senare år kommit fram till att det inte finns några genvägar för att utveckla 

eleverna i deras läsande och skrivande, kan det vara därför som ett flertal lärare valt att 

kombinera olika metoder? För att få det att passa för så många elever som möjligt? De 

verksamma lärarna menar att de inte tyckt att det känts helt bra att endast använda ASL som 

metod främst för att den tar upp väldigt mycket tid. Vissa menar även att eleverna behöver 

utvecklas med hjälp av flera olika metoder. 
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Både i resultatet för denna undersökning och i annan forskning inom ASL kan man utläsa 

att metoden inte verkar användas som enskild metod i läs- och skrivundervisningen. Detta kan 

tolkas som att metoden är en sådan som bör kompletteras med någon annan metod. Frågan är 

då om detta var Tragetons tanke med metoden eller om han menade att den skulle fungera 

som enskild läs- och skrivinlärningsmetod i undervisningen? Efter denna studie, tidigare 

forskning och intervjuer med verksamma lärare kan man se att metoden förmodligen bör 

kombineras med någon annan metod för att man ska få det att fungera i klassen. Efter att ha 

utfört denna studie ser jag som framtida lärare metoden som inspirerande och intressant men 

det kommer troligtvis inte fungerar att använda den fullt ut i undervisningen. Det beror i och 

för sig på hur undervisningen är organiserad, men med tanke på att det idag blir allt större 

klasser och mindre resurser blir det otroligt svårt att som ensam lärare följa metoden helt. Jag 

skulle i framtiden kunna tänka mig att arbeta med metoden men kanske någon gång i veckan 

som flera av de intervjuade lärarna gjorde. 

6.1.2 Positiva faktorer med metoden 

Genom resultatet för undersökningen kunde man se att lärarna såg positivt på metoden då den 

gynnar alla elever. Lisa menade i sin intervju på att med hjälp av datorn så kan alla producera 

en text som är rak, tydlig, snygg och läsbar, till och med de elever som inte skulle kunna 

producera en text för hand. Hon menar att med hjälp av metoden får alla elever något att vara 

stolt över som man kan presentera eller visa upp. Detta är något som Trageton (2014) påpekar. 

Han menar att datorn hjälper eleverna att stimulera flera förmågor och färdigheter. Lärarna 

såg också positivt på metoden då eleverna snabbt och till viss del tidigare än vid traditionell 

läs- och skrivinlärning utvecklar det svenska språket. Karin, Mona, Lisa, Ida och Tina berättar 

bland annat i sina intervjuer att fler elever börjat tänka på språkets struktur tidigare. Ida menar 

att med denna metod får man tid att sätta sig ned med två elever och i lugn och ro diskutera 

det svenska språket, den möjligheten finns nästan aldrig annars. 

Att kunna diskutera språkets struktur och uppbyggnad är även något som nämns i Heilä-

Ylikallios (2010) resultat av sin studie. Lärarna som medverkat i hennes studie kunde även de 

se att rättstavning kommer upp som diskussioner tidigt redan i årskurs ett vilket de tror lett till 

att eleverna blivit naturligt mer intresserade av stavning och skrivande. Detta kan även 

kopplas till Trageton (2014) som menar att lekskrivande och diskussioner om ord och 

bokstäver i samband med skrivande på dator är mycket språkstimulerande för yngre barn. 
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Språkets struktur och stavningsregler är även ett kunskapskrav som eleverna ska ha uppnått 

efter att ha slutat årskurs tre (Skolverket, 2011, s. 248), om eleverna börjar tänka på och får 

undervisning om det redan i årskurs ett kan de komma längre i sin språkutveckling. 

Om eleverna får skriva på iPad eller dator till en början blir de förmodligen mer 

motiverade. Samtidigt bör man nog inte stoppa dem som verkligen vill skriva för hand redan i 

årskurs ett. Som tidigare nämnt kan en kombination med ASL och någon annan metod i 

undervisningen vara mycket givande. Det är intressant att se att eleverna tidigare intresserar 

sig för det svenska språket, vilket även troligen gynnar dem. Ju tidigare man pratar och 

diskuterar om språkets struktur och regler desto tidigare blir det ”rätt från början”. Även detta 

motiverar förmodligen eleverna mer. Om de senare i högre årskurser får reda på att de stavat 

ett ord fel eller byggt meningar fel får de på något vis börja om från början vilket kan vara 

väldigt omotiverande för vissa barn. Om eleverna får börja skriva på datorn kan de se de 

rättstavade orden som ordbilder och får då förmodligen lättare att minnas den korrekta 

stavningen. 

En annan faktor som sågs som positiv av lärarna var pararbetet. Flera av lärarna menade 

att genom pararbetet kan eleverna hjälpa varandra framåt i språkutvecklingen. Sara menade i 

sin intervju att högpresterande elever kan hjälpa varandra framåt och att de lägre presterande 

då kan få mer hjälp av läraren. Pararbetet är även en av Tragetons (2014, s. 69) grundidéer 

med ASL. Han menar att eleverna lär i dialog med varandra och förhåller sig då till det 

sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet på lärande anser att barn lär i 

samspel med andra (Säljö, 2010, s. 191). Några av de verksamma lärarna som intervjuats 

anser dock att pararbetet även kan stjälpa elever då vissa har svårare att arbeta i par än andra. 

Bland annat Lisa och Tina menade att det är oerhört viktigt att man sätter ihop jämna skrivpar 

till arbetet, annars blir det lätt att vissa elever inte får något gjort och inte lär sig något av 

undervisningen. Hammar Chiriac (2012, s. 102) menar att grupp- eller pararbete är något som 

flera lärare ute i skolan anser som omständligt och jobbigt. Men enligt hennes forskning som 

presenterats tidigare stärker detta lärandet samt elevernas kunskaper att tänka, förklara och 

resonera. Genom intervjuerna av lärarna till denna undersökning kan man utläsa att de inte ser 

några större svårigheter med grupparbete, den största svårigheten är att sätta ihop eleverna i 

bra skrivpar så de får ut något av undervisningen. 

Att par-/grupparbete gynnar eleverna har både Trageton, Hammar-Chiriac, de intervjuade 

lärarna och även Vygotskij förmodligen rätt i. Om eleverna endast får sitta själva vid sin plats 



 

33 

 

och skriva, räkna och läsa ser de förmodligen inte någon större menig med det. Får de istället 

skriva i par, läsa högt för varandra och dela med sig av sina texter till andra kamrater ökar 

troligtvis skriv- och läsglädjen, alla vill kunna presentera något bra. 

6.1.3 Kritiken mot handskriftens sena intåg 

Som presenterats i forskningsdelen är en av Tragetons (2014) grundidéer med ASL att man 

istället för handskriften introducerar skrivande på tangentbord till dator. Trageton (2014, s. 

167) menar att eleverna inte behöver börja med pennan redan i årskurs ett utan att det kan 

vänta till årskurs två då eleven i allmänhet fått bättre motorik. Detta är något som de 

verksamma lärarna varken ställer sig för eller mot. Ingen av lärarna har helt slopat pennan i 

undervisningen. Lisa säger bland annat i sin intervju att de elever som vill får såklart använda 

pennan. Karin och Ida säger ungefär detsamma och menade att när de arbetade med metoden 

så förbjöd de inte eleverna att skriva för hand då ofta ett flertal elever i årskurs ett gärna vill 

börja använda pennan. Då de flesta av lärarna blandar ett flertal metoder blir det naturligt att 

pennan kommer in tidigare än i årskurs två. Man kan genom intervjuerna utläsa att alla de 

verksamma lärarna anser att handskriften fortfarande är viktig och att man inte vill tappa den 

helt. Detta kan jämföras med Peterson (2016) som i sin studie menar att läsande och skrivande 

på digitala verktyg motiverar eleverna mer. Han påpekar att genom de digitala verktygen så 

har sättet för oss människor att kommunicera på förändrats vilket betyder att eleverna även 

måste få lära sig att skriva på de digitala verktygen i skolan. 

I kunskapskraven (Skolverket, 2011, s. 248) som eleverna ska ha uppnått i slutet av 

årskurs tre står även att eleverna ska kunna skriva både för hand och på datorn. Eftersom 

dessa direktiv fortfarande finns kvar i läroplaner och kunskapskrav kan det tolkas som att 

lärarna inte helt vågar gå efter en metod som endast, till en början, innefattar datorskrivande. 

Genom Heilä-Ylikallios (2010) forskning kan man i resultatet se att datorskrivandet är 

positivt vid elevernas läs- och skrivinlärning. Heilä-Ylikallio (2010) skriver bland annat att 

bearbetning av texter går lättare på en dator eller iPad gentemot om man använder penna och 

papper. Detta är även något som de flesta av de verksamma lärarna håller med om. Heilä-

Ylikallios forskning visar även på att elevernas handskrift inte påverkas negativt även fast 

man börjar med den senare. Samma resultat kan man se i Agélii-Genlott och Grönlunds 

(2012) pilotstudie gällande ASL. Deras resultat visar att läs- och skrivförmågan förbättras 

betydligt om eleverna får använda dator/ iPad i klassrummet. Om man jämför detta med 
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resultatet från denna undersökning är flertalet av lärarna eniga med den tidigare forskningen. 

Karin, som förut arbetade med ASL, beskriver att hon inte sett någon större skillnad i 

elevernas handstil efter att hon använt metoden eller inte använt metoden. Ida menar att man 

märker när barn är medvetna och mogna för att kunna använda pennan. 

Man bör inte förbjuda eleverna att använda pennan om de vill det redan i årskurs ett. Om 

man använder sig av ASL-metoden är det nog bra om de elever som vill även ibland kan få 

skriva sina texter för hand då handskriften fortfarande finns med som ett kunskapskrav. 

Samtidigt kan inte datorskrivandet ses som något dåligt utan mer som ett hjälpmedel. Ett 

verktyg som barn kan använda innan de blivit helt mogna att skriva för hand. Många barn är 

vid skolstarten sugna på att lära sig skriva och läsa, men har man inte fått till motoriken kan 

det vara svårt. I detta fall är datorskrivandet guld värt. Precis som Lisa säger i en intervju kan 

alla elever producera en snygg och läsbar text med metoden, vilket förmodligen är viktigt för 

att de ska hålla motivationen uppe. 

Som nämnts tidigare finns ett flertal forskare och politiker som ställt sig kritiska till 

metodens sena införande av handskriften. Fredriksson (2013) menar bland annat att ASL inte 

har tillräckligt med vetenskapligt stöd för att kunna ses som en bra metod att använda i läs- 

och skrivundervisningen. Björklund (2012) menar att man inte kan slopa handskriften och 

bara arbeta med digitala verktyg. Fredriksson och Taube (2012) är kritiska till att metoden 

introducerar handskriften sent och hänvisar till forskning som visar att handskriften hjälper 

eleverna att minnas bokstäverna bättre. Genom intervjuerna kan man se att de verksamma 

lärarna inte var speciellt insatta i den kritik gällande handskriften som riktats mot metoden. 

De var heller inte speciellt insatta i nya forskningsresultat som kommit. Stina påstod bland 

annat i sin intervju att det är svårt att hinna med att läsa forskning när man arbetar. Man kan 

även utläsa att ingen av lärarna någon gång fått information om bra forskning eller texter att 

läsa inför sin undervisning från ledningen. Man kan dock se att de till viss del ställer sig 

bakom den kritik som ASL fått angående handskriftens sena intåg då de alla valt att till viss 

del arbeta med pennan redan innan årskurs två. 

Den mest tydligt framkommande nackdelen med metoden man kunnat se genom 

intervjuerna var att lärarna ofta uppfattade att den tog upp väldigt mycket tid och att det är 

svårt att kunna genomföra metoden bra om man har allt för stora klasser. De flesta av de 

verksamma lärarna menade att man bör arbeta med metoden i halvklass, och att max tre par 

skriver på datorerna samtidigt medan resterande grupper gör annat. Detta är en nackdel som 
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inte presenterats i tidigare forskning om ASL. Något som däremot tagits upp i tidigare 

forskningar är IKT-utrustningen. De verksamma lärarna menade att datorerna de fick var 

gamla och inte fungerade som de skulle. De flesta påpekade även att de inte fick tillgång till 

skrivare som skulle ge dem möjligheten att skriva ut elevernas arbeten så de under samma 

lektion kunde bearbeta texten. För att kunna arbeta med metoden fullt ut krävs fungerande 

IKT och utrustning. Forsberg och Löwgren (2013) skriver om att man behöver minst en dator 

eller iPad på fyra elever om man ska kunna göra ASL till ett bra arbete. De menar också att 

man behöver tillgång till skrivare för att enkelt kunna få ut elevernas arbete. Genom 

intervjuerna och tidigare forskning kan man se att IKT spelar en stor roll i arbetet med ASL. 

Och ska man jobba med metoden krävs att ledningen verkligen vill satsa på den och erbjuda 

skolorna den utrusning som behövs. Som Ida sa i intervjun tror jag att ledningen för skolan 

bör vara insatt och positiv till metoden om man ska kunna arbeta med den. Det krävs att IKT-

utrustning fungerar som det ska. Det räcker inte att i en klass på trettio barn ha tre datorer eller 

iPads och en skrivare i ett personalrum. Vill man jobba med metoden måste man se till att 

skolan/kommunen vill satsa på den och ge lärarna de verktyg som behövs. 

6.2 Diskussion gällande val av metod samt egna reflektioner 

I detta avsnitt diskuteras först valet av metod, kvalitativa intervjuer. Sedan följer ett kort 

avsnitt med en summering och egna reflektioner angående undersökningen. 

6.2.1 Metoddiskussion 

Till denna undersökning användes kvalitativa intervjuer. Metoden valdes då Patel och 

Davidsson (2011, s. 82) menar att det är en bra metod att använda om man vill upptäcka och 

identifiera egenskaper eller beskaffenhet hos något. Syftet med denna undersökning har varit 

att ta reda på vilken uppfattning verksamma lärare har om läs- och skrivinlärningsmetoden 

ASL. Genom intervjuerna har jag kunnat ställa följdfrågor och strukturera intervjun mer som 

ett vanligt samtal, vilket gjort att de intervjuade lärarna kunnat utveckla sina svar rejält. 

Svaren i en intervju blir mer utvecklade än om jag exempelvis skulle skickat ut en enkät, då 

skulle förmodligen inte lärarna kunna skriva ner allt som de velat fått sagt. 

Att ha gjort intervjuer har dock varit väldigt tidkrävande. Det blir mycket jobb om man, 

som jag gjort, spelar in intervjuerna och sedan ska transkribera dem. Transkriberingen av 

intervjuerna tog lång tid att göra, dels eftersom jag även skrivit ut skratt, harklingar med mera. 
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Detta insåg jag dock sedan var ganska onödigt då inget av detta skulle finnas med i resultatet. 

Fördelen med att skriva ut allt var dock att när jag senare läste igenom dem kunde förstå vad 

lärarna menade på ett enklare sätt. 

Mina intervjuer innefattade sju verksamma lärare i årskurs 1–3. Tre av dem arbetar med 

metoden just nu och fyra av dem har tidigare arbetat med den. Antalet lärare var tillräckligt 

många för att få svar på syftet och frågeställningarna till undersökningen, men jag kan inte 

säga att detta resultat gäller för alla i den svenska lärarkåren. Studien sträcker sig endast till att 

kunna säga vilken uppfattning en viss del lärare i en viss kommun har om metoden. Resultatet 

skulle kunna ha blivit annorlunda om jag gjort en större undersökning och intervjuat fler 

lärare och även lärare från andra kommuner. 

Till intervjuerna skrev jag ner frågeställningar som skulle finnas till stöd. Intervjuerna 

blev dock ofta mer likt vanliga samtal så frågorna ställdes nästan aldrig i den ordning som de 

stod. Jag kunde även ställa följdfrågor till fler av dem och få ett bredare underlag till 

resultatet. Innan intervjuerna såg jag även till att vara väl insatt i ASL så inga oklarheter skulle 

uppstå. 

Det som kan uppfattas problematiskt med denna undersökning är det att alla lärarna 

kommer från samma kommun samt att flera av dem är verksamma på samma skolor. Detta 

påverkar antagligen inte deras personliga uppfattning om metoden men hade jag valt att 

intervjua eller fråga fler lärare även från andra kommuner hade generaliserbarheten för 

undersökningen blivit högre. Om undersökningen skulle göras om och fått mer tid hade jag 

förmodligen valt att ta kontakt med fler lärare från fler kommuner.  

6.2.2 Slutsatser 

 Genom de intervjuer som gjorts för denna undersökning kan man se att lärarna ställer sig 

positiva till ASL. De gillar metodens upplägg och menar att den gynnar alla elever i deras 

språkutveckling. Fridolfsson (2015) menar att barn behöver handledning och tydlig 

undervisning för att kunna utvecklas i sitt läsande och skrivande. Genom denna metod kan de 

få denna möjlighet om förutsättningarna finns. Det vill säga om klasserna är mindre eller om 

man har flertal halvklasstimmar, att man får utrusning och att lärarna hela tiden uppdateras i 

forskning gällande metoden. Genom tydlig handledning och undervisning, pararbete, 

diskussioner med kamrater och lärare, lekskrivande och skapande av egna texter lär sig 

eleverna i denna metod i samspel med andra. Inom metoden får eleverna även chansen att 
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använda både språkliga och materiella verktyg som kan hjälpa dem att förstå och agera i 

omvärlden, vilket kan kopplas samman med den sociokulturella synen på lärande. 

Undersökningen hade som syfte att se vilken uppfattning verksamma lärare hade om 

ASL-metoden och varför de valt respektive inte valt att arbeta med den i sin undervisning. Ett 

annat syfte var även att jämföra de verksamma lärarnas åsikter i relation till den forskning 

som finns om metoden. Undersökningen har utgått från tre frågeställningar som kunnat 

besvarats genom studien. Frågorna besvaras genom intervjuer och visar bland annat att alla de 

intervjuade lärarna anser att metoden är bra att använda i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. De påpekar dock att den kan vara svår att använda som enskild metod, 

vissa menar att de inte vågar lita på metoden fullt ut medan vissa menar att de kompletterar 

den med andra metoder. Man kan även genom studien utläsa att det finns en hel del fördelar 

med ASL men även nackdelar. Fördelarna ansågs vara att alla elever tidigt kan producera 

läsbar text medan nackdelarna till största del innefattade teknikstrul. Samma resultat kan även 

utläsas av tidigare forskning. Studien visade även på att de verksamma lärarna inte var 

speciellt insatta i nyare forskning och kritiken mot metoden. 

Det jag som blivande lärare kan ta till mig utifrån denna undersökning är att metoden är 

ett bra komplement till andra metoder i läs- och skrivundervisningen. Genom tidigare 

forskning och intervjuerna kan man se att tillräckligt med forskning eller kunskaper saknas för 

att kunna använda metoden fullt ut. Metoden blir även svår att använda när klasserna blir för 

stora och man inte har möjlighet att arbeta i halvklass. Jag tar dock med mig att metoden 

delvis kan användas vid läs- och skrivinlärningen då alla verksamma lärare ställer sig positiva 

till den och menar att den gynnar alla elever, ger eleverna motivation samt att det är en 

inspirerande metod att använda då man kan göra mycket roligt med den. 

6.3 Vidare forskning 

Det som skulle kunna vara intressant att undersöka vidare är hur effektiv metoden är i 

elevernas läs- och skrivutveckling. Trageton (2014) menar, som nämnts i början av 

undersökningen, på att ASL gör att läs- och skrivinlärningen går snabbare i jämförelse med 

andra metoder. Det skulle vara intressant att jämföra klasser som arbetar med ASL gentemot 

klasser som arbetar med andra metoder för att se hur långt de kommit i läs- och 

skrivutvecklingen efter en viss tids arbete. Man skulle då kunna se om metoden är så pass 

effektiv som Trageton anser. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

Hej!       

Tack för att ni tagit er tiden att ställa upp på en intervju till mitt examensarbete i 

lärarprogrammet. Jag lovade när vi när vi talades vid att skicka ett mail med information, 

syftet med examensarbetet samt tider för att utföra intervjuerna. 

 

Mitt arbete handlar som tidigare nämnts om Arne Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning” 

(ASL). Under mina fyra år på lärarutbildningen vid Karlstad universitet har denna metod fått 

både ris och ros under kurser vi haft. Syftet med mitt examensarbete är därför att se vilken 

uppfattning verksamma lärare har om ASL-metoden, varför de valt att arbeta med metoden 

eller inte samt om de anser att metoden är effektiv för elevernas läs- och skrivinlärning. 

 

Inför arbetet med intervjuerna har jag tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) som jag tänker följa under hela arbetet. Ni ska därför veta att ni när som helst kan 

avbryta deltagandet och att ni i arbetet kommer att vara anonyma. För att få den data som 

krävs kommer intervjuerna att spelas in, det material som samlas kommer dock endast 

användas till transkribering av mig som student. 

 

När examensarbetet blivit godkänt kommer det bli en offentlig handling som kan läsas av 

allmänheten i Diva portal. 

 

Hör gärna av er om en tid som skulle passa för ca 30-40 minuters intervju under vecka 

11,12,14 alternativt vecka 15. Jag ser fram emot gott samarbete och givande intervjuer med 

er!  

 

Har ni frågor vänligen kontakta mig via telefon eller mail. 

Med vänliga hälsningar  

Michaela Källström 

  



 

 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor    

1. Kan du kort presentera dig själv med namn, ålder, hur länge du arbetat som lärare samt 

vilken årskurs du arbetar i just nu? 

2. Hur har du tillägnat dig kunskap om Tragetons metod? När fick du kunskap om den? 

3. Arbetar du med ASL just nu? 

4. Varför har du valt, respektive inte valt att arbeta med metoden? 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar anser du att metoden har? 

5.b. Trageton förespråkar pararbetet, låter du eleverna arbeta i par? Vad ser du för för-

delar med pararbete gentemot enskilt arbete? 

6. Trageton själv anser att med ASL-metoden går läs- och skrivinlärningen fortare än om 

man arbetar med andra metoder. Ser du någon större skillnad i elevernas läs- och 

skrivutveckling i användandet av ASL tillskillnad mot någon annan metod som du an-

vänt i din undervisning? Du får gärna beskriva vilka andra metoder du använt samt om 

du ser andra skillnader i metoderna.  

7. Anser du att ASL är en metod som är bra att använda läs- och skrivundervisningen, 

varför/ varför inte? 

8. ASL har fått kritik från vissa forskare, är du medveten om denna kritik och hur ställer 

du dig till den?  

8.b. Kritiken handlar ofta om att man inom ASL i regel inte använder penna och därav 

inte tränar elevernas motorik. Trageton säger dock att detta är ett missförstånd och att 

handskriften finns med fast senare i undervisningen. Hur arbetar du i undervisningen 

med handskriften och elevernas motorik? 

9. Hur får du kännedom om nya forskningsresultat gällande metoden? Håller du dig själv 

uppdaterad eller står skola/kommun för någon typ av fortbildning eller liknande? 

10. Skolan digitaliseras mer och mer, tror du ASL kommer få ett större genomslag i fram-

tiden?  

10.b.Märker du någon skillnad i elevernas läsande och skrivande nu när digitala verk-

tyg fått större inflytande hos barnen eller ser det likadant ut som förr? 

11. Finns det någonting du vill tillägga som inte tagits upp under intervjun? 

 


