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Abstract  

Title: ”More children on the same page in beginners reading and writing” A qualitative study 

that highlights five teachers’ experiences of Arne Trageton’s reading and writing method 

“Write to read” (“ASL” =the Swedish translation). Author: Lovisa Olsson, spring term of 

2015. Supervisor: Karin Milles. 

The purpose of this study is to investigate the teachers’ described experiences of advantages 

as well as disadvantages of Arne Trageton’s write to read-method (“ASL”) in contrast to the 

code-oriented traditional way of teaching. The aim of this study is furthermore to depict the 

teachers’ opinions on whether they experience that the ASL-method is unfavourable for 

students in general. This study will also investigate the teachers’ standpoint regarding choice 

of reading and writing method. The following questions form the basis of this study:  

Which advantages or disadvantages do the teachers experience with the ASL-method relative 

to using the code-oriented traditional way of teaching? Do the teachers experience that the 

ASL-method is unfavourable for some students? Do the teachers only use the ASL-method or 

do they combine many different reading and writing methods in their teaching? How do the 

teachers explain their decision in that matter? 

This study is based on a qualitative method and interviews were performed to acquire 

knowledge of the teachers’ experiences. The major theoretical approaches of this study are 

Arne Trageton’s, the founder of the ASL-method, theories concerning the ASL-method and 

the socio-cultural perspective on learning. The result of the study demonstrates that the ASL-

method is described as advantageous because the students’ interests, creativity, motivation 

and self-confidence increased when using the ASL-method, in contrast to using the traditional 

way of teaching. The ASL-method was also described as easier to individualize in comparison 

with the traditional letter-based teaching. The disadvantage with the ASL-method, in contrast 

to using the traditional teaching, was mainly the fact that the computers and tablets sometimes 

did not work properly. Overall the ASL-method was described as a good method because all 

students could participate in the teaching despite their capacity. Speech technology and word 

editing programs on the tablets were described as descent support for students with slower 

motor development, difficulties in reading or writing and second language students. Even 

though the ASL-method was considered a superior method, the method was not described to 

be sufficient by itself. 

Keywords: Write to read, Code-oriented, Whole language, Phonics.  

Nyckelord: ASL, Traditionell läs- och skrivundervisningsstil, Whole language, Phonics.
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1 Inledning  

Den senaste PISA-undersökningen, vilken genomfördes 2012, visar att svenska elevers 

läsförståelse har sjunkit i förhållande till den tidigare undersökningen som genomfördes 2009. 

PISA-resultatet pekar därtill på att Sveriges genomsnittliga prestation är lägre än OECD-

genomsnittet (Skolverket, 2013 s.12). De försämrade resultaten kan i sig betraktas som en 

börda för lärarkåren. Bättre blir det inte när läs- och skrivforskare såväl som praktiker sedan 

1970-talet varit mer eller mindre oense kring vilka metoder som lärare bör tillämpa, för att 

läs- och skrivundervisningen ska genomföras på bästa sätt (Hjälme, 1999 s.58, s.226-228). 

Även om debatten har tonats ned under det senaste decenniet så kvarstår troligen en viss 

förvirring kring metodval i skolvärlden. Därtill anges inte i läroplanen några klara direktiv 

kring vilka metodval lärarna bör praktisera i läs- och skrivundervisningen, utan det som 

påpekas är att eleverna ska behärska förmågorna att läsa och skriva (Skolverket, 2011 s. 223).  

Denna studie berör en läs- och skrivmetod som heter Att skriva sig till läsning (ASL), vilken i 

de Nordiska länderna har introducerats av norrmannen Arne Trageton. ASL-metoden går ut 

på att eleverna från skolstart producerar texter via datorer eller läsplattor och skapar på så vis 

sina egna läromedel (Trageton 2014, s.15, s.112). Genom skriftproduktion så lär sig eleverna 

även att läsa. Först i andra klass införs handskriften i undervisningen och eleverna lär sig att 

forma bokstäver med pennan (Trageton 2014, s.127). Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid 

Stockholms universitet, har uttalat sig i en artikel i Lärarnas tidning (Rudhe 2013) och menar 

att ASL saknar tillräckligt vetenskapligt stöd samt att denna metod inte tillräckligt tränar 

handens motorik genom handskrift, vilket är problematiskt för elevernas skriftutveckling samt 

motoriska utveckling. En annan kritiker är Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, som i 

en artikel i Språktidningen (Löfstedt 2008) menar att Tragetons budskap om att eleverna 

klarar sig utan läroböcker är riskabelt för elevernas läs- och skrivutveckling.  

De röster som inte sällan förblir tysta i läs- och skrivdebatten är däremot lärarnas. Ett 

argument som kan kopplas till Stenlås (2009, s.37) som menar att grunden för att lärare ska 

kunna agera professionellt är att de äger rätten att använda sin egen förmåga att bedöma, 

vilket kräver förtroende från omvärlden. I skenet av detta påstående kommer min studie 

belysa fem lärares upplevelse av fördelar respektive nackdelar med ASL-metoden, i 

förhållande till den traditionella läs- och skrivundervisningsstilen. Liberg beskriver att den 

traditionella läs- och skrivundervisningsstilen tar fasta på att eleverna lär sig bokstäverna och 

språkljuden i talat språk från skolstart för att sedan koppla ihop dessa till hela ord, vilket anses 

vara en förutsättning för att eleverna ska kunna behärska handskrift och läsning. Läromedel 
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med fråga- och svarsutförande och bokstavsträning används därtill i undervisningen (Liberg 

2006, s.133-136). Vidare kommer min studie att klarlägga de fem lärarnas syn på huruvida det 

finns elever som missgynnas av ASL-metoden, samt lärarnas förhållningssätt till att arbeta 

med flera metoder i läs- och skrivundervisningen. 

De fallande resultaten i PISA, det faktum att läsforskare under en lång tid varit oense kring 

metodval i läs- och skrivundervisningen, de vaga direktiven kring metodval i läroplanen, den 

riktade kritiken mot ASL-metoden i media samt lärarna som inte framkommer i läsdebatten 

fångade mitt intresse att skriva ett självständigt arbete om ASL-metoden. Vidare lyfter 

Trageton själv (2014, s.243) att ASL i nuläget är en vagt forskningsunderstödd metod, vilket 

ytterligare motiverar vidare forskning på området. Min studie kan vara av intresse för 

blivande lärare, verksamma lärare samt andra som är intresserade av ASL-metoden. 

1.1 Bakgrund 

I detta kapitel belyses grunden till den läsdebatt som berörts i inledningen. Fokus kommer att ligga på 

de två, för läsdebatten centrala, metodtraditionerna inom läs- och skrivfältet: ”Whole language” och 

”Phonics”. Vidare presenteras två läsinlärningsmetoder: LTG och Bornholmsmodellen som är av vikt 

att känna till för att kunna uttolka resultatet av denna studie. 

1.1.1 Läsdebatten 

Läsinlärningsdebatten i såväl USA som Sverige har bestått av två motsättningar: Phonics-

traditionen, vilken i den svenska debatten har benämnts de syntetiska metoderna samt Whole 

language-traditionen, vilken i den svenska debatten har benämnts de analytiska metoderna 

(Fredriksson & Taube 2012, s.52-53).  

De syntetiska metoderna, vilka tillhör Phonics-traditionen, har haft en dominerande ställning i 

svensk läs- och skrivundervisning och utgår från att eleverna i sin första läsinlärning ska 

bekanta sig med alfabetet, med fokus på sambandet mellan språkljud och bokstav (Hjälme 

1999, s.23-25, s.78). Alfabetet ses som ett verktyg som eleverna först måste behärska för att 

automatiskt kunna avkoda och förstå skriven text (det vill säga läsa). Eleverna lär sig först 

delarna (bokstäverna och språkljuden) för att sedan sammanfoga dessa till hela ord (Frost 

2002, s.12).  

De analytiska metoderna, vilka tillhör Whole language-traditionen, betonar snarare ett 

holistiskt perspektiv på läsinlärning och eleverna introduceras för hela ord i början av sin 

läsinlärning snarare än delarna (bokstäverna och språkljuden) (Hjälme, 1999 s.23-25). 

Läsinlärningen sker genom samtal om texter, muntlig kommunikation och läsning av 

autentisk litteratur snarare än lärobokstexter. Eleverna lär sig först analysera ord och läsa 
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lättare texter för att därefter urskilja och segmentera delarna (bokstäverna och språkljuden). 

Bokstäverna och språkljuden spelar en mindre betydande roll, då vikten ligger vid förståelse 

och att kunna urskilja innehåll. Undervisningen ska enligt de analytiska metoderna utgå från 

elevens intressen och läsning betraktas som en lika naturlig process som talat språk (Frost 

2002, s.11).  

Hjälme hävdar att en del av kritiken som har riktats mot de syntetiska metoderna har bestått 

av att dessa leder till kontextlös drillinlärning av bokstäver utan att eleven förstår syftet med 

undervisningen eller utvecklar en förståelse för textinnehållet. Kritiken mot de analytiska 

metoderna har handlat om att elever riskera att gå miste om generella kunskaper om alfabetet, 

vilket kan leda till svårigheter att avkoda ord som sedan tidigare är obekanta (Hjälme 1999, 

s.25-26)  

Dorothy Strickland skriver i sin artikel ”What’s Basic in Beginning Reading? Finding 

Common Ground” (1998) att en balans mellan Whole languague-traditionens holistiska 

perspektiv och Phonics-traditionens ljud- och bokstavskorrelation är att föredra. Strickland 

betonar att modellen whole-part-whole skapar en sådan balans mellan traditionerna. Whole-

part-whole innebär att eleven först lär sig språket ur ett helordsperspektiv likt Whole 

language-traditionen förespråkar genom sånger, rim, ramsor och muntlig kommunikation. 

Därefter bearbetas delarna i språket (bokstäverna och språkljuden) i enighet med Phonics-

traditionen. Slutligen praktiseras den nyvunna kunskapen i ett holistiskt sammanhang genom 

att eleverna får läsa och skriva texter (Strickland 1998, s.6-10).  

Läsdebatten nådde sin kulmen under 1960 talet i USA respektive under 1970- och 1980-talet i 

Sverige (Hjälme 1999, s.29, s.74). De senaste åren har debatten svalnat alltmer och 

konsensusrapporter har författats både i Sverige och i USA av flertalet läsforskare. Dessa 

rapporter pekar på det faktum att en blandning av läs-och skrivinlärningsmetoder (Myrberg, 

2003, s.36) och angreppssätt från såväl Whole language-traditionen (de analytiska metoderna) 

som Phonics-traditionen (de syntetiska metoderna) är av vikt för att kunna individanpassa 

undervisningen (Snow et al. 1998 s.194-196). Snarare än specifika metodval betonas bland 

annat lärarskicklighet samt ett diagnostiskt arbetssätt vara framgångsfaktorer (Myrberg, 2003 

s.36-40) (Snow et al. 1998, s.329-330). 

För att återgå till ASL som den här uppsatsen kommer handla om så beskrivs ASL-metoden 

som en hybrid mellan Whole language-traditionen och Phonics-traditionen, det vill säga både 

en analytisk och en syntetisk metod. Eleverna skriver hela textalster från skolstart samt 
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diskuterar och läser texter, helord och meningar. Dialogen och samtalet kring texterna är i 

centrum, vilket antyder ett Whole language-perspektiv. Dock är språkljuden och dess 

koppling till bokstäverna även av vikt för att eleverna ska kunna skriva och läsa, vilket lutar 

mot en Phonics-baserad läs- och skrivinlärning (Hultin & Westman 2013, s.1012). Däremot 

sker ingen explicit bokstavsträning, där en bokstav skriftligen och muntligen avhandlas i 

taget, utan eleverna bör snarare enbart visuellt uppmärksammas på hur bokstäverna i alfabetet 

ser ut och i vilken ordning de kommer (Trageton 2014, s.107). 

1.1.2 LTG- Läsning på talets grund  

Leimar menar att LTG (Läsning på talets grund) är en metod som betonar att elever lär sig 

läsa genom rika inlärningssituationer där samtalet mellan elev-elev och lärare-elev är av stor 

vikt. Läraren och eleverna skriver kollektiva textalster om fenomen som klassen har 

gemensamma erfarenheter av. Därefter läser eleverna texterna tillsammans och ljudar ord för 

ord. Eleverna bearbetar vidare texterna genom att identifiera bokstäver och ord som skrivs på 

ordkort, vilka eleverna uppmuntras att laborera med. De kollektivt skapade texterna läses 

även individuellt med läraren, vilket ger tillfälle för läraren att uppmärksamma elevernas 

individuella utveckling (Leimar 1974, s.86-102). 

 Leimar hävdar att LTG-metoden leder till att eleverna ges en succesivt ökad uppfattning av 

bokstavsprincipen och de karaktärsdrag som det skrivna språket utgörs av. Eleverna bör tränas 

i hur man syntetiskt ljudar samman bokstäver, för att kunna utläsa ord som för dem är okända. 

Huvudfokus inom LTG-metoden är dock av analytisk art, då språket i sin helhet är av större 

vikt än de enskilda delarna (bokstäverna) (Leimar 1974, s.44-45). LTG kan därav betraktas 

som en övervägande analytisk metod med syntetiska inslag (Längsjö & Nilsson, 2005 s.69).  

1.1.3 Bornholmsmodellen 

Myrberg skriver att Bornholmsmodellen är en form av läs- och skrivmetod som hjälper elever 

att träna upp sin fonologiska medvetenhet då eleverna genom språklekar, rim, ramsor och 

klappövningar ges tillfälle att uppmärksamma beståndsdelarna (bokstäverna och språkljuden) 

i talat och skrivet språk. Detta görs genom att dela upp ord i stavelser och laborera med 

språket genom att ta bort, lägga till och flytta språkljud (exempelvis: Vad blir ordet klass om 

man byter ut bokstaven ”k” mot ”g”?). Myrberg hänvisar till ”Bornholmsstudien”, som ligger 

till grund för arbetssättet, och menar att forskarna i denna studie visat att fyra av fem barn 

som riskerar att utveckla dyslexi gynnas av att träna fonologisk medvetenhet redan i 

förskoleklass (Myrberg 2007, s. 74-75). Med tanke på att språkets beståndsdelar och träning i 
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fonologisk medvetenhet är i fokus (Frost 2002, s.12), så kan man säga att Bornholmsmodellen 

hör hemma i Phonics-fältet och är därmed en syntetisk metod. 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka fördelar respektive nackdelar de intervjuade 

lärarna beskriver att de upplever med ASL-metoden, i förhållande till den traditionella 

undervisningsstilen. Vidare kommer studien belysa hur lärarna skildrar arbetet med ASL-

metoden med fokus på huruvida elever missgynnas eller inte, samt lärarnas ställningstagande 

kring metodval i läs- och skrivundervisningen. Denna undersökning är intressant därför att 

ASL-metoden ännu har litet stöd i forskningsvärlden, vilket skulle kunna vara problematiskt 

då flertalet skolklasser i landet har övergått till att använda ASL-metoden som huvudsaklig 

metod i läs- och skrivundervisningen.  

1.3 Frågeställningar  

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever lärarna med ASL-metoden i förhållande 

till att undervisa enligt en traditionell läs- och skrivundervisningsstil?  

 Upplever lärarna att det finns elever som missgynnas av ASL-metoden? 

 Använder sig lärarna enbart av ASL-metoden eller kombinerar de flera läs-och 

skrivmetoder i sin undervisning? Hur motiverar lärarna sitt val? 

2 Teori 
I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkter som den här studien är uppbyggd kring att 

beskrivas. Inledningsvis presenteras en kort förklaring kring vad det innebär att kunna läsa och skriva, 

vilket är av relevans för förståelsen av resonemangen som förs i denna studie. Därefter beskrivs Arne 

Tragetons teori kring läs-och skrivinlärning, vilken ligger till grund för denna studie, samt en 

framställning av den traditionella läs- och skrivundervisningsstilen. Min studie kommer därtill utgå 

från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, utveckling och läsinlärning, vilket även redogörs för i 

detta kapitel. 

2.1 Vad innebär det att kunna läsa och skriva? 

2.1.1 Fonologisk medvetenhet 

Att lära sig att läsa och skriva handlar i ett grundläggande perspektiv om att utveckla en 

fonologisk medvetenhet (Myrberg 2007 s.30-31). Myrberg menar att en rad studier som gjorts 

de senaste tjugo åren indikerar att brister i den fonologiska medvetenheten har en koppling till 

problem med läs- och skrivinlärningen (Myrberg, 2001 s.13).  

Fonologisk medvetenhet innebär vetskapen om att bokstäverna i alfabetet har en korrelation 

till språkljud (fonem) i talat språk. Det vill säga att man förstår vilka överlappande ljud 

sammansättningen av bokstäverna i ett ord representerar och kan urskilja dessa språkljud i 
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ordet (Liberg, 2007 s.25). En bokstav motsvarar inte alltid ett fonem, exempelvis stavas ordet 

”stjälk” med sex bokstäver men består endast av fyra fonem (Taube, 2000 s.53). I svenskan 

som är ett jämförelsevis ljudenligt språk finns tre fonem som saknar motsvarighet i grafem 

(bokstäver) och dessa är tje, sje- och ng-ljud, exempelvis kan man uttala sje-ljudet i ordet 

skära och sjal likadant men dessa ord stavas på olika vis (Fredriksson & Taube, 2012 s.20).  

2.1.2 Avkodning, inkodning, förståelse och motivation 

– läs- och skrivinlärningens grundstenar 

Förmåga att läsa innefattar två färdigheter: att avkoda och att förstå text. Dessa färdigheter är 

beroende av varandra och att enbart kunna avkoda
1
 eller enbart förstå en text är inte 

tillräcklig, utan båda delfärdigheterna krävs för att utveckla god läsförmåga (Myrberg, 2001 

s.6). Ett tillägg till denna definition av läsförmåga är även motivationsfaktorn (Taube, 2007 

s.13). Taube menar att eleverna bör ges tillfälle att utveckla tilltro till sin egen förmåga att 

lyckas som läsare, eftersom dålig självbild är en faktor som får motivationen att avta (Taube 

2007, s.91-92). Liberg menar att när eleverna ska lära sig skriva så kallas avkodning för 

inkodning
2
 istället, men förståelse och motivation är även faktorer som spelar in vid 

erövrandet av skriften. Då eleven på ett följsamt och korrekt vis kan avkoda och inkoda talar 

man om att denne skriver och läser med flyt (Liberg, 2008 s.54).  

2.2 Att skriva sig till läsning (ASL) 

Att skriva sig till läsning är en läs- och skrivinlärningsmetod som är utvecklad av den norske 

forskaren Arne Trageton. Trageton ifrågasätter det faktum att läsning ska föregå skrivning, 

vilket är ett vanligt förfarande inom den traditionella läs- och skrivundervisningen (Trageton 

2014, s.15). Redan i förskoleklass bör eleverna få experimentera med datorskriven text genom 

att framställa bokstavsräckor med nonsensord. Detta förstadium till skrivning är ett sätt för 

eleverna att öva upp sin fingersättning på tangentbordet, och resulterar i att eleverna i ett tidigt 

stadium betraktar sig själva som textproducenter. Sedermera i första klass introduceras 

eleverna i formellt framställande av egenproducerade textalster med hjälp av datorer eller 

läsplattor (Trageton 2014, s.127). 

Datorn eller läsplattan bedöms vara ett mer behändigt skrivverktyg för eleverna att använda 

än att producera handskrivna texter. Trageton menar att eleverna i första klass inte är 

motoriskt mogna att producera texter för hand och speciellt inte pojkarna, eftersom deras 

                                                      
1
 Avkodning definieras som ”ordigenkänning”, det vill säga att kunna översätta bokstäverna i ett skrivet ord till 

dess talade form (Taube 2013, s.27, s.73). 
2
 Inkodning definieras som förmågan att skriva text för hand (eller på dator), att kunna stava samt att behärska 

interpunktion (placera in skiljetecken i text) (Taube 2013, s.28-29).  
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finmotoriska utveckling generellt är senarelagd i förhållande till flickornas. Istället ska 

eleverna enligt ASL-metoden, först i andra klass formellt introduceras för handskrift, då 

eleverna är ett år äldre och beräknas ha kommit längre i sin finmotoriska utveckling. Trageton 

betonar dock att eleverna bör ges tillfälle att använda pennor för fri textning och tränas i att 

utveckla sin finmotorik genom att exempelvis rita eller att arbeta med lera från skolstart 

(Trageton 2014, s.127, s.185). Fördelen med datorskrivna bokstäver är därtill, enligt Trageton, 

att dessa är identiska med läsebokstäver som trycks i böcker, vilket gör att eleven lätt kan 

applicera sin kunskap om skriftspråket då de läser texten i en bok (Trageton 2014, s.15).  

Trageton hävdar att ”läs- och skrivinlärning” borde uttryckas som ”skriv- och läsinlärning”, 

eftersom eleverna lär sig att läsa genom att skriva. Läsförmågan och intresset för läsningen 

föds ur elevens egna skriftliga produktion. Trageton hävdar att fyrtio år lång forskningsbasis 

styrker det faktum att skrivning är lättare för barn (4-7 år) att behärska än läsning. Inga 

konventionella läromedel behövs, utan eleverna läser sina egna och klasskamraternas 

textalster till att börja med och först därefter föds ett intresse för mer avancerad litteratur 

(Trageton 2014, s.15, s. 299). När eleverna skriver sig till läsning pågår en växelverkan 

mellan de fyra aktiviteterna: tala, lyssna, skriva och läsa. Trageton menar att skrivforskningen 

betonar att elever först bör få bekanta sig med text genom att inkoda samt avkoda 

egenproducerade texter, innan denne ger i kast med att läsa obekant textstoff som finns i 

läroböcker och annan litteratur (Trageton 2014, s.272).  

Trageton förespråkar att eleverna arbetar i skrivpar för att de ska kunna stötta varandra i 

skrivprocessen och samtidigt utveckla sin muntliga kompetens. Explicit läs- och 

skrivundervisning från lärarnas sida bör tonas ned till förmån för elevernas egna muntliga och 

skriftliga produktion, som snarare bör vara i fokus och läraren bör inta en roll som aktiv 

samtalspartner (Trageton 2014, s.15, s.80-81). Alfabetets stora och små bokstäver bör finnas 

representerade i klassrummet som en guide för elevens skrivande, men utan illustrationer som 

kan förvirra eleven om denne inte uppfattar vad bilderna ämnar representera (Trageton 2014, 

s.107). Trageton motsätter sig formell bokstavsträning i traditionell läs- och 

skrivundervisningsanda där en bokstav avhandlas i taget, eftersom denna arbetsgång inte 

tillvaratar elevens intresse och individuella läs- och skrivutvecklingsnivå. Eleverna förväntas 

lära sig bokstäverna i sin egen takt snarare än att en bokstav genomgås i taget (Trageton 2014, 

s.112). 
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2.3 Traditionell läs- och skrivundervisning 

En traditionell läs- och skrivundervisning har sin grund i Phonics-traditionen och hör hemma 

bland de syntetiska metoderna. Ibland omnämns den traditionella läs- och 

skrivundervisningsstilen som ”ljudmetoden” (Liberg 2006, s.133-136). Den traditionella läs- 

och skrivundervisningen går ut på att eleven lär sig att koppla språkljud till bokstav innan 

denne lär sig läsa hela ord och meningar (Larson, Nauclér & Rudberg 1992, s.13). 

Bokstäverna tränas var för sig initialt för att därefter praktiskt övas in genom 

sammanljudningsövningar (exempelvis [i] och s [s] blir tillsammans ”is”). Språkets delar bör 

inledningsvis således behärskas av eleven innan denne tar sig an helheten (helord, meningar 

och längre texter). Läsinläringen innefattar läsning av kortare texter i läromedel anpassade för 

nybörjare. Eleverna tränar därtill på att skriva de enskilda bokstäverna för hand i skrivhäften, 

där bokstävernas formsida är i fokus (Larson, Nauclér & Rudberg 1992, s.27-30).  

Liberg är kritisk till den traditionella läs- och skrivundervisningen och menar att denna typ av 

undervisning leder till kontextlöst drill, där elevens prestationer eller brist på prestationer är i 

fokus (Liberg 2006, s.138-139). Denna kontextlösa inlärning menar Liberg beror på att eleven 

tränar isolerade färdigheter (hur bokstäver ser ut och låter) som inte har anknytning till 

elevens vardag, utan snarare till att finna rätt eller fel svarsalternativ i en lärobok där svaren 

finns tydligt representerade i texten (Liberg 2006, s. 133-134). Eftersom elevens världsbild 

sällan inkluderas i de traditionella läroböckerna, så menar Liberg att elevens drivkraft för att 

lära sig läsa dör ut (Liberg 2006, s. 139, s.142-143). Läs- och skrivundervisningen sätts inte in 

i ett sammanhang där elever läser varandras texter eller lär sig läsning och skrivning genom 

textproduktion. Därtill lär sig inte eleven att bekanta sig med skriften innan läsningen, utan 

läsningen antas vara av vikt att först behärska enligt det traditionella arbetssättet. Liberg 

betonar dock att läs- och skrivinlärning med skrivandet som utgångspunkt är ett naturligt sätt 

för många barn att lära sig skriftspråket (Liberg 2006, s.139-140).  

Lundberg är för en mer traditionellt betonad läs- och skrivundervisning eftersom elever 

behöver vägledas i ljudning och bokstavskännedom, enligt Lundberg. Lundberg menar att 

läromedel i traditionell anda visst kan vara aningen enformiga men att vissa bokstäver (k, g, d, 

t, p och b) är svårare för elever att urskilja ur ord i början av läs- och skrivinlärningen, vilket 

därav naturligt kringskär hur varierat ordvalet i läromedel för nybörjare blir. Lundberg anser 

att spontan inlärning (där eleverna själva lär sig förstå kopplingen mellan ljud och bokstäver 

genom att jämföra och studera hela ord, vilket är ett arbetssätt vanligt inom de analytiska 

metoderna) inte kan komma till stånd i den tidiga nybörjarundervisningen, då skrivet språk 
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ställer andra läs- och skrivtekniska krav än talat språk som explicit måste läras ut till eleven 

(Lundberg 2010, s.101-103). 

2.4 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  

Säljö beskriver att lärande enligt det sociokulturella perspektivet sker genom interaktion 

mellan människor. Lärandet är en ständigt pågående process och ett resultat av mänskliga 

möten som inte kan förpassas till ett enskilt rum eller en plats (exempelvis en skola). Lärande 

kan sägas bestå av både en individuell och en kollektiv nivå som är i ständigt samspel. Det 

vill säga att individuella kunskaper och erfarenheter både utmanas och upprätthålls i det 

mellanmänskliga mötet, där språket ses det mest framstående kunskapsförmedlande 

redskapet. Individens kunskapskapital är således en spegling av det kollektiva 

kunskapskapitalet (Säljö 2000, s.12-13, s.34). Ett sociokulturellt perspektiv motsätter sig idén 

om att lärande handlar om kunskapsöverföring från en avsändare (exempelvis läraren) till en 

mottagare (exempelvis eleven). Kunskap betraktas i det fallet som ett objekt och läraren blir 

kunskapsbäraren som ska pressa ner kunskapsstoffet i den passiva mottagaren, i detta fall 

eleven. Samtalsutrymmet blir då ensidigt dominerat av läraren och eleven förpassas till en 

lyssnande roll. Detta förfarande står i motsats till det sociokulturella synsättet på lärande som 

betonar vikten av interaktion för att lärande ska komma till stånd (Säljö 2000, s.24-25). Det 

sociokulturella synsättet på lärande handlar därtill om ett kommunikativt givande och tagande 

mellan parter, vilka har skilda erfarenheter och således uppfattar budskap och mening på olika 

vis (Säljö, 2005 s.127). 

2.4.1 Att lära sig läsa enligt det sociokulturella perspektivet 

Säljö menar att läsförmåga är ett komplext fenomen som inte enbart kan beskrivas som 

färdigheten att känna igen bokstäver och sammanväva dessa till ord och meningar. Läsning 

betraktas snarare, enligt det sociokulturella tankesättet, som en tolkningsfärdighet. Denna 

tolkningsfärdighet består av förmågan att urskilja mening ur text utifrån den kontext som den 

enskilda texten erbjuder, vilket innebär kunskaper om såväl omvärlden som genrespecifika 

kunskaper (Säljö 2000, s. 15-16).  Säljö betonar vidare att läsning handlar om att förstå 

textstoffet snarare än att memorera texten. Om förståelsen förbises kan den enskilda individen 

uppleva svårigheter att utvinna information ur text (Säljö 2000, s.27).  

2.4.2 Artefakter 

Enligt det sociokulturella perspektivet betraktas mänskligt konstruerade fysiska eller 

språkliga/intellektuella redskap ”artefakter” (exempelvis informations- och 

kommunikationsteknologi) som en form av kunskapsbärande verktyg, vilka har uppkommit 
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genom idéutbyte och interaktion mellan människor (Säljö 2000, s.29-30). Artefakterna 

”medierar” eller förmedlar verkligheten för oss människor, vilket innebär att vårt tänkande är 

präglat av de artefakter som mänskligheten under historiens gång har frambringat. Säljö 

betonar att lärande och utveckling i dagens samhälle förutsätter förmågan att använda de 

kognitiva resurser som finns integrerat i artefakterna (Säljö 2000, s.80- 82). 

2.4.3 Vygotskij’s proximala utvecklingszon  

En av de främsta nyckelpersonerna inom det sociokulturella perspektivet är den ryske 

psykologen Lev S. Vygotskij, vilken var verksam under 1920 och -30-talet (Säljö 2000, s. 48). 

Vygotskiljs myntade begreppet ”den proximala utvecklingszonen” för att beskriva lärandet 

som en ständigt pågående förändringsprocess. Med ”utvecklingszon” menade Vygotskilj det 

avstånd som finns mellan vad en elev kan prestera på egen hand och vad denne kan klara av 

om stöttning ges av en vuxen eller en mer kompetent kamrat (Säljö 2000, s.119 -120). 

Vygotskij åsyftade med andra ord att eleven i samarbete med en mer kompetent individ 

succesivt ges förutsättningar att uträtta en viss uppgift på egen hand i ett framtida perspektiv. 

Den kompetente individen stöttar eleven mot en högre nivå i dess utveckling och denna 

potentiella utvecklingsnivå bör vara utmanande, men inte omöjlig för eleven att uppnå (Bråten 

& Thurmann- Moe 1998, s. 105). Lärandet bör i sann sociokulturell anda ske genom 

interaktion och samspel i en autentisk inlärningssituation, där kunskapen kan införlivas hos 

individen och bli en resurs för användning i liknande lärandesituationer (Bråten & Thurmann- 

Moe 1998, s.106). Vygotskilj betraktade människan som en ständigt sökande och aktiv 

varelse med en inneboende potential att lära, utvecklas och förändra både sig själv och 

samhället (Bråten & Thurmann- Moe 1998, s.107).  

3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras ett urval av den tidigare forskning som gjorts kring ASL-inspirerade 

arbetssätt i undervisningen. Vidare presenteras även forskning som berör såväl problematiska som 

fördelaktiga aspekter med att använda datorn i undervisningen, samt forskning som understödjer 

vikten av att kombinera flera metoder i läs- och skrivundervisningen. 

3.1 Forskning kring ASL 

Forskningsområdet kring ASL-metoden är fortfarande i sin linda, men ett antal studier har 

gjorts kring användningen av ASL- inspirerade arbetssätt i undervisningen.  

3.1.1 Forskning kring ASL i jämförelse med en traditionell undervisningsstil 

Följande studier belyser ASL-metoden i jämförelse med den traditionella läs- och 

skrivundervisningsstilen. 
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Artikeln ”Improving literacy skills through learning readning by writing: The iWTR method 

presented and tested”(2013) är författad av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, 

forskare vid Örebro universitet. Agélii Genlott och Grönlund har genomfört en pilotstudie där 

två förstaårsklasser som använt datorn som skrivverktyg sedan skolstart har jämförts med en 

kontrollgrupp (två andra förstaårsklasser på samma skola), som inte använt datorn som 

skrivverktyg utan istället arbetat med en traditionell undervisningsstil. (Agélii Genlott & 

Grönlund 2013, s.100, s.98). Eleverna producerade texter från första skoldagen genom arbete 

i skrivpar och producerade datorskrivna texter på daglig basis. Handskriften var uppskjuten 

till andra klass, men inga elever förbjöds att producera texter för hand om de så önskade 

(Agélii Genlott & Grönlund 2013, s.101). Resultatet av studien visar att eleverna som använt 

datorn i sin undervisning både skrev och läste bättre. Vidare skrev testgruppen längre texter 

med bättre struktur och ett mer detaljerat språk i jämförelse med kontrollgruppen, vilket 

klargjordes genom ett lästest samt analyser av elevernas textalster utarbetat efter Skolverkets 

riktlinjer (Agélii Genlott & Grönlund 2013, s.98, s.102).  

Ytterligare en studie som belyser ASL-metoden i jämförelse med den traditionella 

undervisningsstilen presenteras i Eva Hultin och Maria Westmans forskningsartikel ”Early 

Literacy Practices Go Digital” (2013). Ett trettiotal lärare som nyligen implementerat ASL-

metoden i sin undervisning har följs av Eva Hultin, docent i pedagogik vid högskolan Dalarna 

och Maria Westman, universitetslektor vid Uppsala universitet. Lärarna studerades under två 

års tid och i början av studien undervisade samtliga i årskurs ett (Hultin & Westman 2013, 

s.1005). Hultin och Westman menar att lärarnas praktiserande av ASL-metoden utgår från 

Arne Trageton, då eleverna lär sig att läsa genom att skriva texter på datorer från skolstart, 

nyttjar sina egna textalster som läromedel samt att handskriften är uppskjuten till andra klass. 

Klassrumsobservationer, intervjuer med lärarna samt analyser av ett hundratal elevtexter 

ligger till grund för studien (Hultin & Westman 2013, s.1006). Studien visar att majoriteten av 

lärarna har övergivit den traditionella läs- och skrivundervisningsstilen för att helt arbeta med 

ASL-metoden. Resultatet av införandet av ASL i undervisningen visar bland annat att 

eleverna diskuterar texter i större utsträckning, skriver längre texter och använder ett mer 

processinriktat skrivande (Hultin & Westman 2013, s.1007, s.1011).  

3.1.2 Forskning kring ASL-metoden i läs- och skrivundervisningen 

Följande studier belyser ASL-metodens inverkan på läs- och skrivundervisningen. Dock 

betonas inte ASL-metoden i relation till den traditionella undervisningsstilen i de två 
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studierna som följer, utan snarare hur ASL som metod påverkar läs- och skrivundervisningen 

i generell bemärkelse.  

Marjatta Takala, professor i specialpedagogik vid Helsingfors universitet, har genomfört en 

mindre studie av ASL-metoden som presenterades i artikeln ”Teaching reading through 

writing” (2013). ASL-metoden har utvärderats genom ett frågeformulär, vilket ställdes till ett 

tjugotal lärare som arbetar med ASL-metoden på skolor i Espoo i södra Finland (Takala 2013, 

s.19). Därtill har Takala i sin artikel sammanställt resultat från sju D-uppsatser och två C-

uppsatser, vilka har observerat och intervjuat ett antal lärare (Takala 2013, s.17). Vidare har 

elever observerats och spelats in under lektionstid, vilket visat att eleverna gav varandra råd 

och hjälpte varandra under skrivprocessen (Takala 2013, s.21). Takala kommer i sin studie 

även fram till att lärarna upplever ASL-metoden som fördelaktig därför att den inspirerar 

elever till skrivproduktion och tränar elevernas sociala förmågor, då de skriver i skrivpar. 

Vidare betraktas metoden som lätt att individanpassa efter elevers skilda behov, men lärarna 

betraktar dock metoden som ett komplement till andra läs- och skrivmetoder eftersom 

metoden i sig inte anses tillräcklig (Takala 2013, s.17-19).  

Ett kommunstyrt treårigt ASL-projekt ”Att använda datorn i tidig läs- och skrivundervisning 

2011-2014”(2014) har därtill utvärderats av Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap 

vid Uppsala universitet. Två klasser som arbetar med ASL i Uppsala kommun har studerats 

under åren 2011-2014 (Liberg 2014, s.1). Elevprofiler sammanställdes i de båda klasserna 

genom en sammanvägning av tester, lärarbedömningar enligt Skolverkets diagnosmaterial 

”Nya språket lyfter” samt elevernas resultat på nationella provet i årskurs tre, vilka speglar 

såväl elevernas utgångsnivå som utveckling under de tre år som projektet fortlöpt. Eleverna 

sorterades utifrån utvecklingsprofilerna låg, medel och hög. Dock ingår inga kontrollklasser i 

studien som inte har arbetat med ASL, men resultatet på de nationella proven har jämförts på 

nationell nivå och resultaten av de olika testerna har jämförts på kommunal nivå (Liberg 

2014, s.3-7). Resultatet av ASL-projektet visar bland annat att eleverna går relativt snabbt 

fram i sin läs- och skrivutveckling och knäcker skriftkoden redan under första skolåret, även 

de elever som innefattades av utvecklingsprofilen ”låg”.  Projektet visar även att eleverna 

tidigt ser sig själva som skribenter och utvecklar sin självkänsla kring skrivandet, samt att 

eleverna från skolstart får använda sin bokstavskännedom (bokstavens namn, form och ljud) i 

ett ändamålsenligt sammanhang (Liberg 2014, s.2).   
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3.2 Datorn i undervisningen – fördelaktiga och problematiska aspekter 

Amie Goldberg, Michael Russel och Abigail Cook, vid universitetet i Boston, har i sin 

metaanalytiska forskningsartikel ”The Effect of Computers on Student Writing: A Meta-

Analysis of Studies from 1992 to 2002” (2003) sammanställt ett trettiotal studier (från åren 

1992 till 2002). Studierna behandlar datorns inverkan på elevers skriftliga produktion, vilket 

ställs i motsats till skriftlig produktion med penna och papper (Goldberg et al. 2003, s.2). 

Resultatet av sammanställningen tyder på att datoranvändning leder till mer samarbete och 

socialt samspel än då elever skriver med penna, vilket majoriteten av studierna visar. Vidare 

betonar studierna att eleverna blir mer motiverade, engagerade och producerar både längre 

texter och texter med bättre kvalitet om pennan byts ut mot datorn (Goldberg et al.2003, s.12-

19). En studie i artikeln (Shaw et al. 1994) pekar dock på motsatsen, det vill säga att 

textlängden och textkvaliteten blir bättre om pennan snarare än datorn används som 

skrivverktyg. De datorskrivna texterna i denna studie beskrivs som uppstyltade och mindre 

kreativa (Goldberg et al. 2003, s.19). 

Liknande resultat har Martin Tallvid, forskare vid Göteborgs universitet, kommit fram till i 

den utvärderande delrapporten ”En-till-En Falkenbergs väg till Framtiden?”(2010). Tallvid 

har följt två kommunala grundskolor i Falkenbergs kommun under tre år. Skolorna i rapporten 

har infört ”en-till-en”- undervisning det vill säga att eleverna har tillgång till varsin laptop, 

vilken används som skrivverktyg i undervisningen (Tallvid 2010, s.5). Tallvid utvärderar 

resultatet av en-till-en satsningen i sin rapport och kommer bland annat fram till att lärarna 

anser att eleverna fått mer inflytande i undervisningen och att motivationen och lusten att lära 

har ökat både bland lärare såväl som bland elever. Eleverna upplever vidare att de skriver 

betydligt mer och skolarbetet beskrivs som mer underhållande och mindre komplext (Tallvid 

2010, s.40-43). En nackdel med datoranvändningen är att eleverna upplever att deras 

koncentration från lektionsinnehållet stundtals berövas av de lockande funktioner (exempelvis 

internet och spel) som datorerna erbjuder (Tallvid 2010, s.51).  

Ytterligare en studie som utvärderat vad elever anser om att få en egen laptop som 

skrivverktyg i undervisningen har genomförts av Mathias Hatakka, Annika Andersson och 

Åke Grönlund, forskare vid Örebro universitet. Studien presenterades i forskningsartikeln 

”Students’ use of one to one laptops: a capability approach analysis” (2013). Ett tjugotal 

gruppintervjuer med elever och en enkätundersökning, också den med elever, ligger till grund 

för studien. Eleverna som deltog i gruppintervjun gick i grundskola och på gymnasieskola, 

men i enkätundersökningen deltog enbart elever som var tio år och uppåt (Hatakka et al. 2013 
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s.99-100). Resultatet av studien visar bland annat att datorerna anses fördelaktiga eftersom de 

är roliga och engagerande läromedel som lätt kan individanpassas. Vissa av eleverna anser 

dock, vilket kan relateras till Tallvids studie (2010), att funktioner på datorerna så som 

internet och spel är distraktionsfaktorer som förtar fokus från undervisningen. Därtill anser en 

del av eleverna att de tekniska problem som stundtals uppstår, när datorer används i 

undervisningen, är en nackdel som begränsar skolarbetet (Hatakka et al. 2013 s.94, s.102-

104).  

3.3 En eller flera metoder? 

Valet av metod i läs- och skrivundervisningen har historiskt varit en omdebatterad fråga, 

vilket benämndes under avsnitt 1.1.1. Myrberg lyfter dock att ett flertal svenska läsforskare i 

dagsläget är eniga kring vikten av att implementera flera metoder, för att tillgodose så många 

elever behov som möjligt, i den tidiga läs- och skrivundervisningen (Myrberg, 2003, s.36). 

Liknande tankegångar finns presenterade i Catharina Tjernbergs avhandling 

”Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande”(2013). Tjernberg har studerat en svensk 

grundskola som uppnått höga meritvärden och som bedriver ett framgångsrikt läs- och 

skrivpedagogiskt arbete, som lett till att skolan blivit nationellt omtalad.  Studien pågick under 

åren 2008-2011 och genom klassrumsobservationer samt kontinuerliga samtal med lärarna 

och eleverna på skolan har framgångsfaktorer i läs- och skriundervisningen kunnat urskiljas 

(Tjernberg 2013, s.22-23, s.31). Tjernberg kommer i sin studie bland annat fram till att 

muntlig interaktion och flera metoder i läs- och skrivundervisningen skapar förutsättning för 

att fler elever ska lyckas i sin tidiga läs- och skrivinlärning (Tjernberg 2013, s.182).  

Implementeringen av flera läs- och skrivmetoder från såväl Whole language- fältet som 

Phonics-fältet finns beskriven i en sammanfattning av Marilyn Jager Adams bok ”Beginning 

to read: Thinking and Learning about Print”(Stahl et al. 1990, s.133). Marilyn Jager Adams 

är professor i kognitiv, lingvistisk och psykologisk vetenskap och sammanfattningen av 

hennes bok är författad av Steven A. Stahl, Jean Osborn och Fran Lehr vid ”University of 

Illinois”. Sammanfattningen är kortare och mindre detaljerad än originalet, men innehåller 

huvuddragen av Adams forskningsbaserade bok (Stahl et al. 1990, s.7-8). Stahl et al. betonar 

bland annat att det inte finns en metod med stort ”M”, utan att undervisningen bör vara 

anpassad efter elevgruppen samt innehålla ett mått av både språkets funktion och formsida. 

Fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, helordsträning, läsning och självständig 

skriftproduktion är några av de komponenter som den tidiga läs- och skrivundervisningen bör 

bestå av (Stahl et al. 1990, s.133-135).   
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Vikten av att kombinera metoder undervisningen från både Whole language-traditionen och 

Phonics-traditionen återfinns därtill i en forskningsartikel av Frank R.Vellutino och Donna M. 

Scanlon ”The Effects of Instructional Bias on Word Identification” (1991). Vellutino och 

Scanlon har forskat kring vilken effekt tre varianter av inlärningsmetoder fick på elever (7-12 

åringar) med normal läs- och skrivbegåvning och elever med läs- och skrivsvårigheter 

(Vellutino & Scanlon 1991, s.190-193). En elevgrupp fick träning i att skilja fonem och 

bokstav-ljud koppling i ett antal ord, vilket antyder en Phonics-baserad metod. En annan 

elevgrupp fick träning i att läsa hela ordbilder, vilket liknar en Whole language-baserad 

metod. En tredje grupp fick både övning i fonemurskiljning och helordsträning, vilket betonar 

en kombination mellan Phonics och Whole language. Därtill fanns två kontrollgrupper som 

inte fick förberedande träning (Vellutino & Scanlon 1991, s.191-194). Resultatet av studien 

visar att en kombination av metoder från de båda metodtraditionerna ger bättre läsutveckling 

än då enbart en av traditionsriktningen praktiseras, det vill säga antingen Whole language 

eller Phonics (Vellutino & Scanlon 1991,s.198-199).  

Den tidigare forskning som redogjorts för i detta kapitel är av intresse för min studie eftersom 

den visat att ASL är en fördelaktig metod som engagerar och motiverar elever, samt leder till 

att eleverna skriver längre och mer detaljerade textalster. Datorn som skrivverktyg i 

undervisningen betonas därtill, ur fördelaktiga (ett entusiasmerande och roligt skrivverktyg 

som lätt kan individanpassas) och mindre fördelaktiga synvinklar (tekniken kan krångla och 

elever blir mindre fokuserade av lockande funktioner på datorerna). Vidare belyses att en 

kombination av metoder från både det traditionella Phonics-fältet och Whole language-fältet 

behövs för att läs- och skrivundervisningen ska bli framgångsrik.  

Samtliga studier har valts eftersom de har en tydlig anknytning till frågeställningarna i min 

studie. Avsikten är att bekräfta eller möjligen problematisera den tidigare forskning som 

redogjorts för i detta kapitel.  

4 Metod och material 
I detta kapitel kommer jag beskriva vilken metod och vilka strategiska val som ligger till grund för 

insamling och bearbetning av det material som används i denna studie. Jag redogör för metodval vid 

insamling av materialet, beskriver den forskningstradition som mitt metodval grundar sig på och 

förklarar orsak till urval samt presenterar informanter. Därtill beskrivs hur genomförandet och 

analysen av intervjuerna gått till samt redogörs för studiens giltighet, relevans och de forskningsetiska 

principer som tagits i beaktande.  
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4.1 Val av insamlingsmetod 

Jag har använt mig en kvalitativ metod vid insamlandet av empirisk data till denna studie. 

Svensson och Ahrne beskriver den kvalitativa metoden som ett samlingsbegrepp för metoder 

som baseras på intervjuer, observationer eller kvalitativa textanalyser. Poängen med den 

kvalitativa metoden är att som forskare förstå och tolka människors perspektiv och livsmiljöer 

(Ahrne & Svensson, 2011a, s.11, 14). Enligt Stukát har den kvalitativa metoden har vuxit sig 

stark inom det humanistiska forskningsfältet och har sin grund i de filosofiska inriktningarna 

hermeneutik och fenomenologi. Inom dessa inriktningar är det betydelsefullt att studera 

mindre urval, exempelvis en eller ett fåtal människors beskrivningar av sin verklighet, snarare 

än att göra utsägelser om det generella i samhället. Den kvalitativa metoden står i motsats till 

den kvantitativa metoden, som har sin grund i det naturvetenskapliga forskningsfältet. 

Forskare som utgår från kvantitativa metoder utgår från representativa urval utifrån vilka 

generella mönster och säkerställda slutsatser dras med hjälp av statistiska analysverktyg och 

modeller (Stukát 2005, s.31-33).  

Jag har med avsikt att besvara syfte och frågeställning i denna studie valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är enligt Erikson-Zetterquist och Ahrne en fördelaktig 

metod om man som forskare eftersträvar att ta reda på människors uppfattningar, känslor och 

upplevelser av ett specifikt fenomen. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att 

intervjuaren har en stomme med frågor att utgå ifrån som sedan kan anpassas i mötet med 

informanten och att frågeföljden kan förändras under intervjun. En semistrukturerad intervju 

ger således en mer mångsidig beskrivning och ett fylligare intervjumaterial än ett 

standardiserat frågeformulär, vilket beror på att intervjuaren äger friheten att ställa följdfrågor 

och finna nya infallsvinklar under intervjuns gång (Erikson-Zetterquist & Ahrne, 2011 s.36, 

40). Eftersom mitt syfte berör lärarnas upplevelser och erfarenheter av ASL-metoden utifrån 

ett antal aspekter som belyser deras undervisningspraktik, så ansåg jag att semistrukturerade 

intervjuer var att föredra. Jag är därtill ute efter att studera vad ett litet urval lärare anser, 

tänker och upplever snarare än att studera hur lärare generellt resonerar kring ASL-metoden 

och därav föll valet på en kvalitativ metod.  

4.2 Urval och informanter 

Med avsikt att kunna skildra lärarnas uppfattning av både ASL-metoden och av den 

traditionella läs- och skrivundervisningsstilen, vilket min första frågeställning förutsätter, var 

det av vikt att finna informanter till min intervjustudie som hade erfarenhet av båda 

undervisningssätten. Vidare sattes som ett minimum att lärarna skulle ha arbetat med ASL-
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metoden i minst 2 år, för att få en rikare bild av hur metoden fungerar i praktiken. För att 

möjliggöra detta ändamål sökte jag via internet efter skolor som arbetade med ASL-metoden. 

Till slut hittade jag till en hemsida där kommuner och skolor som arbetar med ASL fanns 

presenterade. Därefter mailade jag (se epostutskick under bilaga 1 i appendix) till ett åttiotal 

lärare från olika skolor i Stockholmsområdet och närliggande kommuner. Lärarnas epost-

adresser fann jag på skolornas hemsida och jag fick svar från ett tiotal lärare som kunde ställa 

upp på intervjuer och som föll under de kriterier som jag eftersökte. Lärarna kontaktades 

personligen snarare än att kontakta rektorerna på vardera skola, eftersom dessa kan ha vinning 

av att handplocka lärare till studien som de vet skulle framställa skolan i god dager, likt 

Thurén hävdar med sin betoning på att en källa ska ha tendensfrihet (Thurén 2005, s.13). Fem 

informanter valdes ut från tre olika skolor i samma kommun med avsikt att få en spridning 

från ett så stort antal skolor i kommunen som möjligt. Spridningen av olika skolor var av vikt 

i denna studie eftersom jag ville undvika det faktum att lärarnas inställning till metoden 

riskerade att bero på en specifik skolas organisering och arbetssätt. Ahrne och Svensson 

menar att en undersökning kring ett visst fenomen som genomförts på en arbetsplats väger 

mindre ur forskningssynpunkt än då ett visst fenomen studeras på flera arbetsplatser (Ahrne & 

Svensson 2011b, s.24). Detta eftersom resultatet som utvinns ur studien ges ökad trovärdighet 

då antagandet att det beror på att det råder bra eller dåliga arbetsförhållanden på en viss 

arbetsplats reduceras. Vidare menar Ahrne och Svensson att detta urval kan göras genom att 

studera liknande miljöer eller att studera miljöer som skiljer sig åt i ett visst avseende (Ahrne 

& Svensson 2011b, s.24). I min studie har jag valt skolor som liknar varandra på flera sätt då 

de är förlagda i samma tätort och således samma kommun. Därtill går likheter mellan 

skolorna att urskilja beträffande elevunderlag (både andraspråkselever och elever med 

svenska som sitt förstaspråk) och elevantal. Skolorna ligger i Stor-Stockholmsområdet. 

Skola A är en kommunal F-5 skola med cirka 400 elever. På Skola A arbetar två av mina fem 

informanter Indra och Karin.  

Indra är 41 år gammal och har arbetat på skolan i fem år. Indra har i grunden en 

förskollärarexamen som hon tog 1999 och en grundlärarexamen (åk 1-5) som hon slutförde 

2004. Indra har fem års erfarenhet av ASL-metoden och undervisar i årskurs tre. Karin är 50 

år gammal och har arbetat på skolan i 13 år. Karin har en grundlärarutbildning (åk 1-7) med 

svenska och svenska som andraspråk som huvudämnen, vilken slutfördes år 2002. Karin har 

fyra års erfarenhet av ASL-metoden och undervisar i årskurs ett. 
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Skola B är också en kommunal F-5 skola med cirka 350 elever. På Skola B arbetar två av 

mina fem informanter Marie och Eva.  

Marie är 47 år gammal och har arbetat på skolan i sex år. Marie har en grundlärarexamen (åk 

1-7) med svenska och SO som huvudämnen, vilken slutfördes 1995. Marie har arbetat med 

ASL-metoden i 2,5 år och undervisar i årskurs ett. Eva är 42 år gammal och har arbetat på 

skolan i 16 år. Eva har en grundlärarexamen (åk1-7) med SO, NO och matematik som 

huvudämnen som hon tog 1997. Eva har arbetat med ASL-metoden i fyra år och undervisar i 

årskurs ett.  

Skola C är likaså en kommunal F-5 skola med cirka 400 elever. På Skola C arbetar en av mina 

fem informanter, Louise. Louise är 57 år gammal och har arbetat på skolan i cirka ett år. 

Louise tog sin grundlärarexamen (åk 1-3) år 1995. Louise har arbetat med ASL-metoden i 

fem år och undervisar i en åldersintegrerad, årskurs 1-3, klass.  

4.3 Genomförande av intervjuerna 

De fem semistrukturerade intervjuer som ligger till grund för denna studie genomfördes 

utifrån en intervjuguide (se bilaga 2 i appendix) bestående av ett dussin övergripande 

intervjufrågor samt diverse följdfrågor, vilka hade mer informationsspecifik karaktär. 

Intervjuerna inleddes med information om forskningsetiska rättigheter och 

bakgrundsinformation för att sedermera behandla centrala frågor av öppen och specifik 

karaktär, och slutligen utmynna i en neutral frågeställning. Eriksson- Zetterquist och Ahrne 

menar att det är fördelaktigt att inleda intervjun försiktigt för att etablera kontakt med 

informanten för att sedermera under intervjuns gång närma sig mer personliga frågor och 

slutligen avrunda med en tillmötesgående fråga (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s.48).  

Varje intervju pågick i cirka en timme, vilket Eriksson- Zetterquist och Ahrne menar är 

normaltiden för en intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s.45). Intervjuerna 

genomfördes vid tre olika tillfällen och mer än två informanter intervjuades inte vid samma 

tillfälle. Detta med anledning av att jag som intervjuare skulle bibehålla entusiasm i mötet 

med informanten. Intervjuerna spelades in via en inspelningsapplikation på mobilen och 

samtliga informanter godkände att bli inspelade. Därtill antecknades stora delar av 

intervjuerna samt detaljer i intervjupersonernas mimik och kroppsspråk, något som Eriksson- 

Zetterquist och Ahrne förespråkar (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2011, s.52). Under 

intervjuerna eftersträvades en jämbördig, neutral och lyssnande roll som inte försatte 

intervjupersonen i en förhörslik situation, vilket Dalen (2008, s.43) betonar.  
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Samtliga informanter intervjuades i sina klassrum men intervjuerna ägde rum efter skoltid, 

förutom en av intervjuerna som pågick när klassen hade slöjdlektion i en annan byggnad. 

Därav kunde lärarna hålla full fokus på intervjun. Vid en intervju uppstod dock två kortare 

avbrott under intervjun, då ett gäng elever hade en fråga till läraren och läraren själv behövde 

lämna lokalen. Eriksson- Zetterquist och Ahrne betonar att intervjuer förlagda på 

arbetsplatsen kan vara av fördel då informanten ofta har större möjlighet att ta sig tid för 

intervjun än om intervjun sker i ett offentligt sammanhang eller i hemmiljön. Dock kan 

arbetsplatsen i sig ha en inverkan på informantens svar eftersom denna befinner sig i sin 

yrkesroll och kan känna sig tvungen att framstå som professionell (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011, s.45).  

4.4 Bearbetning av intervjuerna 

Intervjuerna transkriberades dagarna efter intervjutillfället för återge dem i så 

verklighetstrogen form som möjligt, något som Dalen (2008, s.69) lyfter vikten. Vid analysen 

av intervjuerna har angreppssättet varit en så kallad innehållsanalys. Larsen beskriver att en 

innehållsanalys av empiriskt material innefattar transkribering av intervjuer till text, vilken 

sedermera indelas i olika teman som forskaren utgår ifrån när denne strävar efter att urskilja 

mönster i form av likheter och skillnader i materialet (Larsen 2009, s.101-102).   

Intervjuerna lyssnades igenom i detalj och skrevs ned ord för ord. Kroppsspråk, 

kontextskildring, skratt och pauser nedtecknades i transkriptionerna.  Transkriptionen lästes 

igenom ett antal gånger för att få en överblick över materialet. Därefter delades 

transkriberingarna in i ett färgkodsystem via datorns Wordprogram, där färgerna 

representerade delar av textmaterialet som kunde härledas till mina frågeställningar. 

Frågeställningarna indelades i olika färger för att materialet skulle kunna struktureras. Olika 

teman gick sedermera att urskilja ur materialet som färgkodats. Slutligen analyserades dessa 

teman i ett dialogiskt växelspel med den teori och tidigare forskning som ligger till grund för 

min studie, vilket är ett tillvägagångssätt som Rennstam och Wästerfors förespråkar 

(Rennstam & Wästerfors 2011, s.194).  

4.5 Studiens generaliserbarhet och tillförlitlighet 

4.5.1 Generaliserbarhet 

Denna studie har för avsikt att skildra de fem intervjuade lärarnas upplevelse av ASL-

metoden i jämförelse med en traditionell undervisningsstil. Därmed kan resultatet inte vittna 

om hur lärare generellt resonerar kring ASL-metoden, eller för den delen kring den 
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traditionella undervisningsstilen. Ahrne och Svensson hävdar att den kvalitativa forskningens 

akilleshäl är det faktum att generaliseringar inte kan göras på samma sätt som inom den 

kvantitativa metoden. Dock talar man inom den kvalitativa forskningen om överförbarhet, 

vilket innebär att man aktsamt kan dra paralleller till miljöer som liknar de som ligger till 

grund för studien (Ahrne & Svensson, 2011b s.28-29).  

4.5.2 Tillförlitlighet 

För att vinna tillförlitlighet i en kvalitativ studie bör flera metoder komplettera varandra, så 

kallad metodtriangulering, för att belysa ett fenomen ur olika perspektiv (Ahrne & Svensson , 

2011b, s.27-28). I denna studie har avsiktligen enbart intervjuer valts som metod, då studien 

fokuserar på lärarnas beskrivna erfarenheter. Observationer hade kunnat komplettera lärarnas 

skildringar men för att utvinna material som ger en rättvis bild av lärarnas praktiserande av 

ASL-metoden, utifrån mina frågeställningar, så skulle det troligtvis fodras en mer långtgående 

studie. All forskning som bearbetas i denna studie om ASL-metoden, där observationer 

använts som metodval, har genomförts under cirka ett år eller längre, vilket kan ses som ett 

exempel på den omfattning som skulle krävas.    

4.5.3 Fördelar och nackdelar med intervjuer samt forskarrollen 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne menar att fördelen med intervjuer är att de är ett exceptionellt 

verktyg för att på ett enkelt sätt direkt få reda på människors upplevelser och erfarenheter av 

ett visst fenomen. Nackdelen med intervjuer är att är kontextbundna, det vill säga att de 

påverkas av det faktum att de genomförts vid en viss tidpunkt samt av hur informanten 

uppfattat situationen och intervjufrågorna. Därtill är intervjuns svaghet att människors 

beskrivningar av sitt tillvägagångsätt eller klargörande av sina åsikter inte alltid samstämmer 

helt med deras handlingar (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2011, s.37, s.56-57). Vidare menar 

Ahrne och Svensson att forskaren aldrig kan vara fullständigt neutral i sin tolkning av det 

empiriska materialet, även om så bör eftersträvas. Detta eftersom forskaren bär med sig 

förväntningar och förutfattade meningar om fenomenet som studeras. Forskaren gör därtill en 

tolkning när denne formulerar intervjufrågor eller analyserar materialet i enighet med sin 

teori, vilket resulterar i att vissa delar av materialet betonas medan andra hamnar i skymundan 

(Ahrne & Svensson 2011a s.10, 2011b s.22).  

4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Forskning som genomförs i Sverige ska följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De 

forskningsetiskaprinciper som tagits ställning till i denna studie är främst krav på samtycke, 

krav på att bli informerad och krav på konfidentialitet (anonymitet) samt nyttjandekravet (att 
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studien inte kommer användas i kommersiellt syfte) (Ahrne & Svensson 2011b s.31). Dessa 

principer klargjordes och godkändes genom e-postkorrespondens, vilket var den första 

kontakten med informanterna (se bilaga 1 i appendix). Vidare informerades lärarna ytterligare 

en gång om de forskningsetiska principerna inför vardera intervju, där lärarna fick möjlighet 

att muntligen bekräfta sitt samtycke till att delta i studien, vilket spelades in. Därtill fick 

lärarna information om studiens syfte och metodorientering och att de kunde dra sig ur 

studien om de så önskade samt garanterades full anonymitet. Konfidentialitetskravet har 

därtill fullföljts i studien genom användning av fingerade namn på lärare och skolor. I 

transkriberingen av materialet har även namn på kollegor och namn på elever som nämnts 

under intervjun censurerats med beteckningen ”xxx (namnet måste utelämnas av 

forskningsetiska skäl)”.  

5 Resultat och analys  
I detta kapitel redogörs resultatet av denna studie. De övergripande teman som presenteras är: 

”Fördelar- och nackdelar”, ”Elevens behov i centrum” samt ”Enbart ASL-metoden eller kombination 

av metoder?”. Vidare har varje tema delats in i underkategorier som ger en mer nyanserad bild av 

varje frågeställning. För att tydliggöra presenteras samtliga teman med en metatext, där 

underkategorierna och vilken frågeställning de relateras till klargörs. Resultatet presenteras vidare 

genom en integrerad analys. 

5.1 Fördelar 

Nedan följer de fördelar som lärarna betonar med ASL metoden i förhållande till att undervisa 

med den traditionella undervisningsstilen, vilket är en del av studiens första frågeställning: 

”Vilka fördelar respektive nackdelar upplever lärarna med ASL-metoden i förhållande till att 

undervisa enligt en traditionell läs- och skrivundervisningsstil?”. Avsnittet är indelat i fyra 

underkategorier: ”Ökad textproduktion och fler barn med på tåget”, ”Motivation, intresse och 

självförtroende”, ”Social interaktion” och ”Individanpassning”. 

5.1.1 Ökad textproduktion och ”fler barn med på tåget” 

Samtliga lärare, betonar i intervjuerna, att elevernas textproduktion har ökat betydligt då 

ASL-metoden används i undervisningen jämfört då lärarna arbetade med den traditionella 

undervisningsstilen. Indra, lärare vid Skola A, beskriver detta ökade skrivflöde på följande 

vis: 

… bara spontant så tycker jag att eleverna skriver mycket, mycket mer och att det är fler elever som 

skriver mer… inte bara de som hade skrivit mer hur det nu än hade varit liksom… traditionell eller det 

här… jag tror att jag har fått fler barn med på tåget… 
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Två informanter lyfter förutom den ökade textmängden även att texterna blivit mer 

innehållsrika. Detta innehållsrika textskapande menar Karin att läsplattorna som skrivverktyg, 

med dess redigeringsfunktioner, skapar förutsättningar för:  

…vi jobbade redan med månadssaga innan vi började med ASL och man kan ju säga att de skriver 

mycket längre…mycket, mycket längre…längre texter och…mera innehållsrikt…man vågar använda ord 

som man kanske egentligen inte skulle skriva för att de kanske var jobbiga att skriva för att det var för 

många bokstäver eller för att man blev osäker på hur de stavades…med en Ipad kan man ju sudda och 

man kan ändra och man kan lägga till … 

Eva, lärare vid Skola B, beskriver också att elever som undervisas med ASL-metoden, jämfört 

med elever som hon har undervisat med traditionell undervisning, skriver mer innehållsrika 

texter: 

… Jag fick inte mina tidigare grupper, där man gjorde på traditionellt sätt… När de slutade ettan, t.ex. 

skrev de inte alls samma textmängd eller samma innehållsnivå... Som de gör när man lärt, skrivit på det 

här sättet från början... 

Lärarnas beskrivning av att eleverna skriver längre textalster med ASL-metoden, i jämförelse 

med den traditionella undervisningsmetoden, kan sättas i relation till Hultin och Westmans 

studie. Hultin och Westman betonar att eleverna i deras studie skrev längre texter med ASL-

metoden eftersom datorn gjorde det fysiskt enklare att producera text, än att forma text för 

hand med pennan, vilket är förenligt med det Karin beskriver i citatet ovan (Hultin & 

Westman 2013, s.1011-1012). Likt Hultin och Westman betonar Agélii Genlott och Grönlund 

att eleverna i deras studie skrev längre texter med ett tydligt innehåll och bättre struktur samt 

ett mer detaljrikt språk då ASL-metoden jämfördes med den traditionella undervisningsstilen, 

vilket överensstämmer med det som de intervjuade lärarna beskriver (Agélii Genlott & 

Grönlund 2013, s.98). Lärarnas redogörande för att eleverna skriver längre och mer 

innehållsrika texter med datorn som skrivverktyg kan sättas i motsats till en studie i Goldberg 

et al. (Shaw et al. 1994) som pekade på att eleverna skrev stolpiga och mindre kreativa texter 

med datorn än när de skrev för hand med pennan (Shaw et al.1994 refererad till i Goldberg et 

al. 2003, s.19). Snarare överensstämmer lärarnas svar med majoriteten av studierna i 

Goldberg et al. som tyder på att elever som skrev datorskriva texter skrev längre texter med 

bättre kvalitet än elever som skrev texter för hand (Goldberg et al. 2003, s.13-15).  

Samtliga informanter beskriver att de anser att en anledning till den ökade textproduktionen 

då ASL-metoden, snarare än den traditionella undervisningsstilen, används är att en färdighet 

tränas i taget. Det vill säga att eleverna inte både behöver lära sig att forma bokstäverna 
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motoriskt med pennan samtidigt som de lär sig att skriva och läsa. Med ASL- metoden lär sig 

eleverna, enligt samtliga lärare, att först inkoda och avkoda (skriva och läsa) och därefter i 

andra klass att forma bokstäverna med pennan. Läsningen kommer vidare automatiskt med 

skriften eftersom eleverna kopplar ihop bokstäver och språkljud under tiden som de skriver, 

menar lärarna. Läsningens grundstenar avkodning, inkodning och förståelse (Liberg 2008, 

s.54) tränas således simultant.  

Lärarnas reflektioner kring att eleverna bearbetar en färdighet i taget kan relateras till det 

Agélii Genlott och Grönlund redogör för i sin studie. Agélii Genlott och Grönlund beskriver 

att en traditionell undervisningsstil förutsätter att eleverna bearbetar två parallella processer 

samtidigt: en kognitiv process (att lära sig läsa) och en motorisk process (att lära sig skriva för 

hand med pennan). Med ASL-metoden tränar dock eleverna först upp förmågan att läsa 

genom att skriva texter på datorn för att därefter i andra klass fokusera på att öva upp 

förmågan att skriva för hand (Agélii Genlott & Grönlund 2013, s.98, s.100). Därav kommer 

Agélii Genlott och Grönlund i sin studie fram till att både skrivproduktionen och läsningen 

underlättas av att en färdighet genomgås i taget (Agélii Genlott & Grönlund 2013, s.103).  

Vidare betonar Trageton att datorskrivande är enklare för eleverna att behärska än att skriva 

för hand i första klass, eftersom eleverna (speciellt pojkarna) inte är motoriskt 

färdigutvecklade för att kunna behärska handskrift. Därav riskerar elever som har svårt att 

forma bokstäverna att tappa lusten för den tidiga läs- och skrivundervisningen, eftersom de 

tvingas att skriva för hand innan de är redo för detta (Trageton 2014 s.15, s.185). Trageton 

hävdar att elevernas erövrande av textinnehållet bör vara primärt och erövrandet av 

handskriften sekundärt (Trageton 2014, s.255). Tragetons resonemang kan således sättas i 

relation till informanternas förklaring kring elevernas ökade textproduktion.  

En genomgående åsikt bland alla informanterna är att den traditionella undervisningen blev 

tråkig, monoton och händelsefattig eftersom en bokstav i taget skulle avhandlas och läras in. 

Elever som kommit längre i sin utveckling tröttnade lätt och fick aldrig riktigt chansen att 

producera text. Elever som hade svårigheter att forma bokstäverna motoriskt för hand 

förlorade även skrivarglöden av den anledningen. En orsak till att fler elever skriver mer text 

med ASL-metoden, menar lärarna, kan vara att eleverna direkt får paktisera sina kunskaper 

om alfabetet genom att producera text. Marie, lärare vid Skola B, beskriver denna 

övergripande tanke på följande vis:                       
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…när man jobbar med en bokstav i veckan då blir det ju mer monotont, tråkigt och du behöver inte tänka 

själv…för att få in…du jobbar ofta i ett visst mönster…att så här du ska göra de här olika leden dutt, dutt, 

dutt …och sedan så…och det blir…det är jättespännande i början för barnen men sedan ska de göra det 

med alla bokstäver så blir det väldigt tråkigt…och sedan så i början är det jättebra och jättenyttigt men 

sedan när de…har börjat att knäcka läskoden då är det inte lika roligt längre att…då vill de ju komma 

vidare…och sedan fortsätter man att traggla en bokstav i veckan… du jobbar ju egentligen lika mycket 

med bokstäverna…du ser dem…men du använder dem mer praktiskt i ASL direkt…du lägger ingen tid i 

början på att forma…för jobbar du med…men skulle du jobba med bokstaven ”A”…ja men då skulle du 

först skriva stora A och lilla a och sedan var det vissa som hade jobbigt med motoriken så de kom inte 

längre än att skriva lilla a…så de hann inga andra övningar för de tog sådan tid att forma…i ASL då lär 

du dig bokstaven du jobbar med bokstaven… 

Lärarnas beskrivning av den traditionella undervisningsstilen som ensidig och monoton kan 

relateras till Trageton som är kritisk till den traditionella undervisningsstilen. Trageton menar, 

vilket kan sättas i relation till det lärarna beskriver, att den traditionella undervisningsstilen 

kan betraktas som en motpol till en elevnära och sociokulturell kunskapssyn. Detta med 

anledning av att elever som redan kan bokstäverna blir understimulerade av att en bokstav 

bearbetas i taget, och elever som inte kan bokstäverna tilldelas för höga krav som leder till 

fallande motivation (Trageton 2014, s.112, s.132). Tragetons resonemang kring den 

traditionella undervisningsstilen kan betraktas som förenligt med Libergs kritik mot den 

traditionella undervisningsstilen. Liberg menar att elevernas vardag inte inkluderas i den 

traditionella undervisningen, utan snarare blir kontextlös drillinlärning där bokstäver ska 

skrivas korrekt på rad och rätt eller fel svar ska urskiljas i en lärobok (Liberg 2006, s.133-

143). Liberg (2006, s.139-140) är snarare för att eleverna genom skriften får bekanta sig med 

läsningen och bearbeta varandras textalster, vilket kan betraktas som en mer ASL-betonad 

undervisningsstil. Lärarnas resonemang kring att eleverna genom ASL-metoden automatiskt 

lär sig att hantera bokstäverna, i takt med att de praktiskt använder bokstäverna i skrift, kan 

vidare betraktas som en motpol till Lundberg, som menar att bokstäverna måste läras explicit 

genom traditionella läsläror för att eleverna ska erövra skrift och läsning (Lundberg 2010, 

s.101-103).  

Utifrån lärarnas beskrivning av att eleverna skriver sig till läsning kan snarare ett 

sociokulturellt perspektiv på förmågan att lära sig läsa urskiljas. Enligt det sociokulturella 

perspektivet betonas att läsning inte enbart handlar om att kunna urskilja enskilda bokstäver 

och sätta samman dessa till ord och meningar. Läsning handlar snarare om färdigheten att 

kunna tolka och förstå text och inte om att memorera och återge (Säljö 2000, s.15-16, s.27).  
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5.1.2 Motivation, intresse och självförtroende 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

En övervägande del av lärarna understryker särskilt att elevernas intresse och kreativitet 

stimuleras mer med ASL-metoden än med en traditionell inlärningsstil. Louise, lärare vid 

Skola C, beskriver denna genomgående tanke på följande vis:  

… om man jobbar med traditionella läsläror och ett läromedel så kunde det ju bli väldigt märkliga saker 

eleverna skulle skriva… för att det rent tekniskt… skrivtekniskt var lätt… att skriva sol och sil och nos 

och säl och….fast det är ju inte riktigt det som barn är…intresserad av… alltså det blir mer ett kreativt 

språkskapande eftersom eleverna har ju själva valt vad de vill skriva…det är ingen läromedelsförfattare 

som har bestämt… 

Majoriteten av lärarna betonar därtill att en fördel med ASL-metoden är att elevernas 

motivation är större än då traditionell undervisning används i undervisningen eftersom elevers 

skrivfärdighet understödjs av tekniken, som gör det lättare att producera text. Karins citat kan 

ges som ett exempel på denna övergripande tankegång:  

Just att det är enklare...det är ju…för barn i ettan och tvåan…har ju motoriskt….alltså…det är ju jobbigt 

att lära sig att skriva i början…du måste ju…det finns en motivation i själva tekniken…både att det är 

mycket mindre…ansträngande… 

Marie är den informant som inte benämner att motivationen varken ökar eller minskar med 

ASL-metoden eftersom hon anser att motivation kan variera från grupp till grupp. Marie anser 

dock att elevernas uthållighet har ökat med ASL-metoden, vilket hon beskriver på följande 

vis:   

….motivation och så där…det kan vara så olika från grupp till grupp…men däremot uthålligheten…att 

ska du hålla på att skriva för hand och har du motoriskt jobbigt…då är det…då ruttnar du efter två 

minuter för att du har ansträngt dig så mycket…men skriver du på Ipad så kan du…då orkar du skriva lite 

mer även om det är ansträngande…så där är en stor skillnad tycker jag… 

Vidare beskriver flertalet av lärarna att elevernas självförtroende växer då de redan i ettan får 

känna sig som skribenter, vilket ASL-metoden i motsats till den traditionella undervisningen 

skapar förutsättningar för. Eva beskriver denna gemensamma tankegång så här:”... Eleverna 

blir liksom stoltare över att de producerar någonting, de kan redan i ettan.” 

Lärarnas tonvikt på att ASL främjar elevernas intresse kan sättas i relation till resultatet i 

Libergs studie. Liberg har enbart studerat ASL-metodens effekt i läs- och 

skrivundervisningen, det vill säga inte i relation till den traditionella undervisningen, men 

lyfter i sin studie att elevernas personliga intressen ges utlopp för när eleverna ges möjlighet 

att producera texter om ämnen som engagerar eleven (Liberg, 2014 s.25). Libergs studie kan 



26 

 

vidare tolkas utifrån det Trageton lyfter som ett exempel på att ASL är en mer elevnära metod 

än den traditionella undervisningsstilen eftersom elevernas behov, intressen och kunskaper 

sätts i centrum (Trageton 2014, s.112).  

Den ökade motivationen som majoriteten av lärarna menar att eleverna uppvisar kan förstås i 

ljuset av Tallvids studie av implementeringen av datorer i undervisningen. Resultatet av 

Tallvids studie pekar på det faktum att elevernas motivation fått sig ett uppsving, bland såväl 

lågpresterande som högpresterande elever, då datorer används som skrivredskap i 

undervisningen. Motivationsökningen beskrivs bero på att alla elevers arbeten blir snygga och 

prydliga samt att datorn gör det enklare att formulera sig (Tallvid 2010, s.43). Likande resultat 

uppvisar Goldberg el al. som menar att eleverna i majoriteten av deras studier blev mer 

motiverade och engagerade då pennan ersattes av datorn. Speciellt tydlig var 

motivationshöjning bland elever som tidigare hade en motvillig inställning till skrivning, då 

eleverna skrev för hand (Goldberg et al. 2003, s.17-18).  

Lärarnas betoning på att eleverna får ett ökat självförtroende när de arbetar med ASL-

metoden, snarare än en traditionell metod, kan härledas till Agélii Genlott och Grönlunds 

studie. Agélii Genlott och Grönlund kommer fram till att lärarna i deras studie bedömt 

elevernas självförtroende som förbättrat eftersom alla elever kunde producera text efter sin 

förmåga, vilket alltså är förenligt med de intervjuade lärarnas övervägande resonemang 

(Agélii Genlott & Grönlund 2013, s.103). Vikten av att läs- och skrivundervisningen ger 

förutsättningar för att eleverna utvecklar ett gott självförtroende lyfts av Taube (2007, s.91-

92) som menar att självförtroende och motivation står i ömsesidigt förhållande till varandra. 

Detta eftersom ett dåligt självförtroende beträffade skrift och läsning leder till att 

motivationen förenat till dessa förmågor avtar. Motivation betraktas vidare, enligt Taube, vara 

en av de grundläggande byggstenar som är avgörande för god läs- och skrivutveckling (Taube 

2007, s.13).  

5.1.3 Social interaktion 

Majoriteten av lärarna anser att eleverna, genom att arbeta med ASL-metoden, samtalar mer 

med varandra om textskapande än vad de uppmärksammat att elever har gjort då de arbetat 

med traditionell läs- och skrivundervisning. Karin redogör för elevernas ökade 

kommunikation om textskapande på följande sätt: 
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 …det där samspelet och diskussionen kring…bokstäverna som du får bara genom att titta på 

tangentbordet…och ska komma på…den ena[eleven] låter och den andra [eleven] ska hitta bokstaven till 

ljudet…det är så fascinerande…och så…man blir så glad…för det är det som det handlar om… 

Indra är en enda av informanterna som inte reflekterat över elevernas interaktion då de arbetar 

med ASL jämfört med en traditionell undervisningsstil. Indra betonar dock att eleverna 

stundtals arbetar med kollektivt textskapande i klassen, vilket flertalet lärare också gör. Detta 

kollektiva textskapande beskriver Indra så här: ”…alltså de tycker ju om att skriva 

tillsammans men då blir det mer att jag liksom…de hittar på en historia och så är det jag som 

skriver med ipadsen och den här kanonen…” . Övriga informanter beskriver, likt Indra, att det 

arbetar med kollektivt textskapande då läraren går igenom skrivuppgifter och gör en 

exempeltext i form av en tankekarta. En annan variant av kollektivt textskapande som de 

flesta lärare arbetar med är då eleverna, i stil med det förfarande Indra beskriver, dikterar för 

läraren som skriver ned det kollektivt skapade textalstret. Lärarnas beskrivning av det 

kollektiva textskapandet är ytterligare ett exempel på hur den sociala interaktionen i 

klassrummet har tilltagit med ASL-metoden.   

Det kollektiva textskapande som lärarna beskriver förekommer i undervisningen kan betraktas 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Säljö beskriver att ett sociokulturellt 

perspektiv förutsätter att lärande sker genom interaktion och samspel. Språket betraktas som 

det främsta kunskapsförmedlande redskapet och genom det kollektiva lärandet, så växer även 

det individuella lärandet. Individens kunskap är således en del av kollektivets 

kunskapskapital, vilka befinner sig i ständigt samspel (Säljö 2000, s.12-13, s.34). Därtill 

motsätter sig det sociokulturella perspektivet tanken att eleven har en passiv och lyssnande 

roll och att läraren har rollen som kunskapsförmedlare. Istället betonar ett sociokulturellt 

perspektiv ömsesidig kommunikation, erfarenhetsbyte och samspel mellan lärare och elev för 

att lärande ska komma till stånd (Säljö 2000, s.24-25, s.127).  

Vidare kommer Tjernberg i sin avhandling fram till att en undervisning som utgår från 

muntligt samtalande om texter och processkrivning, med avsikt att stimulera elevernas 

metaspråk och tilldela eleverna läs- och skrivstrategier, är några av de framgångsfaktorer som 

främjar en god läs- och skrivundervisning (Tjernberg 2013, s.181-182). I likhet med 

Tjernberg lyfter Liberg (2008, s.65-66) vikten av att eleverna lär sig metakognitiva strategier 

för hur de ska planera sitt skrivande, samt att eleverna genom gemensamt skrivande och 

läsande ges möjlighet att utveckla ett intresse för dessa förmågor. Liberg menar att alla elever 

inte kommer från läs- och skrivstimulerande hemmiljöer och skolan spelar därav en stor roll, 
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för att överbrygga dessa brister i språklig erfarenhet. Lärarnas beskrivna arbete med kollektivt 

textskapande kan således därtill relateras till de faktorer som Liberg såväl som Tjernberg 

lyfter.        

Lärarnas övervägande resonemang kring den ökade kommunikationen kring textskapande kan 

tolkas utifrån Agélii Genlott och Grönlunds studie, som beskriver att ASL-metoden leder till 

mer kommunikation om texter och interaktion bland eleverna. Studien visade att eleverna 

samtalade betydligt mer med varandra om textskapande, under tiden som de producerade 

texter, i ASL-klasserna än i de traditionella kontrollklasserna (Agélii Genlott & Grönlund, 

2013 s.103). Hultin och Westman kommer fram till liknande resultat i sin studie och betonar 

att ASL-undervisningen lett till en ökad dialog om texter, mellan såväl elever som mellan 

lärare och elever, eftersom kollektivt textskapande är en del av undervisningen. Hultin och 

Westman beskriver den traditionella undervisningen som ”…a more mechanical approach 

where children chant sounds after the teacher or write one letter at time in long rows…”, 

vilket står i kontrast till ASL-metoden som beskrivs som ”…a more dialogic teaching where 

children and teacher write and discuss texts together…” (Hultin & Westman 2013, s. 1011).  

I kontrast till den ökade kommunikationen mellan eleverna som lärarna beskriver bör dock 

nämnas att det enbart är en av lärarna som fortfarande arbetar med skrivpar, det vill säga att 

eleverna producerar sina texter i par. Indra, Eva och Marie beskriver att de tidigare arbetat 

med skrivpar men att de övergivit detta arbetssätt för ett individualiserat skrivande eftersom 

eleverna hade svårigheter att samarbeta. Därav blev det inte så mycket textproduktion 

överhuvudtaget i vissa par. Karin arbetar numera inte heller med skrivpar men menar att det 

beror på att eleverna i hennes klass befann sig på en högre kunskapsmässig nivå och ansåg 

därav att skrivpar var överflödigt. Därtill anser Karin att det är svårt att sätta ihop skrivpar 

med elever som har olika kunskapsnivå eftersom den elev som inte är så långt kommen i sin 

utveckling blir passiv i skrivprocessen, vilket även Marie och Eva nämner.  

Trageton lyfter vikten av att eleverna skriver i skrivpar då pararbetet skapar förutsättningar för 

eleverna att träna upp sin sociala kompetens samt att dialogen kan ses som en källa till 

språkliga erfarenheter (Trageton 2014, s.80-81). Genom att eleverna ger varandra respons och 

lyssnar till varandras texter utvecklas både elevernas språk och textproduktion. Eleverna blir 

således varandras ”hjälplärare” (Trageton 2014, s.136). Tragetons motivering till pararbetet 

kan ses som ett praktiskt exempel på Vygotskijs ”Proximala utvecklingszon”, som beskrivs 

som det avstånd mellan vad en individ kan uträtta på egen hand och vad individen kan uträtta 
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om denne samarbetar med en mer kunnig kamrat eller en vuxen (Säljö 2000, s.120). Dock 

påpekar Bråten och Thurmann-Moe att denna potentiella utvecklingsnivå inte bör överstiga 

elevens aktuella kunskap för mycket, utan ligga på en uppnåbar nivå (Bråten & Thurmann- 

Moe 1998, s. 105). Lärarnas beskrivning av att elever som är på en lägre nivå i sin utveckling 

blir passiva i skrivprocessen kan, utifrån det Bråten och Thurmann-Moe beskriver, tänkas 

bero på att elevernas kunskapsnivå i skrivparen skiljt sig åt för mycket, för att ett lyckat 

ömsesidigt samspel skulle kunna komma till stånd.  

5.1.4 Individanpassning 

Karin beskriver att undervisningen är lättare att individanpassa med ASL-metoden än den 

traditionella undervisningsstilen eftersom hon som lärare kan ge eleverna feedback direkt och 

genom en enkel knapptryckning ändra i elevernas texter, vilket en handskriven text inte 

skapar samma förutsättningar för. Därtill betonar en övervägande del av lärarna att den 

traditionella undervisningen ofta innebar att alla elever ägnade sig åt gemensam genomgång 

av samma delmoment (exempelvis lära sig bokstaven ”A”), vilket försvårade möjligheterna 

till individualisering. De övriga lärarna beskriver, likt Karin, att undervisningen lättare kan 

individanpassas efter elevens individuella kompetensnivå med ASL-metoden. Detta eftersom 

elever kan tilldelas olika krav på textmängd och grammatik beroende på hur långt de kommit i 

sin utveckling. Elever som skriver bra kan ges handledning kring innehållet i texten, stavning 

och meningsbyggnad medan en elev som skriver mindre bra kan tilldelas krav på små 

korrigeringar i texten, som stöttar deras utveckling. Louise lyfter specifikt att 

individualiseringen underlättas av det faktum att hon som lärare inte behöver tänka på att 

utforma olika arbetsuppgifter för elever efter kompetensnivå, vilket var fallet när hon arbetade 

med en traditionell läs- och skrivundervisning:  

 … mycket lättare för att om du förr skulle… då hade man ju oftast en bokstav i veckan som man jobbade 

med… och sedan hade du ju ett läromedel med en viss nivå på uppgifter…men så var det ju ändå inte alla 

som kunde göra den…dem…så då skulle du ju leta efter andra arbetsuppgifter för de som tyckte att det var 

svårt och kanske några utmaningar i bästa fall till de som tyckte att det var för lätt…men här…när de skapar 

sina egna texter så kan du göra det där och då…du behöver inte förbereda något speciellt mer än i 

tanken…vad du vill få ut av uppgiften då… 

Lärarnas övergripande resonemang kan sättas i relation till det som Hultin och Westman lyfter 

i sin studie. Hultin och Westman menar att datorn som skrivverktyg gör det enklare att flytta 

text och korrigera texten än vad en handskriven text ger möjlighet till, vilket leder till ett mer 

processinriktat skrivande där såväl läraren som eleverna utan hinder kan redigera i elevernas 

texter (Hultin & Westman 2013 s.1008-1009).  
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Trageton betonar det faktum att ASL främjar elevens utveckling, där denne befinner sig, samt 

att datorn som skrivverktyg skapar förutsättningar för individualisering och uppföljning av 

elevens resultat, vilket kan ses som ett exempel på det som majoriteten av lärarna beskriver. 

Datorn som stöd i undervisningen lösgör därtill tid för läraren och ger förutsättningar för 

utformandet av andra språkaktiviteter (Trageton 2014, s.132, s.268), vilket kan relateras till 

det som Louise redogör för. I likhet med Trageton beskriver därtill Takala i sin studie om 

ASL-metoden att metoden skapar förutsättningar för individualisering eftersom eleverna 

själva bestämmer vad de ska skriva, efter sin egen utvecklingsnivå, vilket i sig leder till 

minskad arbetsbörda för lärarna (Takala 2013, s.20-21). Trageton menar vidare att en 

traditionell undervisning med läromedel som bearbetar en bokstav i veckan gör det svårt att 

individanpassa undervisningen, eftersom alla elever enligt detta tillvägagångsätt förväntas 

följa samma utvecklingsgång, även om så sällan är fallet i praktiken. Oavsett elevens intresse 

och kunskapsnivå ska alla elever bearbeta samma delmoment i läs- och skrivundervisningen, 

vilket bestrider möjligheten till individanpassad undervisning enligt Trageton (Trageton 2014, 

s.112). Tragetons kritiska reflektion kring den traditionella undervisningsstilen kan betraktas 

som förenlig med den beskrivning som de intervjuade lärarna lyfter. 

5.2 Nackdelar  

Nedan följer de nackdelar som lärarna betonar med ASL metoden i förhållande till att 

undervisa med den traditionella undervisningsstilen, vilket är en del av studiens första 

frågeställning: ”Vilka fördelar respektive nackdelar upplever lärarna med ASL-metoden i 

förhållande till att undervisa enligt en traditionell läs- och skrivundervisningsstil?”. Avsnittet 

är indelat i underkategorin: ”Teknikens baksidor”. 

5.2.1 Teknikens baksidor  

Den nackdel som majoriteten av lärarna nämner med ASL-metoden, i förhållande till en 

traditionell läs- och skrivundervisning, är det faktum att de anser sig sakna tillräckligt många 

skrivverktyg (datorer och läsplattor). Majoriteten av lärarna har i snitt sex läsplattor per klass 

och någon extra laptop eller stationär dator, vilket de anser är för lite.  

Louise är den enda lärare som inte reflekterat kring eventuella nackdelar med ASL metoden i 

förhållande till den traditionella undervisningsstilen. Detta kan dock bero på att samtliga 

elever i Louise klass har tillgång till antingen en dator eller en läsplatta. Karin betonar 

specifikt att bristen på skrivverktyg leder till att hon måste skynda på eleverna att bli klara 

med sina texter, så att alla elever ges chansen att skriva. Detta menar Karin är problematiskt 

därför att elever som kommit längre i sin utveckling gärna vill skriva längre texter och 
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bearbeta texterna under längre tid, vilket alltså inte finns möjlighet till. Marie beskriver att 

bristen på skrivverktyg har lett till att hon har infört handskrift redan i första klass för att fler 

elever skulle ges tillfälle att skriva. Marie menar att bristen på läsplattor och datorer ledde till 

att eleverna skrev vid för få tillfällen och därav ansåg hon att det var nödvändigt att införa 

handskrift i undervisningen.   

Flera lärare nämner att tekniken även skapar problem i undervisningen eftersom den inte alltid 

fungerar som den ska, vilket betonas som en nackdel. Marie redogör för denna övergripande 

tankegång: ”… nackdel kan vara till exempel att skrivaren inte fungerar… de där grejerna är 

ju nackdelarna teknikdelen …” 

Marie benämner även, vilket ingen av de andra informanterna betonat, att hon anser att 

nackdelen med ASL metoden i förhållande till den traditionella undervisningsstilen är att 

ASL-metoden tar mer tid i anspråk och innebär större stress. Marie menar att hon som 

pedagog måste lägga ner mer tid på varje enskild individ än vad som behövs när man arbetar 

traditionellt, vilket beskrivs så här:  

...men det tar ju tid för att du måste ju sitta med dem en och en eller två och två och titta på vad det är de 

har skrivit…så det tar ju helt annat…mycket tid det andra är ju att har de det där låt gå arbetet så rullar det 

på på ett annat sätt…du behöver ju inte vara där och lyssna och på samma sätt…så det är ju mycket större 

stress…att man känner att man måste hinna lyssna på alla… 

En tydlig nackdel som framkommit i den tidigare forskning kring datorns användning i 

undervisningen som berörts i denna uppsats (Hatakka et al. 2012, s.103) och (Tallvid 2010, 

s.51) är att eleverna blir distraherade och okoncentrerade av andra funktioner på datorerna och 

läsplattorna (exempelvis applikationer, spel och internet). Samtliga lärare betonar dock att de 

inte upplever att eleverna blir mer eller mindre fokuserade av att använda datorer som 

skrivverktyg, eftersom lärarna har tydliggjort för eleverna att datorerna och läsplattorna enbart 

får användas till skriftproduktion. Stundtals spelar dock eleverna pedagogiska spel på 

läsplattorna, men dessa har installerats och kvalitetsgranskats av lärarna själva. Flera lärare 

nämner att de inte tror att elever är så fascinerade av datorer och läsplattor idag eftersom de 

flesta barn har haft tekniken i sin hemmiljö så länge de kan minnas.  

Trageton betonar vikten av att handskrift införs först i andra klass eftersom alla elever inte är 

redo för handskrivning i första klass. Speciellt svårt är handskrift för pojkarna, som är lite 

långsammare än flickorna i sin finmotoriska utveckling, menar Trageton (Trageton 2014, 

s.185). Maries beskrivning kring bristen på skrivverktyg kan dock ses som ett exempel på att 
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Tragetons modell, för när handskrivningen skall införas, inte fungerar ur ett praktiskt 

perspektiv. Majoriteten av lärarna betonar dock att de väntar med handskriften till början av 

årskurs två. Därtill betonar Trageton att ASL-metoden ger läraren mer tid att utveckla sin 

undervisning än vad den traditionella undervisningen skapar förutsättningar för, eftersom 

datorn i sig är ett stimulerande verktyg som aktiverar alla elever (Trageton 2014, s.268). 

Marie betonar dock att hon anser att den individualisering som ASL-metoden innebär också 

leder till större stress för henne som lärare att hinna med att ge alla elever stöttning och 

återkoppling, än då hon arbetade traditionellt, vilket kan betraktas som en motsättning till 

Tragetons beskrivning.  

Den övergripande nackdel som majoriteten av lärarna lyfter med ASL-metoden är att tekniken 

ställer till bekymmer i undervisningen när denna inte fungerar som den ska, vilket kan förstås 

i ljuset av det som Liberg betonar som en nackdel i sin studie. Liberg menar, likt lärarna 

beskriver, att ett problem med ASL-metoden är att den är teknikberoende vilket innebär att 

undervisningen försvåras om tekniken fallerar (Liberg 2014, s.25). Lärarnas beskrivning av 

teknikens baksidor kan vidare relateras till Hatakka et al. som, i sin studie om 

datoranvändning i undervisningen, har kommit fram till slutsatsen att tekniska problem med 

datorerna betraktades som en stor nackdel av en majoritet av de tillfrågade eleverna, eftersom 

undervisningen begränsas när undervisningsmaterialet (det vill säga datorerna) inte fungerar 

som det ska (Hatakka et al. 2013 s.104). En annan nackdel som lärarna lyfter är att andelen 

datorer är för få. Trageton menar att en dator/läsplatta per skrivpar är en rimlig lösning och 

möjligt för de flesta skolor att upprätthålla (Trageton 2014, s.62). Men eftersom samtliga 

lärare, förutom Louise, har ersatt skrivparsarbetet med individuell skrivning av pedagogiska 

skäl så kan inte lärarnas beskrivna dilemma förstås utifrån det som Trageton beskriver som en 

tänkbar lösning.    

5.3   Elevens behov i centrum 

I detta avsnitt kommer lärarnas beskrivning av vilka elever som tjänar mer eller mindre på 

ASL- metoden att redogöras för. Avsnittet behandlar studiens andra frågeställning: Upplever 

lärarna att det finns elever som missgynnas av ASL-metoden? De två underkategorier som 

avsnittet indelas i är: ”Inga elever missgynnas” och ”Andraspråkselever, motoriska 

svårigheter och läs- och skrivsvårigheter” 

5.3.1  Inga elever missgynnas  

Flertalet av lärarna lyfter att duktiga elever gynnas av att undervisningen lätt kan göras mer 

avancerad genom att dessa elever får skriva längre och mer komplexa texter, med fokus på 
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grammatisk noggrannhet. Elever som har svårigheter gynnas av att de kan få stödtexter i form 

av modelltexter (hela exempeltexter) eller mönstertexter med färdigkonstruerade meningar i 

stil med ”Jag gillar…” som fungerar som mall, för att öva upp sin skrivförmåga. Alla elever 

kan således delta efter sin förmåga. Majoriteten av lärarna betonar att ASL-metoden är en 

gynnsam metod överlag för de flesta elever, eftersom eleverna själva kan korrigera sina texter 

genom att använda ordbehandlingsfunktion och talsyntes.  Lärarna beskriver att 

ordbehandlingsfunktionen ger eleven alternativ på ord och rödmarkerar texten, vilket ger 

eleven en indikation på att denne stavat fel. Talsyntesen å andra sidan består av en datorröst 

som läser upp bokstäver, ord och hela texter för eleven som då kan höra om texten 

överensstämmer med det eleven har intentionen att skriva.   

Indra berättar att hon dock avaktiverar ordbehandlingsfunktionen när eleverna har kommit en 

bit i sin utveckling för att avancera undervisningen, men eleverna ges fortfarande stöd av 

talsyntesen. Eva gör tvärtemot det Indra beskriver och aktiverar ordbehandlingsfunktionen när 

eleverna har kommit en bit i sin utveckling för att de inte ska hämmas i sin skrivprocess av att 

texten rödmarkeras. Karin har en ambivalent inställning till talsyntesen som hon menar är bra 

för vissa elever, medan andra elever blir hämmade av att datorrösten läser upp texten 

felaktigt. Överlag ser lärarna dock både ordbehandlingsfunktionen och talsyntesen som 

användbara verktyg, vilka gör eleven mer självständig i sitt skrivande. Louise betonar att 

talsyntesen i det närmaste kan betraktas som ”en extralärare” vilken ger eleven omedelbar 

feedback och stöttning.  

Lärarnas övervägande resonemang kring att elever gynnas av talsyntesen kan relateras till 

Agélii Genlott och Grönlunds studie, i vilken det betonas att talsyntesen på datorerna är ett 

användbart verktyg eftersom eleverna genom denna ges direkt respons kring hur ord ska 

stavas. Eleven kan således få en indikation på hur orden ska stavas eftersom de får en direkt 

presentation av fonemen som orden innefattar. Med talsyntesen som stöd kan eleverna under 

första skolåret enbart fokusera på den kognitiva delen av skrivandet (att inkoda och avkoda 

bokstäver och språkljud). Därtill betonas talsyntesen vara ett skrivhjälpmedel som leder till att 

alla elever kan producera text oavsett förmåga (Agélii Genlott & Grönlund 2013, s.101, 

s.103).  

Liknande vinster med talsyntesen betonar Liberg i sin studie. Liberg framhåller att talsyntesen 

ger eleverna ögonblicklig återkoppling kring stavning, hur enskilda bokstäver låter och om 

eleven fått med de ord i meningen som avses, vilket kan relateras till de vinster som en 
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övervägande del av lärarna lyfter. Liberg betonar därtill att eleverna stöttas av 

ordbehandlingsfunktionen och speciellt i kombination med användningen av talsyntes. 

Genom att både få se och höra hur ordet ska stavas bygger eleverna ett inre lexikon som 

fungerar som ett hjälpmedel, vilket underlättar läsningen och skrivningen även i ett framtida 

perspektiv, menar Liberg. Därtill lyfter Liberg att talsyntesen och ordbehandlingsfunktionen 

gör det möjligt för eleven att bli mer självständig i sitt skrivande och själv redigera sina texter 

vid behov (Liberg 2014, s.24-25). Resultatet i Libergs studie kan betraktas som förenligt med 

de åsikter som en majoritet av informanterna lyfter kring dessa två skrivhjälpmedel.  

Trageton menar att en talsyntes kan vara ett stöttande hjälpmedel, likt lärarna beskriver, men 

betonar dock att talsyntesen inte bör ersätta muntlig interaktion mellan elever och mellan 

lärare och elev (Trageton 2014, s.136). De möjliga negativa aspekter som Trageton kan se 

med talsyntesen är att eleven kan bli isolerad i sitt lärande, vilket skulle kunna leda till mindre 

social interaktion. Därtill finns, enligt Trageton, en risk att eleven med talsyntesen som 

hjälpmedel tränas i en rätt- och felkultur som förtar fokus från språkets innehåll till språklig 

korrekthet (Trageton 2014, s.63).  

Stahl et al. betonar dock att stavning och fokus på språklig korrekthet är av vikt eftersom 

kunskap om hur ord stavas påverkar läsförmågan (Stahl et al. 1990, s.137). Vidare betonar 

Stahl et al. (1990, s.134-135) att aktiviteter som lär eleverna uppmärksamma ord, stavelser 

och fonem ökar möjligheterna för eleverna att uppnå framgång i läs- och skrivundervisningen, 

samt att självständigt skrivande ger eleven såväl kunskap om textskapande som förståelse för 

skriven text, vilket lärarnas beskrivning av talsyntesen och ordbehandlingsfunktionen skapar 

förutsättningar för.  

Lärarnas beskrivning av datorn som ett hjälpmedel med möjlighet till stöttning i elevernas 

lärande kan därtill tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Datorn betraktas nämligen 

enligt det sociokulturella perspektivet som en ”artefakt”, det vill säga ett mänskligt 

konstruerat intellektuellt redskap (Säljö 2000, s.29-30). Datorn som den artefakt den är 

förmedlar verkligheten och bör betraktas som ett viktigt hjälpmedel för tänkande och lärande, 

eftersom dagens moderna samhälle kräver att människan förmår att använda de kognitiva 

tillgångarna som finns i artefakterna(Säljö 2000, s.80-82).  

5.3.2 Andraspråkselever, motoriska svårigheter och läs- och skrivsvårigheter 

Gällande huruvida elever med svenska som andraspråk gynnas eller missgynnas av ASL-

metoden råder enighet bland lärarna, som menar att elever med svenska som andraspråk 
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gynnas av metoden. Louise anser att elever med tvåspråkig bakgrund ges stöttning eftersom 

elevernas samspel, då de producerar texter, främjar språkutvecklingen. Detta eftersom 

eleverna mer eller mindre tvingas att använda sitt språk och att lyssna till varandras språk 

under lektionerna. De övriga lärarna menar likt Louise att andraspråkselever gynnas av ASL-

metoden, men betonar specifikt att talsyntesen på läsplattorna ger tvåspråkiga elever stöttning, 

då de kan lyssna till orden och ges en uppfattning kring hur orden ska stavas. Karin tillägger 

att det faktum att eleverna kan ändra i texten, flytta runt texten och bygga upp korrekta 

meningar underlättar för andraspråkseleverna.  

Beträffande elever med motoriska svårigheter, så betonar en majoritet av lärarna att elever 

med denna problematik ges stöttning genom ASL-metoden, vilket upprepas flera gånger 

under intervjuerna. Eva förklarar att elever som har svårigheter att forma bokstäverna med 

pennan inte fastnar vid den tekniska delen av skrivningen (det vill säga att forma bokstäverna 

för hand) utan kan uttrycka sig fritt utan hinder. Detta är en tankegång som även lyfts av 

Marie, Karin och Louise. Louise understryker att elever med motoriska svårigheter gynnas av 

att arbeta med ASL, eftersom de också kan producera snygga och läsliga texter. Därtill 

försvinner bekymret med att sudda och skriva om för att få texterna läsliga när eleverna 

skriver med datorer/läsplattor, vilket Louise menar är en extra krävande uppgift för en elev 

som har motoriskt svårt att forma bokstäverna: 

 … det blir lika snyggt för alla (skratt) … nej men alla bokstäver blir ju läsliga och… har man motoriska 

svårigheter kan man tänka att man kanske förr fick sudda och göra om och… det är ju extra svårt om man 

tycker att det är svårt… 

Indra är den enda informant som inte ser direkta vinster eller förluster med ASL-metoden för 

elever med motoriska svårigheter, eftersom hon menar att hon inte har elever i klassen med 

denna problematik och därav inte noterat detta.  

Samtliga lärare betonar, gällande frågan om elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas eller 

missgynnas av ASL, att elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av ASL-metoden. 

Majoriteten av lärarna lyfter det faktum att talsyntesen är ett underlättande verktyg för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Detta eftersom elever med läs- och skrivsvårigheter kan få 

texten uppläst och lyssna till hur fonemen i orden låter, för att därefter bilda sig en uppfattning 

om hur orden ska skrivas. Eva menar att man inte uteslutande kan säga att man får färre elever 

med läs- och skrivsvårigheter om man arbetar med ASL-metoden, eftersom elever med läs- 

och skrivsvårigheter i stort sett finns i varje klass oavsett vilken metod man använder sig av i 
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undervisningen. Däremot menar Eva, liksom Louise, att ASL-metoden gör det lättare för 

elever med läs- och skrivsvårigheter, vilka vanligtvis har datorunderstödda skrivprogram, att 

få acceptans i klassen eftersom alla elever arbetar med digitala verktyg. Elever som har behov 

av datorstöd för att kunna skriva och läsa blir därav inte utmärkande ur mängden.  

Marie betonar specifikt att elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av det faktum att 

eleverna samtalar mer med varandra om textskapande och får på så vis stöttning av kamrater. 

Dock betonar Marie att elever med läs- och skrivsvårigheter alltid missgynnas i all typ av 

undervisning, oavsett metod, eftersom dessa elever skulle behöva mer individuellt avsatt 

undervisningstid. Karin menar att elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av ASL-

metoden, därför att dessa elevers redan ansträngda arbetsminne ges andrum då eleverna tränar 

en färdighet i taget (lära sig skriva och läsa och därefter forma bokstäverna med pennan):  

de kan ju fokusera på att bara att…på…att skriva utan att forma…de behöver inte göra två saker 

samtidigt…de behöver bara trycka…deras arbetsminne är ändå så …ansträngt så att…det här är ju en 

jättestor vinst… 

Lärarnas beskrivning av att elever med svenska som andraspråk, motoriska svårigheter och 

läs- och skrivsvårigheter gynnas av ASL- metoden kan sättas i relation till resultatet i Takalas 

studie. Takala beskriver att lärarna i hennes studie lyfter ASL-metoden som elevcentrerad 

eftersom metoden skapar förutsättningar för alla elever att delta efter sin egen förmåga, vilket 

gynnar andraspråkselever såväl som elever med dyslexi
3
 (Takala 2013, s.20). Vidare betonar 

Takala att metoden är fördelaktig för elever som, på grund av sen finmotorisk utveckling, har 

svårt att forma bokstäverna med pennan som skrivverktyg (Takala 2013, s.21). Liknande 

resultat kommer Agélii Genlott och Grönlund fram till i sin studie. Agélii Genlott och 

Grönlund framhåller att en elev, med misstänkt om än inte fastställd dyslexi-diagnos, vilken 

undervisats med ASL-metoden, klarade sig förvånansvärt bra i det utformade skrivtest som 

låg till grund för studien. Därtill lyfts även att elever med motoriska svårigheter gynnas av 

ASL-metoden eftersom alla elever, oavsett motorisk utvecklingsnivå, kunde producera läsliga 

och prydliga texter med datorn som skrivverktyg (Agélii Genlott och Grönlund, 2013 s.103).  

Trageton menar vidare att elever med svenska som andraspråk tjänar på att arbeta med ASL-

metoden (Trageton 2014, s.30) Trageton lyfter specifikt att ASL-metoden skapar 

                                                      
3
 Dyslexi är specifik form av läs- och skrivsvårigheter som kan bero på ärftliga (språkbiologiska orsaker), 

uppväxtmiljö eller brister i den tidiga talspråkliga utvecklingen. Läs- och skrivsvårigheter är således ett 

paraplybegrepp (inom vilket dyslexi ingår) som beror på problem med inkodning, avkodning och läsförståelse 

vilket leder till att eleven har svårt att tolka och göra sig förstådd genom skriftspråk (Myrberg, 2003, s.5).  
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förutsättningar för läroplanens riktlinjer i svenska som andraspråk, där det bland annat 

betonas att språket ska användas för att kommunicera i såväl tal- som skrift samt som ett 

verktyg för att anpassa språket efter mottagare och sammanhang (Trageton 2014, s.227).  

Marie och Louise som lyfter att elever (med läs- och skrivsvårigheter och svenska som 

andraspråk) gynnas av interaktion med klasskamraterna kan tolkas utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, vilket betonar att språket är det främsta verktyget för lärande (Säljö 2000, s.34). 

Därtill kan Marie och Louises förklaring ses som ett exempel på Vygotskijs proximala 

utvecklingszon, eftersom eleverna stöttar varandra i sin läs- och skrivutveckling. Eleverna 

sporrar varandra mot en högre nivå i sin utveckling än vad denne hade kunnat åstadkomma på 

egen hand (Bråten & Thurmann-Moe 1998, s.105).  

Liberg framhåller att ASL-metoden förutsätter att alla elever skriver på datorer. Att samtliga 

elever skriver på datorer innebär i sin tur att elever med läs- och skrivsvårigheter, som är i 

behov av datorstöd, inte upplevs som urskiljande ur mängden och vinner på så vis acceptans 

från klasskamraterna (Liberg 2014, s. 24-25). Libergs resultat kan ses som ett exempel på det 

som Eva och Louise beskriver kring vinsterna med ASL för elever med läs- och 

skrivsvårigheter.  

Myrberg menar att datorer med talsyntes och stavningsträning kan bidra till en förbättrad läs- 

och skrivutveckling för elever med läs- och skrivsvårigheter. Därtill lyfter Myrberg att datorn 

motiverar elever med läs- och skrivsvårigheter att träna på läsning och skrivning, eftersom 

datorn i sig är ett motiverande verktyg. Vidare ger datorn eleven oavbruten återkoppling, utan 

att eleven behöver uppvisa att denne har problem inför klasskamraterna (Myrberg 2001, s.19). 

Myrberg betonar därtill att fonologisk medvetenhet är en grundsten för att kunna lära sig läsa 

och skriva oavsett svårigheter eller inte (Myrberg 2007 s.30-31). Myrberg understryker att 

elever med läs- och skrivsvårigheter är i särskilt behov av att träna upp sin fonologiska 

medvetenhet, eftersom brister i den fonologiska medvetenheten har ett direkt samband till 

utvecklandet av problem med läs- och skrivinlärningen (Myrberg 2001, s.13). Myrbergs 

betoning på fonologisk medvetenhet kan relateras till resultatet i Hultin och Westmans studie 

om ASL-metoden, där det framkommer att datorn med dess skrivprogram förser eleven med 

träning i just fonologisk medvetenhet (Hultin & Westman 2013, s.1012). Möjligheten till 

övning i fonologisk medvetenhet med ASL-metoden, genom användning av talsyntes, är även 

något som lärarnas beskrivning kan ses som ett exempel på.  
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5.4 Enbart ASL-metoden eller kombination av metoder? 

I detta avsnitt kommer lärarnas beskrivning av huruvida de enbart arbetar med ASL-metoden 

samt om lärarna kombinerar flera metoder i sin undervisning att redogöras för. Avsnittet 

behandlar studiens tredje frågeställning: ”Använder sig lärarna enbart av ASL-metoden eller 

kombinerar de flera läs-och skrivmetoder i sin undervisning? Hur motiverar lärarna sitt val?” 

Underkategorin som kommer behandlas är: ”Enbart ASL-metoden i undervisningen?”.  

5.4.1 Enbart ASL-metoden i undervisningen? 

Samtliga lärare i studien betonar att de har för avsikt att arbeta enbart med ASL-metoden och 

att de arbetar efter Tragetons modell av ASL-metoden. Dock betonar flera lärare att de 

blandar in inslag från flera olika metoder (såväl syntetiska metoder från Phonics-traditionen 

som analytiska metoder från Whole language-traditionen) för att kunna anpassa 

undervisningen efter enskilda elevers behov. Flera lärare framhåller att man som pedagog 

måste se till elevens individuella behov och komplementera ASL undervisningen med 

metoder som passar just den individen. Några av lärarna nämner att det dock inte är ASL-

metoden i sig som är särskilt bristfällig, utan att det sällan finns en metod som är 

skräddarsydd för alla individer i elevgruppen. Eva beskriver att vissa elever kan behöva träna 

upp sin fonologiska medvetenhet, medan andra kan behöva träna på specifika vokaler och 

helord eller att leta efter bokstäver i ord. Dock beskriver Eva att hon då individuellt har en 

genomgång av ett visst delmoment med den elev som har svårigheter, snarare än att hela 

gruppen är involverad. Karin och Marie är inne på samma spår som Eva. Indra är ensam om 

att enbart arbeta med ASL-metoden i sin undervisning, vilket är ett val som Indra har gjort för 

att hon anser att eleverna blir förvirrade om andra läs- och skrivmetoder blandas in i 

undervisningen. I början kombinerade Indra ASL- metoden med en traditionell 

undervisningsstil och LTG-metoden
4
, eftersom hon kände oro för att överge det gamla 

undervisningssättet helt, men idag arbetar Indra enbart med ASL-metoden.  

Louise blandar också in andra metoder i ASL-undervisningen för att individanpassa 

undervisningen. Till skillnad från de andra lärarna kombinerar dock Louise arbetet med ASL 

med att implementera språklekar, inspirerade av Bornholmsmodellen
5
. Språklekarna 

inkorporeras i undervisningen på en regelbunden basis med hela klassen och alltså inte enbart 

med enskilda elever, vilket skiljer Louises undervisningsupplägg från övriga lärares. Genom 

                                                      
4
 LTG-metoden finns beskriven på s.4 under avsnitt 1.1.2 

5
 Bornholmsmodellen finns förklarad på s.4 under avsnitt 1.1.3 
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språklekarna, i kombination med ASL, menar Louise att elevernas utveckling ges en skjuts 

eftersom den fonologiska medvetenheten tränas upp i ett tidigt skede:  

…för att den kombinationen tycker jag gör att eleverna utvecklas väldigt fort…att de får bra koll på hur 

bokstäver låter…de är duktiga på att lyssna på ord duktiga på att både sätta ihop och dela upp ord…och 

det gör ju att skrivandet underlättas också om man kan laborera med ord och dela upp dem…i 

bokstavsljud.  

Majoriteten av lärarna strävar således efter att arbeta enbart med ASL-metoden, men 

implementerar även andra läs- och skrivmetoder i undervisningen stundtals för att kunna 

tillgodose enskilda elevers behov. Lärarnas övervägande beskrivning kan relateras till Takala, 

som belyser liknande tendenser i sin studie av ASL-metoden. Lärarna i Takalas studie menade 

nämligen att ASL-metoden i sig inte är tillräcklig, utan behövde kompletteras med andra läs- 

och skrivmetoder för att bli fullvärdig (Takala 2013, s.19).  

Majoriteten av lärarna beskriver alltså att de kombinerar metoder från både Whole language-

traditionen och Phonics-traditionen som ett komplement till ASL-metoden. Vikten av att 

förena metoder från såväl Phonics-traditonen som Whole language-traditionen lyfter 

Vellutino och Scanlon i sin studie. Vellution och Scanlon understyker att en kombination av 

metoder från de båda läs- och skrivtraditionerna är det mest framgångsrika sättet att bedriva 

undervisning på (Vellutino & Scanlon 1991, s.198-199). Hultin och Westman definierar ASL-

metoden som en korsning mellan Whole language-traditionen och Phonics-traditionen. 

Eftersom eleverna samtalar om texter samt läser texter med fokus på hela ord och meningar 

finns ett Whole language-perspektiv. Men av den anledningen att eleverna också 

uppmärksammas på språkljuden och dess korrelation till bokstäverna kan även Phonics-

traditionen urskiljas i ASL-metoden (Hultin & Westman 2013, s.1012). Majoriteten av 

lärarnas beskrivningar pekar på ett kompletteringsbehov av ASL-metoden, åtminstone 

stundtals och på individnivå. Detta skulle kunna ses som ett exempel på att ASL-metoden, 

eller åtminstone implementationen av den, inte innehåller de komponenter som fodras för att 

tillgodose enskilda elevers behov. 

Flera av lärarna betonar att det inte är ASL-metoden specifikt som har brister, utan att det 

finns få metoder som passar alla individer i elevgruppen. Lärarnas reflektion kan relateras till 

Stahl et al. som betonar att det inte finns någon läs- och skrivmetod som är det fullkomliga 

receptet på framgång i läs- och skrivundervisningen, utan att undervisningen snarare bör 

anpassas efter elevgruppens behov. Några av de beståndsdelar som undervisningen bör 
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innehålla är fonologisk medvetenhet, träning i helord, kunskaper om bokstäverna, läsning av 

meningsfulla texter, gemensamma språkaktiviteter och självständigt skriftligt textskapande. 

Dessa beståndsdelar har grund i både Whole language- och Phonics- fältet, enligt Stahl et 

al.(1990, s.133-135).  

Tjernberg lyfter i sin avhandling, likt Stahl et al., att läraren bör anpassa de läs- och 

skrivmetoder och arbetssätt som används i undervisningen efter elevernas enskilda behov 

(Tjernberg 2013, s182). Det förhållningssätt som Stahl et al. såväl som Tjernberg betonar är 

av vikt för en framgångsrik läs- och skrivinlärning kan relateras till den variation av 

angreppssätt som en majoritet av lärarna beskriver att man som pedagog måste ha i sin 

repertoar, för att tillgodose olika elevers behov. 
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6 Sammanfattning och slutsatser 
I detta kapitel sammanfattas och redogörs de slutsatser som jag kommit fram till i analysen och 

resultatet av mitt material. Ändamålet med detta kapitel är att explicit besvara studiens 

frågeställningar. Inledningsvis klargörs därav studiens syfte återigen. Därefter kommer 

resultatsammanfattning och slutsatser att presenteras i anslutning till frågeställningarna, med avsikt att 

besvara dessa. Studiens relevans och reflektioner kring vidare forskning kommer därtill i detta kapitel 

att beskrivas.  

En del av syftet med den här uppsatsen var att undersöka vilka fördelar samt nackdelar som 

de fem intervjuade lärarna beskriver att de upplever med ASL-metoden, i jämförelse med den 

traditionella undervisningsstilen. Vidare var syftet även att skildra lärarnas erfarenheter av 

ASL-metoden utifrån två aspekter: om det finns elever som missgynnas av ASL-metoden 

samt hur lärarna resonerar kring metodval i läs- och skrivundervisningen.  

Den första frågeställningen var vilka fördelar respektive nackdelar lärarna upplevde med 

ASL-metoden i förhållande till att undervisa enligt en traditionell läs- och 

skrivundervisningsstil. ASL-metoden går ut på att eleverna skriver texter med hjälp av datorer 

eller läsplattor som skrivverktyg från skolstart. Handskrift tränas först i andra klass och inga 

läroböcker förekommer i undervisningen. Skriften tränas initialt och läsförmågan tränas upp 

simultant genom skriftproduktionen (Trageton 2014, s.15, s.112, s.127). Detta kan 

kontrasteras mot den traditionella undervisningen som innebär att eleverna tränar på enskilda 

bokstäver och deras koppling till språkljud genom läromedel anpassade för nybörjare. 

Läsningen tränas initialt och handskriften uppövas succesivt därefter (Larson et al. 1992, s.27-

30) (Liberg 2006, s.133-136).  

De intervjuade lärarna i min studie ansåg att eleverna skrev mer text, vilket betonades vara en 

fördel, då de undervisades med ASL-metoden än då de undervisades enligt en traditionell 

undervisningsstil. Ett fåtal lärare menade därtill att elevtexterna blev mer innehållsrika med 

ASL-metoden än vad de tidigare upplevt med den traditionella undervisningsstilen. Lärarna 

beskrev att de tror att den ökade textproduktionen med ASL-metoden berodde på att eleverna 

inte behöver lära sig att läsa och skriva samtidigt som de lär sig att forma bokstäverna för 

hand, vilket var typiskt för den traditionella undervisningsstilen. En annan reflektion som 

lärarna lyfte var att textproduktionen ökat med ASL-metoden eftersom den traditionella 

undervisningsstilen var mer enformig, då en bokstav skulle avhandlas i taget. Eleverna 

förlorade motivation av det traditionella arbetssättet och blev understimulerade. Agélii 

Genlott och Grönlund beskriver i sin studie att elevernas textproduktion ökade och att 

eleverna skrev mer detaljrika texter då de skrev med ASL-metoden i jämförelse med 
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kontrollgruppen, som undervisades traditionellt (Agélii Genlott & Grönlund 2013, s.98). 

Skriftproduktionen beskrevs tillta eftersom eleverna med ASL-metoden enbart behövde 

bearbeta en skrivteknisk färdighet i taget. Det vill säga först läs- och skrivinlärning och 

därefter motoriskt forma bokstäver med pennan (Agélii Genlott & Grönlund 2013, s.98-103).  

Ytterligare fördelar med ASL-metoden som de intervjuade lärarna lyfte, i kontrast till den 

traditionella undervisningen, var att elevernas intressen, kreativitet, motivation och 

självförtroende tilltog med ASL-metoden. Flertalet lärare lyfte även att elevens 

självförtroende växte då de, genom ASL-metoden, betraktade sig själva som textproducenter 

redan i första klass. Liberg menar att ASL-metoden främjar elevens intressen eftersom eleven 

fritt får skriva om ämnen som denne har personligt intresse av (Liberg 2014, s.25). Tallvid 

lyfter därtill att eleverna blir mer motiverade av att använda datorer i undervisningen än att 

skriva för hand (Tallvid 2010, s.43). Agélii Genlott och Grönlund betonar att ASL-metoden 

gagnar elevernas självförtroende eftersom metoden i sig skapar förutsättningar för alla elever 

att producera text, efter sin egen förmåga, och få ett snyggt och prydligt resultat på datorn 

(Agélii Genlott & Grönlund 2013, s.103).  

En annan fördel ansågs, enligt de intervjuade lärarna, vara att eleverna interagerar mer med 

varandra kring textskapande. Därtill har det kollektiva textskapandet, med fokus på 

processkrivning, fått en större plats i undervisningen när ASL-metoden snarare än den 

traditionella undervisningsstilen praktiseras, vilket kan tolkas utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket utgjorde en del av det teoretiska ramverket 

i denna studie, sker lärande genom interaktion mellan individer och språket är det främsta 

verktyget för kunskapsförmedling (Säljö 2000, s.12-13, s.34). De intervjuade lärarna lyfte 

därtill att ASL-metoden, i motsats till den traditionella undervisningsstilen, har inneburit att 

möjligheterna till individanpassning har förenklats. Datorn som skrivverktyg har gjort detta 

möjligt eftersom elevernas texter lätt kan flyttas och ändras om, vilket inte kan genomföras 

lika smidigt i en handskriven text. Trageton menar att den traditionella undervisningsstilen är 

besvärligare att individanpassa, eftersom alla elever genomgår samma delmoment 

(exempelvis bokstaven ”A”) oavsett elevernas tidigare kunskapsnivå eller intressen (Trageton 

2014, s.112). 

Nackdelarna som en majoritet av lärarna lyfte med ASL-metoden i förhållande till, den 

traditionella undervisningsstilen, var att tekniken stundtals inte fungerar som den ska, vilket 

försvårade möjligheten att bedriva undervisning. Vidare betonade en majoritet av lärarna att 
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det knappa antalet läsplattor och datorer var en nackdel. Två effekter av den bristfälliga 

resurstillgången beskrevs vara att eleverna skrev vid för få tillfällen samt att eleverna 

skyndades på i skrivprocessen och tvingades avrunda sina texter. Liberg lyfter att en nackdel 

med ASL-metoden är att metoden är beroende av att tekniken fungerar, vilket stundtals utgör 

ett hinder för att bedriva undervisning (Liberg 2014, s.25).  

Utifrån lärarnas reflektioner samt vad forskningen och teorierna som framlagts i denna 

uppsats belyst kunde ett antal slutsatser, med försiktighet, dras kring fördelarna med ASL-

metoden jämfört med den traditionella metoden. ASL-metodens implementering i 

undervisningen, i kontrast till den traditionella metoden, har lett till att eleverna skrev mer text 

och mer detaljrika texter. ASL-metodens implementering har även lett till att eleverna 

interagerade mer med varandra och samtalade mer om textskapande, än vad eleverna gjorde 

när de arbetade traditionellt. Andra faktorer som främjades med ASL-metoden, i kontrast till 

den traditionella undervisningsstilen, var elevernas motivation, självförtroende, kreativitet och 

intressen. Individanpassning underlättades vidare med ASL-metoden eftersom datorns 

redigeringsverktyg möjliggjorde detta. De slutsatser som kunde dras kring nackdelarna med 

ASL-metoden, jämfört med den traditionella metoden, var att ASL-metoden innebar ett större 

teknikberoende, vilket stundtals begränsade möjligheten att bedriva undervisning.  

Den andra frågeställningen i denna studie handlade om huruvida lärarna bedömde att det 

fanns elever som missgynnas av ASL-metoden. Flertalet lärare beskrev att de flesta elever 

gynnades av ASL-metoden och att ingen elev direkt missgynnades. Alla elever kunde, enligt 

lärarna, delta i undervisningen efter sin egen förmåga.  Andraspråkselever och elever med läs- 

och skrivsvårigheter gynnades enligt lärarna av att de samtalar med varandra under 

textskapandet, samt att talsyntesen på datorerna gav dessa elever övning i hur ord stavas och 

låter. Elever med motoriska problem beskrevs gynnas av att de kunde producera texter på 

datorn istället för hand, vilket beskrevs vara krävande om man har motoriskt svårt att forma 

bokstäverna med pennan. Takala betonar att elever med andraspråklig bakgrund, motoriska 

svårigheter och läs- och skrivsvårigheter gynnas av ASL-metoden, eftersom alla elever kan 

delta efter sin förmåga. Elever med finmotoriska problem slipper uppleva upprepade 

misslyckanden av att inte lyckas forma bokstäverna för hand, eftersom alla bokstäver blir 

korrekta på en dator (Takala 2013, s.20-21). Liberg lyfter specifikt att ordbehandlingsprogram 

och talsyntes gynnar läs- och språkutvecklingen då eleven genom dessa lär sig stavning såväl 

som fonologi och bygger upp ett ”mentalt” lexikon, vilket utgör en resurs i den framtida läs- 

och skrivutvecklingen (Liberg 2014, s.24-25).  
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Den tredje frågeställningen i studien berörde huruvida lärarna enbart nyttjade ASL-metoden i 

sin undervisning eller om de kombinerade flera läs- och skrivundervisningsmetoder. Flertalet 

lärare beskrev att de blandar in inslag från andra läs- och skrivmetoder i sin ASL-

undervisning, för att stötta enskilda individers behov. Integreringen av andra metoder gjordes 

dock av de flesta lärare inte i helklass och kontinuerligt, utan delmoment (exempelvis träning 

i fonologisk medvetenhet, helordsträning och bokstavskännedom) hämtade från såväl 

Phonics- som Whole language-traditionen bearbetades med den enskilda individen, då 

behovet uppstod. Stahl et al. menar att det inte finns någon läs- och skrivmetod som kan 

betraktas som den ultimata metoden för alla individer i elevgruppen. Istället bör läraren 

anpassa läs- och skrivundervisningen efter den enskilda individens behov (Stahl et al. 1990, 

s.133-135). De slutsatser som kunde dras av studiens andra och tredje frågeställning, med 

hänsyn till lärarnas beskrivningar samt den forskning och de teorier som redogjorts för i 

denna studie, var att inga elever direkt missgynnades av ASL-metoden. De flesta elever 

gynnades snarare eftersom de kunde delta efter sin egen förmåga oavsett motoriska 

svårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller flerspråkig bakgrund. Dock drogs även slutsatsen 

att ASL-metoden, även om den inte direkt missgynnade någon elev, kan behövas 

kompletteras med andra läs- och skrivmetoder för att kunna tillgodose enskilda elevers behov.  

Slutsatserna som kunde dras av min studie om ASL-metoden är ur forskningsperspektiv 

intressant då ASL-metoden i dagsläget har ersatt den traditionella undervisningen i flertalet 

skolklasser i Sverige. Dock har denna undersökning lett till insikten att ASL-metoden i 

dagsläget ännu är en läs- och skrivmetod som har litet forskningsunderstöd. Med 

utgångspunkt i den knappa forskning som finns kring ASL-metoden kan man fråga sig om det 

är helt oproblematiskt att nyttja metoden i undervisningen. Ännu lyser långtgående och 

omfattande studier (av flertalet ASL-klasser) med sin frånvaro i forskningsvärlden. Min studie 

tyder på övervägande fördelar med ASL-metoden i förhållande till den traditionella 

undervisningsstilen och de fåtal nackdelar som framkom bestod snarare av problem med 

tekniken än problem ur didaktisk synpunkt. Därtill framstår ASL-metoden som elevnära då 

elevens intressen, kreativitet, motivation och interaktion med klasskamrater sätts i centrum. 

Vidare främjas elevaktivitet eftersom alla elever kan delta oavsett svårigheter eller brister i 

motoriska eller språkliga förmågor. Dock visar min studie även att ASL-metoden inte är den 

ultimata metoden för alla elever, utan behöver stundtals komplementeras med andra metoder. 

Med detta sagt bör dock nämnas att denna undersökning har gjorts på ett fåtal skolor och med 

ett fåtal informanter. Därav kan inga generella utsägelser göras av ASL-metoden, eller för den 
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delen den traditionella metoden, enbart utifrån resultatet av denna undersökning. Därtill kan 

lärarnas implementering av ASL-metoden på detaljnivå skilja åt mellan skolor, vilket 

ytterligare försvårar möjligheten till generalisering (även om de skolor som valts ut i denna 

studie liknar varandra beträffande geografisk plats, elevunderlag samt elevantal). För den 

uppmärksamme läsaren bör det därtill ha framgått att kritiken mot ASL-metoden inte direkt 

belysts i denna studie, annat är i inledningen. Detta beror på att den kritik som finns kring 

Arne Tragetons ASL-metod främst yttrats i mediala sammanhang och saknar, i skrivande 

stund, motsättning i forskningsvärlden i form av forskningsunderlag. 

Vidare forskning på ASL-området skulle, utifrån ovanstående stycke, vara att göra en mer 

omfattande studie av elever som undervisats med ASL-metoden. Studien skulle behöva 

sträcka sig under minst de första tre skolåren och innefatta betydligt fler än två till tre 

skolklasser. Nationella proven och liknande bedömningsmaterial skulle kunna utgöra ett 

enkelt kontrolleringsverktyg kring läs- och skrivförmåga i de olika skolklasserna. Som ett 

komplement till detta summativa bedömingsverktyg bör dock även observationer och 

intervjuer med elever ligga till grund för en sådan studie.  
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7.2 Otryckta källor 
 

Intervju med Indra, lärare på Skola A, 2015-03-10 kl. 08.00-08.52 

Intervju med Eva, lärare på Skola B, 2015-03-12 kl. 13.00–13.58 

Intervju med Karin, lärare på Skola A, 2015-03-12 kl.15.00–16.06 

Intervju med Marie, lärare på Skola B, 2015-03-16 kl. 14.00–15.07 

Intervju med Louise, lärare på Skola C, 2015-03-16 kl. 16.00–16.59 
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8 Appendix 

8.1 Bilaga 1 

E-post till informanterna   

 

Hej! 

Mitt namn är Lovisa Olsson och i skrivande stund går jag sjunde terminen på Södertörns 

högskolas grundlärarutbildning. För tillfället är jag i uppstarten med min c-uppsats och jag 

ska skriva om ASL-metoden, med fokus på lärares upplevelser och erfarenheter av denna 

metod. Genom en enkel Google-sökning blev jag varse om att er skola arbetar med just ASL-

metoden i er läs-och skrivundervisning.  

Jag skulle alltså gladeligen komma i kontakt med lärare som arbetar med just ASL-metoden i 

sin undervisning och som kan tänka sig att ställa upp på en intervju (som kommer pågå ca.45 

min-1h). Studien kommer att fortgå under vecka 11-17, men jag skulle framförallt vara 

intresserad av att intervjua dig under v.11-12. Detta eftersom jag måste ha tid på mig att 

bearbeta intervjumaterialet för att kunna använda det i min studie.  

Självklart utgår jag från forskningsetiska principer, vilket innebär att jag kan garantera full 

anonymitet för dig som lärare, dina elever samt er skola och att materialet inte kommer 

användas i kommersiellt syfte. Därtill har du som medverkande i studien din fulla rätt att dra 

dig ur studien om du inte längre önskar delta.  

Förtydligande kring ”arbetat med ASL-metoden”: Jag söker främst lärare som har arbetat med 

ASL i minst 2 år och som tidigare har erfarenhet av traditionell läs- och skrivundervisning 

(Phonics/syntetisk metod).  

Hoppas att du önskar delta i min studie! 

Vänligen,  

Lovisa Olsson 

Epost: XXX@XXXXXXXX   

Ni kan även nå mig på telefon: XXX-XXXXXXX 
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8.2 Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Information om forskningsetiska rättigheter: Bekräftar du att du önskar delta i denna studie? 

Informera informanten om att denne när som helst kan dra sig ur studien om hen inte längre 

önskar delta. 

Inledande frågor: bakgrundsinformation 

Anställningstid på skolan? Ålder?  Undervisar i vilken klass? Utbildning? Arbetat hur länge 

med ASL? 

Hur arbetar skolan generellt med ASL- hur ser arbetsgången ut?  

Hur arbetar du med ASL-metoden i ditt klassrum? Berätta hur en lektion kan se ut. Eventuella 

följdfrågor: Individuellt eller i skrivpar? Rättning av texter? Är automatisk stavnings-/och 

grammatikkontroll aktiverad eller avaktiverad? talsyntes? Modelltexter och mönstertexter? 

kollektivt textskapande? Läsning och läxor? Handskrift kommer när? Motorisk träning innan 

handskrift?  

Centrala frågor av öppen karaktär och specifik karaktär 

Upplever du en skillnad mellan att arbeta med traditionell läs- och skrivundervisning och 

ASL? Eventuella följdfrågor: I elevernas textproduktion? Motivation? Distraherade av andra 

funktioner på datorerna/läsplattorna? Samspel och interaktion? Handstil? Stavning?  

Hur upplever du det faktum att eleverna inte lär sig indelning i språkljud och bokstäver från 

skolstart? 

Vilka fördelar kan du se med ASL-metoden i förhållande till traditionell läs- och 

skriundervisning? 

Vilka nackdelar kan du se med ASL-metoden i förhållande till traditionell läs- och 

skrivundervisning? 

Använder du dig strikt av ASL-metoden eller finns fler metoder närvarande i läs-och 

skrivundervisningen?  

Hur ser du på att kombinera flera metoder i läs- och skrivundervisningen? Fördelaktigt/eller 

mindre fördelaktigt? 
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Är din erfarenhet att vissa elever gynnas mer eller mindre med ASL-metoden i sin läs-och 

skrivutveckling? Eventuella följdfrågor: Möjlighet till individanpassad undervisning eller 

inte? Om ”ja”, på vilket sätt? Elever med läs- och skrivsvårigheter? Andraspråkselever? 

Elever som har motoriska svårigheter? 

Hur kan man enligt dig arbeta med ASL för att tillgodose så många elevers behov som möjligt 

i läs- och skrivundervisningen? 

Fråga av mer neutral karaktär 

Skulle du återgå till traditionell läs- och skrivundervisning om du fick chansen? 

Avslutningsvis 

Klargör eventuella frågetecken och frågar informanten om det finns något att tillägga.  
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