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Titel 
Att skriva sig till läsning – en effektiv forskningsbaserad läsinlärningsmetod för elever i 

avkodningssvårigheter? 

 

English title 
Writing to read – an effective research-based method for teaching pupils with decoding 

difficulties? 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 
Vi har genom tidigare forskning, intervjuer och observationer undersökt om metoden att 

skriva sig till läsning (ASL) bygger på vetenskaplig grund. Vi ville även veta hur 

pedagoger som arbetar med metoden upplever den och om den gynnar eller missgynnar 

elever i avkodningssvårigheter. För att begränsa vårt arbete plockade vi ut avkodning ur 

teorin the simple view of reading. Vi kom fram till att metoden inte var 

forskningsbaserad. Många varianter har växt fram ur Tragetons grundidé, där den 

gemensamma nämnaren är att texter skrivs digitalt i den första bokstavsinlärningen och 

pennan introduceras senare. Metoden gynnar inte läsningen utan fördelarna ligger på 

andra plan till exempel stavning och textkvalité. Det framkom även att metoden bör 

kombineras med andra läsinlärningsmetoder och att det bör vara en balans mellan 

skrivande och läsande. För bästa resultat bör segmentering övas i kombination med att 

bokstävernas namn och ljud lärs in. För elever i avkodningssvårigheter är det viktigt att 

de använder handens rörelser för att befästa bokstävernas särdrag. Därför är det viktigt 

att denna del inte glöms bort eller framskjuts till årskurs två. Vi ser inte ASL som en 

läsinlärningsmetod utan istället som en möjlighet till ett kompensatoriskt verktyg för 

alla elever, då eleverna skriver digitalt med hjälp av talsyntes. 
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1 Inledning 

I vår kommun drivs två tydliga linjer just nu. Den ena är att skolans undervisning ska 

bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket är förankrat i Skollagens 1 

kap 5 § (SFS 2010:800), och det andra är en läs-och skrivsatsning. 

Läsinlärningsmetoderna Fonomix och Att skriva sig till läsning (ASL) värderas högt. Vi 

är nyfikna på om dessa två linjer är förenade med varandra. Pendeln går inom skolan 

och ibland får vissa metoder oförtjänt mycket genomslagskraft utan vetenskaplig 

förankring. Den som sägs ligga bakom läsinlärningsmetoden Att skiva sig till läsning är 

den norske forskaren Arne Trageton. I en artikel i Språktidningen (2008) kritiserar både 

Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, och Ingvar Lundberg, professor emeritus i 

utvecklingspsykologi och läsforskare, metoden. Myrberg menar att Trageton själv inte 

var ute efter att studera några effekter i sitt projekt. Han har dessutom inte publicerat 

sina resultat i några vetenskapliga tidskrifter. Myrberg menar vidare att nästan all 

pedagogisk försöksverksamhet ger ett bättre resultat initialt. Detta beror främst på 

entusiasm och nyhetsvärde. Efterhand trappas entusiasmen av. För att få reda på 

effekterna av en ny pedagogik behövs en longitudinell studie med kontrollgrupper att 

jämföra med. Lundbergs invändning mot metoden består i att eleverna inte får forma 

bokstäverna när de skriver på datorer. Det har visat sig att minnet blir bättre när flera 

sinnen aktiveras. Bokstävernas specifika särdrag befästs lättare i minnet när bokstäverna 

formas. Professor och tidigare överläkare för handkirurgi Göran Lundborg (2016) 

menar att vi måste värna om de aktiva händerna eftersom de stimulerar stora delar av 

hjärnan. Han skriver att det måste finnas en balans mellan handens skapande rörelser 

och teknikens knapptryckande. Om barnet formar bokstäver med handen mot ett 

underlag förstärks minnesspåren och memoreringen förbättras. Detta beror på att flera 

sinnen aktiveras till exempel motorisk formning, ljudet och trycket mellan penna och 

underlag. Han menar alltså att skriva med penna stärker inlärningsprocessen. Med dessa 

artiklar i ryggen känns det extra viktigt att få klarhet i metodens förankring. 

 

För de allra flesta eleverna spelar inte läsinlärningsmetoden någon större roll. De lär sig 

läsa oavsett metod och utvecklar snabbt goda strategier som är effektiva och 

ändamålsenliga. För elever i läs-och skrivsvårigheter är däremot metoden avgörande för 

kommande skolframgångar. De är beroende av stöttning för att etablera effektiva 

strategier eftersom vägen dit är längre och kan behöva korrigeras (Frost, 2009). De 
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elever som inte lär sig läsa och skriva tillräckligt bra under sin skoltid löper risk att 

känna sig underlägsna och uppgivna inför att själva kunna påverka sitt liv i någon 

önskad riktning (Taube, 2014). Med tanke på dessa elever vill vi fokusera på om 

metoden gynnar dem eller ej. 

 

2 Syfte och problemformulering 

Vi vill i vår studie granska läsinlärningsmetoden ”att skriva sig till läsning” (ASL). 

Eftersom skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

vill vi se om metoden är förankrad i detta. Vi vill även undersöka hur metoden används 

eller kombineras med andra läsinlärningsmetoder. Vi tycker det är viktigt att se om 

metoden är gynnsam för elever i läs- och skrivsvårigheter. När det gäller läs-och 

skrivsvårigheter väljer vi att fokusera på de delar som har med avkodningen att göra.  

 

• Bygger metoden Att skriva sig till läsning (ASL) på vetenskaplig grund? 

• Hur upplever pedagogerna arbetet med metoden ASL i årskurs 1 och 2 i en 

medelstor kommun? 

• På vilket/vilka sätt gynnas/missgynnas elever i avkodningssvårigheter av 

metoden ASL? 

 

3 Tidigare forskning  

I detta kapitel kan du läsa om vår teoretiska utgångspunkt the simple view of reading. 

Därefter kan du läsa om språklig medvetenhet, vilket är en förutsättning för kommande 

läsinlärning. Sedan blir du guidad igenom läsutvecklingens olika faser. Inom 

läsinlärningen har det länge funnits två huvudinriktningar som har stridit mot varandra 

(Hjälme, 1999). Dessa beskrivs i  nästkommande stycke. Vad forskningen säger att 

särskilt gynnar läs- och skrivsvaga elever när det gäller läsinlärning är nästa del. 

Slutligen beskrivs metoden att skriva sig till läsning. Här tittar vi närmare på 

ursprungsmetoden, men även en vidareutvecklad gren; Sandviksmodellen. 
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3.1 Simple view of reading 

Vi bygger vårt arbete kring teorin “the simple view of reading” (Gough & Tunmer, 

1986). Anledningen att vi vill bygga vårt arbete kring denna teori är att den dels 

förklarar vad läsning är, men även hjälper oss att avgränsa vårt arbete då det gäller 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Teorin bygger på följande formel: 

 

Läsning = Avkodning * Förståelse (L = A * F) 

 

Läsning sker först då eleven har en god avkodning och förstår vad de läser. Skulle 

någon av delarna (avkodning eller förståelse) mäta ett nollvärde sker heller ingen 

läsning. En god avkodare, menar Gough & Tunmer, kan läsa isolerade ord snabbt, exakt 

och tyst. De har god kännedom om bokstävernas ljud och uttalsregler. För att mäta 

denna del är en god indikator hur eleven kan läsa nonsensord. Med förståelse menar 

författarna språkförståelse, alltså inte läsförståelse. De menar att när texten väl är 

avkodad bearbetas den på samma vis som en text som man har lyssnat på.  

 

Det finns tre olika typer av lässvårigheter; avkodningssvårigheter (t.ex. dyslexi), svag 

språkförståelse (t.ex. hyperlexi) och en kombination av avkodningssvårigheter och svag 

språkförståelse (generella lässvårigheter). Vi kommer i vårt arbete att begränsa oss till 

de elever som är i avkodningssvårigheter. 

 

3.2 Språklig medvetenhet 

Barnets språkliga förmåga anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för lyckad 

läsinlärning och läsutveckling (Fridolfsson, 2015). När vi läser finns det ett inre lexikon 

med språkkunskap som redan är inlärt, vilket tas fram i samband med läsningen. För att 

ett barn ska kunna uppnå språklig medvetenhet krävs ett perspektivbyte och en 

reflekterande hållning till språket. I stället för att eleven fokuserar på ordets betydelse 

ska det bli medveten på ordets form och funktion (Tornéus, 2000). Det finns fyra nivåer 

av språklig medvetnhet som har betydelse för läsutvecklingen; den fonologiska, den 

semantiska, den grammatiska och den pragmatiska. 
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3.2.1 Fonologisk medvetenhet 

Den fonologiska nivån innefattar språkljuden och förmågan att uppfatta vokaler och 

konsonanter som finns i talet. När ett barn ska lära sig att läsa enligt den alfabetiska 

principen är det viktigt att de förstår att det talade språket bryts ner i enskilda ljuddelar. 

Barnen behöver bli fonologiskt medvetna genom att se att varje enskilt fonem kopplas 

ihop med en bokstav. (Fridolfsson, 2015). Barnen måste också förstå att ord kan vara 

uppbyggda av flera morfem. (Tornéus, 2000) Det är viktigt att barnen lär sig att märka 

skillnaden mellan ljuden genom att höra och uppfatta dem. I svenskan finns olika 

kombinationer med konsonanterna de så kallade konsonantklustren. Till exempel med 

tre konsonanter ordet (strut), och med fyra konsonanter orden (drömskt, danskt). Många 

barn har svårt med dessa konsonantkluster och det gör att de får svårigheter med 

läsningen längre fram. (Fridolfsson, 2015).  

 

Det finns ett samband mellan fonologisk medvetenhet och den tidiga läs- och 

skrivinlärningen. Finns det brister i den fonologiska medvetenheten är det inte säkert att 

det kan ge en förklaring till att barn har läs- och skrivsvårigheter. Det är alltså inte en 

säkerhet att arbeta förebyggande med fonologiska övningar för att undvika läs- och 

skrivsvårigheter (Arnqvist, 2009). En grund för definitionen dyslexi är en svaghet i det 

fonologiska systemet (Hoien & Lundberg, 2013). 

 

3.2.2 Semantisk medvetenhet 

Den semantiska nivån innefattar ords och frasers betydelser och olika ords samband. 

När någon läser eller hör ett ord så förknippas det med tidigare upplevelser och 

erfarenheter som många sinnen varit involverande i. Vid inlärning av nya ord och 

begrepp så placeras de in på rätt ställe i förhållande till andra ord. Detta sker genom en 

organisering av orden och begreppen. För att barn ska lära sig nya ord så behöver de 

vara tillsammans med personer som har och använder ett ordförråd som är ett par nivåer 

över barnets, då lärs orden i själva sammanhanget. För att orden ska kunna lagras i 

långtidsminnet behöver barnen uppleva orden och förstå dess innebörd. (Fridolfsson, 

2015).  

 

3.2.3 Grammatisk medvetenhet 

Det finns grammatiska regler i språket som kan delas upp i den syntaktiska och den 

morfologiska nivån. Den syntaktiska nivån innebär reglerna som ordningsföljden 
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mellan orden i en sats styrs av. Det är först i sex-sjuårsåldern som barnen börjar att 

uppfatta den syntaktiska formen. (Tornéus, 2000). Den morfologiska nivån innebär de 

olika ordens böjningar. Ord består av enheter som är betydelsebärande och de kallas 

morfem. Det finns två olika slags morfem; lexikala morfem som till exempel kan vara 

ordet bil och de grammatiska som främst är böjningsändelser som -ar-na så det blir 

bilarna när det sätts ihop. (Fridolfsson, 2015). Vid ljuddiskrimination kan barn höra att 

orden låter olika, men det är inte säkert att de vet vari skillnaden ligger. Stavelser är 

betydligt lättare att uppfatta än fonem. Stavelserna bär även upp språkets rytm och 

melodi, vilket vi verkar ha lätt för att uppfatta. (Tornéus, 2000)  

 

3.2.4 Pragmatisk medvetenhet 

Den pragmatiska nivån innebär hur språket används och anpassas till olika situationer 

och sammanhang som man befinner sig i (Fridolfsson, 2015). Barnen behöver också 

tidigt utveckla en generell språklig kompetens samt en förståelse för vad texter kan 

användas till (Arnqvist, 2009). Läsflytet är nära förknippat med pragmatiken och anses 

vara ett hjälpmedel i den språkliga kommunikationen. (Fridolfsson, 2015). Viktiga 

skriftspråkliga överenskommelser som barnen behöver lära sig inför läsinlärningen i 

svenska är; förståelsen av nyttan av att kunna läsa - läsningen är ett sätt att kunna 

kommunicera, att det inte är bilderna utan tecknen som förmedlar berättelsen, att när 

man läser så läser man från vänster till höger och uppifrån och ner, att förstå innebörden 

av skriftspråkliga begrepp såsom ord, bokstav och siffra och att det är viktigt för barnet 

att använda sig av både gemener och versaler på rätt sätt.  

 

3.3 Läsutveckling 

Du kommer nu guidas igenom läsutvecklingens olika faser; pseudoläsning, visuell 

läsning/logografisk läsning, partiell fonologisk avkodning, fonologisk läsning samt 

morfologisk läsning/ortografisk läsning. 

 

3.3.1 Pseudoläsning 

Pseudoläsning innebär att barnet som hört sina föräldrar läsa samma saga för sig många 

gånger lär sig den sagan utantill och märker om föräldern skulle säga fel. Barnet 

försöker att härma hur föräldern gör när den läser för barnet (Fridolfsson, 2015). Liberg 

(2010) menar också att barnen tidigt kan återberätta det någon läst för dem. De kan 

också hitta på något som de tror står i texten. 
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3.3.2 Visuell läsning/logografisk läsning  

Den första läsningen som barnet gör utgår från visuella strategier (Frost, 2009). Barnet 

ser, minns och känner igen (Liberg, 2010). Många små barn lär sig snabbt att känna 

igen de vanligaste skyltar som finns i dess omgivning, som till exempel ICA, 

McDonald´s, Coca Cola och STOP. Det som gör att barnet känner igen dessa skyltar är 

inte själva ordet utan det är de visuella kännetecknen som är karaktäristiska för just det 

ordet. Denna fas finns mycket tidigt i barnets läsutveckling. Barn som möter olika texter 

kan lära sig känna igen enstaka ord visuellt, men den logografiska läsningen är inte 

någon egentlig läsning eftersom barnet ännu inte lärt sig den alfabetiska principen. 

Barnet känner igen orden som bilder (Fridolfsson, 2015). Namnet Kalle kanske känns 

igen genom de två l-en i mitten. Detta gör att förväxlingar lätt sker (jfr Pelle). Denna 

visuella del av läsningen är inte avgörande för att knäcka läskoden utan barnet måste i 

stället bli medvetet om att bokstäverna är symboler som representerar olika språkljud. 

Barnet behöver alltså ha en förståelse för att språket har både en form- och en 

innehållslig sida; bli språkligt medvetet. En del barn börjar själva leka med språket 

genom att t.ex. rimma, medan andra barn återkommande behöver inspireras på ett 

strukturerat sätt för att få upp ögonen för språket. De barn som har utvecklat sin 

uppmärksamhet på språkets ljud får sedan lättare att koppla ihop bokstäverna med rätt 

ljud. Den fonologiska läsningen kan börja. De barn som inte har förstått den fonologiska 

principen kommer fortsätta att försöka läsa genom att använda sitt visuella minne, alltså 

att komma ihåg vad det ser. Detta leder dock inte till någon läsutveckling (Frost, 2009). 

Ett syfte med att lära barn de logografiska ordbilderna kan vara att de kan läsa text 

snabbare. Den logografiska läsningen är dock inte hållbar i längden eftersom vi som 

läser inte kan hålla så många bilder av ord i minnet, och att om vi skulle möta nya ord 

som vi inte mött tidigare så skulle det inte fungera. (Fridolfsson, 2015).  

 

3.3.3 Partiell fonologisk avkodning 

Partiell fonologisk avkodning innebär att barnet känner igen vissa bokstäver och gissar 

resten till exempel kan ordet sparka avläsas enbart med s___ka. Det gör att barnet lätt 

läser fel. Det kan i stället bli starka eller snarka. Den partiella avkodningen kan länge 

vara den enda som står till buds för elever i lässvårigheter eftersom de inte klarar att 

göra en fullständig fonologisk analys. Det är ett stort problem att många elever i 
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lässvårigheter hänger sig kvar vid denna metod. Detta gör att de inte når en fullständig 

fonologisk läsning, vilket är grunden för en automatiserad läsning (Frost, 2009). 

 

3.3.4 Fonologisk läsning 

När barn ljudar ett ord ljud för ljud så säger vi att det barnet använder sig av den 

alfabetiska principen. Det kan vara ordet s-o-l som när barnet läser ihop det förstår att 

det är ordet sol. När barnet har gått ifrån den logografiska läsningen till den alfabetiska 

så märker barnet att det finns många nya möjligheter och även utmaningar. För att 

kunna läsa alfabetiskt behöver man förstå att det finns ett samband mellan fonem och 

grafem, att varje bokstav hänger ihop med ett visst ljud. Det är viktigt att barn knäcker 

den alfabetiska koden tidigt i sin läsundervisning och att de får möjligheter att träna upp 

sina alfabetiska strategier. Det är även viktigt att barn förstår att det talade språket är 

uppbyggt av ord som i sin tur består av enskilda fonem (Fridolfsson, 2015). Det finns 

ingenting i barns naturliga erfarenheter av det talade språket som gör det logiskt att ett 

ord är uppdelat i flera ljud. Det kan därför vara svårt att upptäcka den alfabetiska 

principen på egen hand. Barnet hör en helhet och fokuserar i stället på innehållet (Hoien 

& Lundberg, 2013). Det finns enligt Elbro (2004) två sätt för hur barn lär sig 

bokstäverna och deras ljud. Det första sättet innebär att de direkt lär sig bokstävernas 

namn och ljud antingen genom undervisning om dem eller genom att de frågar om 

bokstäverna. Indirekt, som är det andra sättet, så lär sig barnen bokstäverna genom att se 

och höra skrivna ord.  

 

3.3.5 Morfologisk läsning / Ortografisk läsning 

Ortografisk och morfologisk läsning innebär att barn läser orden utan att behöva ljuda 

ihop dem utan de finns automatiserade i minnet. Varje gång som ett barn möter ett ord 

förstärks bilden av ordet i minnet (Hoien & Lundberg, 2013). Samtidigt som eleven 

använder de fonologiska strategierna på ett effektivt sätt börjar eleven bygga upp 

kunskap om ord, orddelar (prefix, ordstam och suffix) och småord. Eleven samlar sina 

erfarenheter om likheter och skillnader i stavningen och bygger på så vis upp en 

ordkunskapsbas. När barnet börjar känna igen delar av ordet direkt ökar läshastigheten 

(Frost, 2011). När barn använder ortografisk läsning kan de se skillnad på stavningen av 

ord som ser lika ut vid en snabb blick på dem, ett exempel kan vara människa och 

männiksa. Att läsa ortografiskt innebär att ord, morfem eller bokstavskombinationer 
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som är vanligt förekommande känns igen direkt som en helhet. (Fridolfsson, 2015). Den 

ortografiska ordavkodningen anses vara den mest avancerade av ordavkodningsfaserna 

men läsutvecklingen är inte helt färdigutvecklad utan nu måste barnet få ett läsflyt 

också. Läsflytet kan komma att bli som en bro mellan avkodning och förståelse. Även 

en god läsare är ändå beroende av ordens enskilda bokstäver och ljud (Elbro, 2004). 

Även obetydliga stavfel gör att läshastigheten minskar. Den ortografiska läsningen 

handlar alltså mer om att orden känns igen genom deras stavningssätt än att de känns 

igen visuellt som en ordbild. Då är läsningen automatiserad, vilket innebär att 

avkodningen inte stjäl uppmärksamheten, du läser ordet även om du inte har den 

avsikten samt att du inte kan förklara hur du gör när du läser. En läsare kommer 

kontinuerligt att möta nya okända ord i sin läsning. Då finns de tidigare inlärda 

inläsningsstrategierna kvar som en back-up (Hoien & Lundberg, 2013). När barn hela 

tiden måste tänka på vilket ord som står i texten det läser blir det svårt för barnet att få 

ett sammanhang av det lästa. Detta beror på att barnet ännu inte automatiserat 

avkodningen och gör att förståelsen blir eftersatt. Den enda vägen att få en 

automatisering är att träna, träna och åter träna.  

 

Lundberg & Herrlin (2005) menar att det finns olika dimensioner i den tidiga  

läsutvecklingen som är viktiga. Om den fonologiska medvetenheten är god så främjas 

ordavkodningen, ordavkodningen har positiv inverkan på både den fonologiska 

medvetenheten men också på flytet i läsningen. Om läsflytet fungerar bra så har det god 

inverkan på läsförståelsen vilket i sin tur kan bidra till att få bättre flyt i läsningen. Om 

barnen har en god läsförståelse så finns det förutsättningar för att få ett positivt 

läsintresse. 

 

3.4 Två huvudinriktningar 

Det finns troligen över 100 olika läsinlärningsmetoder (Elbro, 2004), men de flesta 

faller in under de två huvudinriktningarna. I den ena inriktningen utgår man från texten 

och hela ordet, medan man i den andra utgår från språkljuden; ordbildsmetoden (top-

down) och ljudningsmetoden (bottom-up). 
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3.4.1 Ordbildsmetoden / Top-down 

Ordbildsmetoden innebär att orden lärs in som en helhet eller som bilder. Efter ett tag 

kan barnen själva upptäcka att ordbilderna kan plockas isär i mindre delar eller som 

bokstäver. I ordbildsmetoden uppmanas barnen att välja ord som skrivs ner på papper 

och eftersom orden har någon speciell innebörd för barnen anses det bli lättare för 

barnen att lära sig dem. I klassrummen kan läraren sätta upp lappar med ord som till 

exempel bord, dörr, stol och fönster. Det kan också finnas lappar med orden hej, 

mamma, pappa, och, är och jag som barnen ska lära sig som en visuell helhet. 

(Fridolfsson, 2015) Syftet med ordbildsmetoden är att barnen från början ska bli 

stimulerade till att läsa enkla böcker på egen hand och att de ska få läsglädje. Att de 

känner att det är meningsfullt att lära sig läsa anses som en viktig del i metoden. Vissa 

barn kan inte på egen hand upptäcka sambandet mellan bokstav och ljud. De behöver 

undervisning om hur de ska förstå den alfabetiska principen. Det kan vara så att en del 

barn kommer att fortsätta läsa orden de lärt sig genom ordbildsmetoden som en 

logografisk helhet länge. Det kan betyda att de kan få svårt att läsa nya ord som de inte 

stött på tidigare och speciellt ord som ser ut att stavas likadant som till exempel den, det 

eller dem. Vid dessa ord gissar barnen vad det står eftersom de inte använder den 

alfabetiska principen. 

 

LTG-metoden är en ordbildsmetod och den står för Läsning på Talets Grund. Det var 

Ulrika Leimar som var upphovskvinna till denna metoden i slutet av 1960-talet. Leimar 

ville med sin metod träna barnens språk och begreppsuppfattning tidigt i livet, helst 

redan i förskolan. Metoden bygger på att barnen gradvis blir förtrogna med  

ljud/bokstavsprincipen samt vad som utmärker skrivet språk (Leimar 1974). LTG är en 

metod som bygger på en jämförelse mellan det talade språket och skriven text samt 

analys av det talade språket. Genom att barnen själva övar sitt språkliga stoff och alltid 

använder sig av ord som är meningsfulla sker läsinlärning. Det är de semantiska 

aspekterna som betonas mer än de fonetiska även om de formella ljudanalys- och 

sammanljudningsövningarna, som anses nödvändiga för barnen att utläsa okänd text 

inte försummas. (Leimar 1974). När det gäller läsning på talets grund menar Leimar att 

talet kommer ur behovet av kommunikation och då behövs en gemensam begreppsvärld 

där barnen kan lära av varandra. LTG utgår från barnets egna upplevelser och tänkande, 

så som det kommer i uttryck i det talade språket, och är därför en individuell 

läsinlärning. (Leimar 1974). Om lärarna använde sig av dialog i undervisningen ansåg 
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Leimar att barnens språkliga förmåga kunde stimuleras och utvecklas, både den 

grammatiska och den semantiska förmågan. (Fridolfsson, 2015). Leimar anser att LTG-

metoden kan utnyttjas när barnen är i mindre grupper.  

 

3.4.2 Ljudningmetoden /Bottom-up 

Ljudningsmetoden utgår från ordens delar. Den kallas också för syntetisk 

läsinlärningsmetod. Grunden i denna metod att skapa säkra kopplingar mellan grafem 

och fonem (Fridolfsson, 2015). Om barnet inte kan bli säkert och avkodningen inte 

automatiseras så kan det bli ett misslyckande längre fram. Barnen lär sig en bokstav och 

ett ljud i taget i den syntetiska metoden. De bokstäver/ljud som inleder är de vanligaste 

vokalerna (a, i , o eller e) eller konsonanterna (r, s, l, m eller v). Bokstäverna jämförs 

med varandra för att se olikheter och likheter visuellt samt man lyssnar på bokstavens 

ljud. Detta görs grundligt med alla bokstäver. Oftast finns det bilder till varje bokstav. 

När barnen lärt sig några bokstäver grundligt kan de börja försöka bilda ord med dem. 

Det kan till exempel vara is och al. Upplägget i metoden går från det enkla till det svåra 

för att inte barnen ska känna sig misslyckade. (Fridolfsson, 2015).  

 

Wittingmetoden utvecklades av Maja Witting på 1960-talet. Enligt Fridolfsson (2015) 

är läsprocessen uppdelad i två betydande beståndsdelar; symbolfunktion och förståelse. 

Kopplingen mellan symbolen och språkljuden ska vara automatiserad genom att barnet 

först förstår alla språkljud och det talade språket för att kunna bli en skicklig läsare. En 

läsare måste komma till insikt om att tecken och språkljud fungerar i samklang enligt 

vissa bestämda principer (Witting, 2010). Förståelsen bygger på tidigare erfarenheter 

och kunskaper. För att förstå förutsätts att barnet nått en viss begreppsutvecklingsnivå 

och har en språklig kompetens som är av både semantisk och grammatisk karaktär. 

Witting (2010) menar att dessa två delar måste tränas var för sig. Enligt metoden så 

tycker Witting att läsning och skrivning kan arbetas med parallellt, så i den första delen 

kan barnet träna sin läsning genom att skriva, när barnet gör det så utnyttjas flera sinnen 

samtidigt. För att barnen ska kunna lägga all sin kraft på förståelsen så är det viktigt att 

barnen ska kunna automatisera symbolfunktionen som anses vara en förutsättning i 

barnens läsförmåga. I den andra delen arbetar barnen muntligt undersökande, 

bearbetande och utvecklande med sitt språk i ett så kallat fritt associerande. Dessa två 

delar arbetar barnen med var för sig men de behöver vara i ett samspel.  
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De första vokalljuden som lärs ut är a, i och o eftersom de både auditivt och 

artikulerande ligger längst ifrån varandra (Witting, 2010). De så kallade klusilerna 

kommer in så sent som möjligt i inlärningen för att de inte har egenskap att hållas ut. 

Witting framhåller att vokalerna kommer först har att göra med att de är ett bärande 

element i språket och det behöver bli barnens egendom på ett grundläggande sätt. Det är 

språkljuden som inledningsvis framhävs för barnen och inte tecknen.   

 

3.5 Vad gynnar elever i läs-och skrivsvårigheter vid läsinlärningen  

För att kunna avgöra om metoden ASL gynnar elever i läs-och skrivsvårigheter har vi 

valt att se vad forskningen säger i ämnet. Vi har delat in kapitlet i följande 

underrubriker; fonologi, bokstavsinlärning och nybörjarläsning, utvecklande arbete, 

segmentering och bokstavskännedom, handen skapar minnesspår samt självförtroende 

och motivation. 

 

3.5.1 Fonologi 

En förutsättning för att barnen ska kunna lära sig läsa är att de kan byta fokus från 

språkets innehåll till språkets form (Elbro, 2004). Ett bra sätt för att få barnen att 

upptäcka språkets formsida är genom språklekar. Här får barnen syn på språkljuden, 

vilket är en förutsättning för den kommande läsutvecklingen (Häggström, 2010; Frost, 

2009). Fonologiska övningar är något som ofta ställer till bekymmer för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, men övningarna kan ändå göra att svårigheterna minskar eller 

försvinner helt. Det är viktigt att progressionen är långsam så varje moment blir befäst 

(Häggström, 2010). För att stabilisera de fonologiska strategierna och utforska de 

ortografiska strukturerna är det gynnsamt om eleverna skriver (Frost, 2009). 

 

3.5.2 Bokstavsinlärning och nybörjarläsning 

Det bör läggas stor vikt vid bokstavsinlärning i läsundervisningen. Detta för att barnet 

ska bli medvetet om bokstävernas specifika drag (Hoien & Lundberg, 2013). Det är inte 

alfabetet i sig som ställer till svårigheter utan att koppla rätt bokstav till rätt ljud. Det är 

ofta de barn som inte har förstått att ett ord består av ljud som får svårt att lära sig 

bokstäverna (Frost, 2009; Elbro, 2004). Elbro (2004) ser stora fördelar med att använda 

sig av ljudningsmetoden vid läsinlärningen. Barnen blir snabbt självständiga läsare, lär 

sig snabbare att läsa nya ord, de blir bättre på att stava och de blir bättre på att förstå 

innehållet i texter. Så fort ett barn har lärt sig några språkljud bör det få träning i att 
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binda ihop ljuden till ord. Sammanljudningen sker lättast om ljuden sjungs ihop. Det är 

lämpligt att börja med att sätta ihop en konsonant med en vokal och då konsonanterna l, 

m, s, r, v och f som är lätta att hålla ut. Efter det kan man börja med klusilerna p, t och k 

och sedan de mer komplicerade konsonantklustren (Hoien & Lundberg, 2013). Druid- 

Glentow (2006) menar att alla barn, läsare, nybörjare och de som har svårigheter, ska 

vokalarbeta både muntligt och skriftligt på ett medvetet och lustfyllt sätt. Med detta 

menas att nybörjarna ska arbeta mycket och ofta med vokalerna och andra som redan 

läser ska repetera dem. Vid inlärning av nya ord är det viktigt att utgå från de ord eleven 

redan kan. Vid inlärning av hus kan man till exempel utgå från ordet mus. Då blir det 

nya inte så stort och svåråtkomligt. Övningsorden behöver så snabbt som möjligt sättas 

in i meningar och enkla texter (Hoien & Lundberg, 2013; Elbro, 2004). Det är en fördel 

om texterna är någon form av instruktion som eleven ska utföra vilket gör övningen 

lustfylld och meningsfull (Hoien & Lundberg, 2013). Det är viktigt att eleverna förstår 

att de måste samla in all fonologisk information som finns i ordet och sedan bearbeta 

det under läsningen. Eleverna behöver också bli medvetna om ords uppbyggnad (prefix, 

ordstammar, suffix, högfrekventa småord, orddelar) genom systematiskt arbete. De lästa 

orden behöver användas i många sammanhang och på så sätt överinläras. Dessa två 

delar utvecklar gemensamt automatiseringen av läsningen (Frost, 2009). Under 

syntesprocessen är det korttidsminnet som bestämmer hur många ljudsegment som kan 

lagras och bearbetas. Hos individer med dyslexi är ofta det fonologiska korttidsminnet 

dåligt. Det kan därför behövas att individen bearbetar större fonologiska enheter i stället 

för varje enskilt ljud i avkodning (Hoien & Lundberg, 2013). 

 

3.5.3 Utvecklande arbete 

Om utvecklingen inte går framåt för en elev, eller väldigt långsamt, är det viktigt att 

läraren blir medveten om elevens strategier och hjälper den att ändra strategi. Det 

hjälper inte för eleven att öva så länge de är fast i en missgynnande strategi (Frost, 

2009). Vissa elever kan fastna i den metod som användes i nybörjarundervisningen, 

vilket gör att de inte tillägnar sig mer effektiva metoder som för läsutvecklingen framåt 

(Hoien & Lundberg, 2013). Ett vanligt problem för barn som utvecklas långsamt är att 

de arbetar med för svåra texter. Det är viktigt att de får läsa mycket texter som de 

omedelbart får grepp om för att öka automatiseringen. En lagom svår text ligger inom 

den proximala utvecklingszonen. Det betyder att eleven kan 80-90 % av orden i texten 

utan att ljuda när det gäller undervisningstexter och minst 90 % när det gäller att öva 
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automatiseringen (Frost, 2009). Det är viktigt att läraren är medveten om vilka texter de 

ger sina elever och på vilket sätt de kan förenklas utan att för den skull ta bort 

information. Om huvudordet i en mening kommer först blir läsningen mycket lättare. 

För många prepositioner samt om avståndet mellan subjekt och predikat är långt ställer 

det höga krav på korttidsminnet. Detta gör texten mer svårtillgänglig. Det är även bättre 

att undvika sammansatta ord utan i stället skriva ut förklaringen (Hoien & Lundberg, 

2013). Eleverna behöver automatisera sin läsning genom att läsa mycket (Elbro, 2004). 

För att öka läsflytet är det bra att använda olika typer av läsning till exempel 

lärarassisterad högläsning, parläsning, upprepad läsning och växelläsning på rätt 

svårighetsnivå. När det gäller den lärarassisterade högläsningen inleder läraren med att 

läsa texten, sedan läser läraren och eleven tillsammans och slutligen läser eleven själv 

och får endast stöttning vid behov. I parläsningen läser eleverna två och två. Den som 

inte läser för stunden agerar lärare och fyller i antal rätt lästa ord samt lästiden. 

Resultatet kan sedan föras över till ett frekvensdiagram. Den upprepade läsningen består 

i att eleven läser samma text flera gånger. Även här kan lästiden samt läsfel antecknas 

för att dokumentera framsteg. I växelläsningen turas läraren och eleven om att läsa. Där 

den ena slutar tar den andra vid (Hoien & Lundberg, 2013). För lässvaga elever spelar 

kontexten en större roll än det gör för goda läsare. Genom sammanhanget eller bilder 

kan läsaren komma fram till rätt ord eller böjningsform. Detta kan till viss del 

kompensera för en svag fonologisk eller ortografisk läsning. (Hoien & Lundberg, 2013). 

Att gissa ordet enbart genom att läsa orden före är dock svårt. Endast 10 procent av 

orden blir då helt rätt. Även om kontextläsning är ett stöd så är det ändå ingen hållbar 

väg på sikt utan varje ord behöver avkodas (Elbro, 2004). Att tänka på för elever med 

läs- och skrivsvårigheter för att underlätta för dem så nämner Druid-Glentow (2006) 

några exempel: ge ordentligt med tid för inlärning, träning och redovisningar, ge 

muntliga introduktioner och sammanfattningar, läs alltid upp det som skrivs på tavlan 

samt ge barnet materialet i förväg så barnet hinner läsa texten i lugn och ro. 

 

3.5.4 Segmentering och bokstavskännedom 

Muter, Hulme, Snowling & Taylor (1998) har genom en longitudinell studie visat att 

fonemsegmentering har en tydlig påverkan på läs- och skrivutvecklingen. Sådan 

avancerad fonologisk medvetenhet får de flesta barn först efter att de har fått formell 

lästräning. Även bokstavskännedom var en tydlig indikator på läsutvecklingen under 

barnens första år i skolan. Segmenteringen och bokstavskännedomen behöver arbeta 
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tillsammans för att få fonologiska länkar. För att nå högsta effekt bör segmentering 

tränas integrerat med att bokstävernas namn och ljud lärs in.  

 

3.5.5 Handen skapar minnesspår 

Lundborg (2011) menar att handen kan lagra minnen och erfarenheter. Erfarenheterna 

skapar minnesspår i hjärnan som är direkt länkade till handen. Du kan till exempel 

knyta skosnören, knäppa knappar eller sticka, när du väl har lärt dig, utan att du behöver 

fokusera på handlingen i sig. Du kan till och med genom att se andras rörelser förstärka 

ditt egna minnesspår i hjärnan. När vi skriver med pennan mot pappret aktiveras en 

mängd olika sinnen vilket stimulerar hjärnan. Detta stämmer väl överens med Mangen 

(2016) som hävdar att den viktigaste kroppsliga faktorn när det gäller att läsa och skriva 

är att vi känner med och rör vår hand. Handen är vårt skrivverktyg oavsett om vi skriver 

med en penna, på en dator eller på en surfplatta, men processerna ser olika ut. När vi 

skriver med en penna pågår ständigt och simultant samverkande visuell, motorisk och 

kinetisk feedback till hjärnan. Rörelsen ger hjärnan information om de producerade 

bokstävernas visuella utseende. När man skriver på ett tangentbord får inte hjärnan 

någon sådan information. Detta gör att det är svårare att komma ihåg bokstävernas 

utseende. Mangen anser att Tragetons metod saknar empiriska bevis, men ser det som 

viktigt att barn får lära sig att skriva på ett tangentbord som ett komplement till 

handskrift. Carlström (2010) påstår att det finns ett värde att lägga tid och energi på 

handstilsträning i samband med läsinlärningen eftersom det kan hjälpa många elever att 

använda flera sinnen att förstärka inlärningen av tecken till ljud och ljud till 

teckensambandet. Detta gäller särskilt vid inlärning av visuellt lika bokstäver. Hoien & 

Lundberg (2013) framhäver att spårning av bokstäver ger stimulans både till 

rörelsesinnet (det kinestetiska sinnet) och känselsinnet (det taktila sinnet). Spårningen 

bör göras parallellt med visuella, fonologiska och artikulatoriska övningar. Detta gör att 

ett allsidigt neurologiskt nätverk etableras i långtidsminnet vilket gör det lättare att 

känna igen bokstäverna. För att ge både visuell och fonetisk hjälp vid bokstavsinlärning 

är det bra om bokstäverna kopplas ihop med en bild som ger ett semantiskt innehåll.  

 

3.5.6 Självförtroende och motivation 

Enligt Fridolfsson (2015) så har de lässvaga barnen ofta en krokig utveckling i sin 

läsning som läraren kan missa eftersom som det pedagogiska arbetet drar framåt i en 



  
 

15 

alltför hög hastighet. För alla läsare, nya som gamla eller lässvaga, så är det viktigt att 

repetera det som lärts in. Det är särskilt viktigt för barn med långsam inlärning att de får 

öva på samma sak många gånger. Som lärare kan man inte ta för givet att kunskapen är 

så befäst som det verkar vid tidpunkten när den kontrolleras. Barn som inte hänger med 

sina kompisar i utvecklingen av läsning och skrivning blir lätt besvikna och frustrerade. 

Det blir lätt att självförtroendet får en rejäl törn eftersom läs- och skrivförmågan 

värderas högt i skolan, men även i övriga samhället (Häggström, 2010; Taube, 2009). 

De lässvaga eleverna lägger ner en enorm energi och kraft för att lära sig läsa. Det är 

därför viktigt att målet, att kunna läsa, blir eftersträvansvärt. Inom skolan gäller det att 

vi sänker elevernas resursinsats så de känner att målet finns inom räckhåll. Detta kan 

ske genom kompensatoriska verktyg, till exempel talsyntes och bok och band, lämpliga 

texter med tanke på visuell, typografisk och språklig utformning samt klargörande 

illustrationer (Hoien & Lundberg, 2013). Det är dock vanligt att elever med låg självbild 

inte använder sig av hela sin potential (Taube, 2009). Det är viktigt att läraren är 

medveten om var i utvecklingsprocessen som eleven befinner sig så kraven blir lagom 

stora och att eleven får positiva erfarenheter kring sina förmågor.  

 

Enligt Jenner (2004) är motivation och motivationsarbete en fråga om bemötande. En 

individ kan inte ha egenskapen motivation utan det beror på erfarenheter och bemötande 

som individen stött på. När man ska arbeta med motivationen hos individer är det 

viktigt att den som ansvarar för själva arbetet har en förståelse för vad dålig självkänsla 

och misslyckanden kan innebära för individen. Pygmalioneffekten innebär hur 

förväntningar kan fungera som självuppfyllande profetior. Positiva förväntningar leder 

oftast till goda resultat medan negativa förväntningar kan leda till dåliga resultat. Viktigt 

här är att till exempel pedagogen själv är motiverad för att det ska kunna smitta över till 

barnet.  

 

3.6 Att skriva sig till läsning 

Att skriva sig till läsning är en läsinlärningsmetod som används i den inledande läs- och 

skrivinlärningen. I och med att klassrummen har digitaliserats allt mer har metoden 

spridits över landet. Egentligen är det en rad olika metoder och arbetssätt som ryms 

under ASL, men gemensamt för de olika varianterna är att eleverna lär sig att läsa och 

skriva genom att skriva på surfplattor eller datorer. Vad och när man skriver samt hur 

skrivundervisningen går till skiljer sig åt mellan klassrummen (Hultin & Westman, 
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2014). Vi väljer här att titta närmare på ursprungsmodellen som utformades av den 

norske forskaren Arne Trageton och Sandviksmodellen som är en vidareutveckling av 

denna modell.  

 

3.6.1 Tragetons modell 

Barnen arbetar alltid i par vid en dator eller Ipad. När barnen skriver i par så stimulerar 

det till dialog och muntlig kompetens. Det är viktigt att det barnet som inte skriver ändå 

är aktivt i kompisens arbete hela tiden i alla steg. Alfabetet har en given plats på 

klassrummets vägg och på arbetsborden. Trageton hävdar dock att det inte ska finnas 

några bilder kopplade till bokstäverna eftersom barnen då kan få problem med att tolka 

bilderna. Barnen kan i stället göra egna bilder till de olika bokstäverna för att stärka 

bandet mellan bokstav och bild. 

 

Barnens arbete under första året (svenska förskoleklass) inrymdes i nio olika steg 

(Trageton, 2014). Från början fick de använda tangenterna för att bara skriva så många 

bokstäver, så kallade bokstavsräckor, som de ville/kunde under några minuter för att 

sedan skriva ut dem så de kan göra bokstavsböcker med allt de skriver ut. Dessa 

bokstavsräckor är utvecklingens första steg, sedan utökas det till att barnen får skriva 

sitt namn på datorn om de kan hela eller så skriver de bara sin första bokstav. Varje barn 

får utskrift på allt som de skriver. I nästa steg i arbetet skriver barnen "text" (kan vara 

bara bokstäver) och ritar bilder för att få fram en berättelse. Om de inte kan skriva orden 

så gör pedagogen det åt dem. Detta kallades för hemlig skrift, i Sverige kallas det för 

spökskrift. I det fjärde steget så skriver barnen några enstaka ord i sin berättelse medan 

de också fortsätter att använda sig av bokstavsräckor för att få en berättelse. Under det 

femte steget gör barnen ordböcker av ord på någon speciell bokstav till exempel 

bokstaven S, då de skriver ord som sol, stol och svan. Till dessa ord ritar barnen bilder 

för att tydligt visa vad det är. I det sjätte steget arbetar barnen med texter som de skrivit 

och där de inte har gjort mellanrum mellan orden så det blir svårt att läsa dem. Barnen 

får läsa sin text en gång först och andra gången de läser ska de läsa texten långsamt och 

vid varje paus de gör i läsningen ska de skapa ett mellanrum med mellanslagstangenten. 

Barnen fortsätter med att skriva temaorienterade texter, det kan vara tema som hela 

klassen arbetar med. I det åttonde steget arbetade barnen med temat matematikämnet i 

centrum. Här ritar barnen bilder i fullskalig storlek och skriver siffror runt om. Barnen 

fortsatte att även skriva en tabell för tal mellan 1 till 100. Det sista steget innebar att 
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barnen skriver dikter/poesi. I dikter med rim får barnen träna bokstäver eftersom många 

bokstäver är lika i rimmen, de får också lyssna efter första/sista bokstaven på ett sätt 

som gynnar dem. Detta arbetades det med i första årskursen, det vill säga i Sveriges 

förskoleklass. Trageton (2014) anser att det viktigaste arbetet ligger i att barnen får leka 

med bokstavsräckor och att alla fingrarna ska användas på tangentbordet. Om barnen 

inte arbetat med ASL i förskoleklass så är det bäst att starta årskurs 1 på det sätt som 

beskrivits tidigare. Annars är det bra att starta med ett bokstavstest för att få en översyn 

på hur långt barnen kommit i sin bokstavskunskap, sedan börjar barnen med en intensiv 

tangentbordsträning och de arbetar med de bokstäver som de inte lärt sig. Viktigt att 

barnen fortsätter skriva vidare där de befinner sig. Trageton skriver att i Sverige har 

barn från årskurs 1 gått från bokstavsräckor till ordlistor, från satser till berättelser för 

att skriva sig till läsning under de första veckorna i årskurs 1. I projektet som  Trageton 

genomförde med start i förskoleklassen blev barnen bekanta med bokstäverna i sin egen 

takt. Det är viktigt att göra ett bokstavstest med varje barn för att kunna kartlägga dem 

så de kan arbeta vidare där de befinner sig just då.  

 

3.6.2 Sandviksmodellen 

I Sandviken inleddes arbetet med ASL 1996 när specialläraren Mona Wiklander började 

använda metoden i arbetet med barn i läs- och skrivsvårigheter. Först åtta år senare 

introducerades arbetet i en hel skolklass. Detta var en pilotstudie där en klass arbetade 

med metoden ASL och en annan klass arbetade med traditionell bokstavsträning. I en 

jämförelse märktes att eleverna som hade arbetat med ASL läste med bättre intonation. 

När de skrev hade de en bättre meningsbyggnad och ett bättre innehåll. Det var 

vanligare att dessa elever satte ut punkt och stor bokstav och att de hade mellanrum 

mellan orden. Det mest uppmärksammade resultatet var att alla eleverna som hade 

arbetat med ASL knäckte läskoden redan efter fyra till sex veckor, medan det i 

kontrollgruppen dröjde så länge som sex månader innan samtliga hade nått samma nivå. 

Sedan 2010 erbjöds hela kommunen att arbeta med ASL och i dag arbetar de flesta med 

metoden. Wiklander märkte att särskilt elever i läs- och skrivsvårigheter och elever i 

koncentrationssvårigheter attraherades av arbetet med datorn. De får stöd i talsyntesen 

och får en motivation genom den snabba återkopplingen som dataprogrammen ger. 

Andra positiva effekter rör ljudväxlingar som i stort sett har försvunnit eftersom 

eleverna hör när de skriver fel. Wiklander upplever arbetssättet som inkluderande då 

eleven kan vara kvar i klassrummet och utvecklas via datorn (Wiklander, 2014). 
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Enligt Sandviksmodellen skriver eleverna egna texter redan från skolstart i årskurs 1. 

Detta är en betydande skillnad mot den Tragetonska modellen. De använder sig då av 

mönstertexter till exempel ”jag vill”, ”jag kan”. De elever som inte har tillägnat sig 

några eller endast ett fåtal bokstäver får diktera till läraren och får sedan skriva av en 

förskriven lapp. Pennan används överhuvudtaget inte i skrivundervisningen i årskurs ett 

utan används först i årskurs två då eleverna börjar med handstilsundervisning. 

Klassrummen behöver vara utrustade med surfplattor eller datorer med talsyntes, 

talande tangentbord, ordbehandlingsprogram med rättstavningsfunktion samt olika 

bokstavsprogram. Det finns också interaktiva skrivtavlor och projektorer i klassrummen 

(Hultin, 2014). 

 

Arbetet kring texterna delas upp i tre faser. Den inledande fasen karakteriseras av 

samtal om den kommande texten. Det kan gälla genremarkeringar eller faktakunskaper. 

Ofta görs en tankekarta av läraren. I nästa fas arbetar eleverna enskilt eller i par kring 

texterna (Hultin, 2014). Även här möter vi en betydande skillnad mot 

Tragetonmodellen. Här betonas inte parskrivandet utan det är snarare tillgången av 

datorer som styr upplägget. I den slutliga fasen lyssnar eleven igenom sin text och läser 

sedan upp den för sin lärare. Eventuellt behöver något korrigeras innan texten skrivs ut 

och sätts in i en bok (Hultin, 2014). 

 

4 Metod 
 

I detta kapitel beskriver vi först vårt tillvägagångssätt, vårt urval och vilka metoder som 

vi har valt att använda oss av; litteraturstudie, intervju och observation. Vi beskriver 

även den mall som vi använt oss av vid analysen av intervjuerna. Vår första 

frågeställning, bygger metoden Att skriva sig till läsning (ASL) på vetenskaplig grund, 

besvarar vi genom en litteraturstudie. Genom intervjuerna och observationerna vill vi 

besvara frågeställningarna kring pedagogers erfarenheter av metoden och om metoden 

gynnar barn i läs-och skrivsvårigheter. Eftersom intervjupersoner kan tendera att svara 

utifrån ett önskat läge i stället för det faktiska (Dahmström, 2011) kompletterar 

intervjuer och observationer varandra på ett bra sätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). 
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Vi har gjort en kvalitativ studie. En kvalitativ studie innebär och lägger tyngden mer på 

orden än på mängden av det insamlade materialet. (Bryman, 2011). En kvalitativ studie 

beskriver något specifikt så noggrant som möjligt. Studien kan fokusera på fenomenet i 

sig, men även erfarenheter och upplevelser kring fenomenet (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström, 2013). Kvalitativa studier kan bygga på observationer och intervjuer.  

Kvalitativa data är inte mätbara utan mer av ett konstaterande av hur något fungerar 

eller upplevs (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

4.1 Tillvägagångssätt - litteraturstudie 

En litteraturstudies syfte är att sammanställa och kritiskt granska litteratur gällande ett 

specifikt område. Studien bör fokusera på aktuell forskning och helst ska all för området 

relevant litteratur ingå (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Tragetons grundforskning heter Textskapande på dator 1-4 klass (Trageton, 2014). När 

vi sökte på författaren Arne Trageton i databasen ERIC för vetenskapliga artiklar fick vi 

endast en träff. Artikeln hette Workshop Pedagogy – from concreate to abstract och 

hamnade inte inom vårt intresseområde. Vi sökte i stället vidare efter grundforskning på 

hans norska hemsida. Inte heller här kunde vi komma åt hans forskning. Det material 

som står under fliken artiklar hänvisar framför allt till olika föreläsningar och 

konferenser. Under fliken slutvärderingar finns vissa testresultat, men den slutgiltiga 

forskningen lyser med sin frånvaro.  

 

Hultin & Westman (2014) skriver om sin studie. De kommenterar även den 

knapphändiga forskningen inom området, men nämner Takala (2013) och Genlott 

Agelii & Grönlund (2013). Dessa tre studier tog vi med i vårt arbete. Genom 

referenslistan i Takalas studie fick vi tag på en pdf-fil som verkar vara ett 

prelimenärresultat av Tragetons forskning (2002). Genlott Agelii & Grönlund (2013) 

nämner i sin artikel att en utökad forskning är på gång. Vi sökte därför på författaren 

Genlott i databasen ERIC. Sökningen gav två träffar, vilka var pilotstudien och den 

utökade studien. Båda ingår i vårt arbete. 

 

Vi sökte vidare via ERIC med sökorden ”writing to read” och begränsade sökningen till 

last 3 years. Detta gav endast en träff; Writing quality predict Chinese learning. Denna 

artikel svarar inte emot vårt syfte utan valdes bort. 
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För att kontrollera att vi inte har missat någon viktig forskning tittade vi på 

referenslistor från arbeten gällande ASL på Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). I 

Lindkvists examensarbete (2016) fann vi Libergs slutrapport av ASL-projektet i 

Uppsala kommun (2014).  

 

4.2 Urval - litteraturstudie 

Eftersom det finns begränsad forskning inom området har vi tagit med allt som vi har 

hittat som har svarat upp emot vår frågeställning angående om metoden ASL bygger på 

vetenskaplig grund. Två av de dokument som finns med i litteraturstudien är vi 

tveksamma till att de rent vetenskapligt håller måttet. Det gäller Trageton (2002) och 

Liberg (2014). När det gäller Trageton (2002) var den svår att finna och verkar vara ett 

prelimenärresultat. Vi vill ändå ha med den i vår studie eftersom ingen annan 

grundforskning av metoden finns att tillgå. I Libergs (2014) fall var även den svår att 

hitta. Vi tyckte ändå att den var intressant eftersom den belyser läseffekterna under en 

längre period. Liberg är dessutom ett välkänt namn inom läs-och skrivforskningen, 

vilket talar till fördel för rapporten. 

 

4.3 Tillvägagångssätt – intervju  

I vår kommun har metoden ASL blivit något av en fluga. Vi vill därför undersöka hur 

metoden används, om eller hur den kombineras med andra metoder samt erfarenheter av 

att arbeta med metoden. Detta sker genom intervjuer med pedagoger i år 1 och 2 i 

kommunen som säger sig arbeta helt eller delvis med metoden. Enligt Eriksson-

Zetterquist &Ahrne (2015) ökar säkerheten i studien vid sex till åtta personer, men i 

många fall kan det behövas fler för att ge en representativ bild. Intervjuerna följde på 

förhand bestämda frågor samt ljudinspelades. Vi ställde dock följdfrågor när vi behövde 

ett mer kompletterade svar eller för att försäkra oss att vi hade förstått rätt. Alla 

intervjuer transkriberedes. 

 

Eftersom bortfallet ofta är stort i en enkätundersökning (Dahmström, 2011) och att vårt 

urval är litet, 14 skolor, valde vi bort att göra en sådan undersökning. Vid intervju är 

bortfallet mindre, det är lättare att få svar på öppna frågor och frågorna kan vid behov 

förklaras. Samtidigt är metoden tidskrävande och man måste ha i åtanke att 

intervjupersonen kan styras av den som intervjuar. (Dahmström, 2011). 
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4.4 Urval – intervju  

För att göra ett urval inför intervjuerna så mailade vi en förfrågan till samtliga rektorer 

på kommunens skolor om deras pedagoger i årskurs 1 och 2 arbetar med ASL och i så 

fall i vilken grad (bilaga A). Till de 14 kommunala skolorna i kommunen finns det 11 

rektorer knutna. Av dessa fick vi endast svar från fem rektorer. Genom det fick vi 

kännedom att de på sex olika skolor arbetade helt eller delvis med metoden ASL. Efter 

det fick vi svar via pedagoger på de övriga skolorna att de inte arbetade med ASL alls. 

På en av skolorna som arbetade med metoden fick vi inget svar från pedagogen och 

kunde därför inte få till stånd någon intervju. Detta begränsade vårt urval till intervjuer. 

Vi valde därför att intervjua två pedagoger på två av skolorna som vi fått kontakt med. 

Vi har intervjuat sju pedagoger. Vid det ena intervjutillfället deltog två pedagoger 

samtidigt.  

 

4.5 Tillvägagångssätt – observation 

Vi ville även utföra observationer under slutet av vårterminen och början av 

höstterminen. Detta för att med egna ögon se vad som händer i klassrummet när 

metoden används. Olika omständigheter gjorde dock att vi fick flytta fram all 

observation till höstterminen. Vi observerade då både i årskurs 1 och årskurs 2 vid ett 

tillfälle vardera. I årskurs 1 var vi med vid metodens introduktionstillfälle. 

Observationen pågick under 1 timme och 20 minuter. I årskurs 2 pågick observationen 

under 50 minuter. Vi valde att göra observationerna tillsammans. Vi måste dock vara 

medvetna om den så kallade forskningseffekten, vilket innebär att människor påverkas 

av att observeras (Lalander, 2015; Tjora 2011). Enligt Lalander (2015) är det bra att inte 

vara för observerande och stram utan att delta mer aktivt i observationen. Detta kände vi 

var svårt. Vi ville istället föra noggranna anteckningar under tiden för att känna att vi 

verkligen kom ihåg det vi såg. 

 

4.6 Urval - observation 

Vi valde att tillfråga den skola och de pedagoger som har den största erfarenheten av 

ASL i kommunen. Detta för att ge en så rättvis bild av metoden som möjligt. 
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4.7 Bearbetning- och analysmetod 

För att kunna bearbeta våra intervjuer har vi kategoriserat lärarnas svar enligt följande 

modell (Donnelly, Mc Garr & O´Reilly, 2011). Modellen är framtagen just för 

implementering av IKT bland lärare (figur x). Här står olika fokus mot varandra; de 

som känner att de har kontroll och ser arbetet som en möjlighet vs de som känner att de 

inte kan påverka sin situation och inte har kontroll över den IKT-utrustning som finns. 

De andra fokus som belyses är ett uppgiftsfokus som utgår från läraren vs ett lärande 

fokus med eleven i centrum. I rutorna som uppstår utkristalliseras fyra olika kategorier 

av lärare; belåten traditionalist, oavsiktlig användare, selektiv anhängare och kreativ 

användare.  

 

 

  

Fig. X. Teacher ICT integration model. (Donnelly, Mc Garr & O´Reilly, 2011) 

 

a)belåten traditionalist  

En belåten traditionalist  är uppgiftsfokuserad och använder sig av en begränsad mängd 

metoder i klassrummet. Undervisningen styrs av läroplanen och läroböckerna och 

kompletteras med drillövningar. Denna grupp av lärare ser egentligen ingen användning 

av datorer så länge den gamla metoden fungerar. De kommer inte börja använda IKT 

om det inte blir en norm på skolan och även då kommer de ifrågasätta om det verkligen 

är bra i undervisningssammanhang. Så länge elevernas resultat ligger i topp finns ingen 

anledning till förändring. 

 

b)oavsiktlig användare 

De oavsiktliga användarna har oftast inte själva valt att de vill använda IKT utan det har 

mer eller mindre blivit påtvingat av till exempel rektorn. Vissa kan dock visa en 
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tvekande nyfikenhet. Den här gruppen ber om mycket råd angående användandet till de 

som har initierat arbetet. De känner sig inte kompetenta i sitt användande och saknar 

fokus om vad de vill uppnå med arbetet. De oavsiktliga användarna ifrågasätter inte sin 

egen kunskap och tycker det är skrämmande med nya metoder i klassrummet. 

c)selektiv anhängare 

De selektiva anhängarna har ett fokus på uppgifterna och de har en stor verktygslåda 

med metoder som de använder i klassrummet. De kommer endast använda sig av IKT 

om det hjälper eleverna att lyckas bättre eftersom de arbetar hårt för att eleverna ska få 

så goda resultat som möjligt. För de selektiva anhängarna är det viktigare med bra 

testresultat än att eleverna har förståelse. Dessa lärare känner sig trygga och 

framgångsrika i vad de gör och känner de att användandet av IKT minskar deras 

kontroll kommer de att sluta att använda det. 

d)kreativ användare 

De kreativa användarna har ett fokus kring elevernas meningsfulla lärande. De använder 

gärna ny teknik om de upplever att det gynnar elevernas lärande. De kreativa 

användarna har en stark tilltro till sin egen undervisning. De kan känna sig begränsade 

av läroplaner och uppgifter, men försöker lösa det så effektivt som möjligt. De 

reflekterar över om de olika IKT-hjälpmedlen i klassrummet gynnar elevernas lärande 

eller ej. Elevernas förståelse av sammanhangen är centrala. 

I analys av lärarnas intervjusvar bröt vi ut citat för att se vilken kategori de skulle 

placeras i. Citaten visar deras uppfattningar kring sitt arbete gällande vilken kontroll de 

har över sitt användande och vilka svårigheter de upplever. Vidare visar citaten i vilken 

utsträckning metoden kombineras med andra metoder och om lärarens fokus ligger på 

eleven eller på metoden.  

5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapssrådet (2002) finns det fyra krav som måste uppfyllas vid en 

forskningsstudie: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 
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I informationsbrevet till rektorerna (bilaga A) beskrev vi studiens syfte. Innan vi utförde 

intervjuerna ( bilaga B) informerades informanterna muntligt angående studiens syfte, 

vad deras uppgifter kommer att användas till, att deras uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt samt att det är frivilligt att delta i studien. I och med att deltagarna gav sitt 

samtycke till att delta i intervjun gav de även sitt samtycke till att delta i studien.  

 

När vi gjorde våra observationer gjordes inga inspelningar utan de utfördes med hjälp 

av observationsscheman (bilaga C) och anteckningar, vilket är lämpliga metoder enligt 

Vetenskapsrådet (2011).  Den observerade (läraren) blev informerad om att vi studerar 

läsinlärningsmetoden ASL och att vi vill se hur läraren arbetar med metoden. Oftast 

sker ett skriftligt samtycke i förväg (Vetenskapsrådet, 2011). Vi valde dock att 

informera muntligt. Vi ville däremot inte avslöja att vi även tittade på hur metoden 

gynnar elever i läs-och skrivsvårigheter eftersom vi trodde att det då kunde påverka 

pedagogens agerande. En forskare ska eftersträva objektivitet och verka för att inte 

påverka de observerade på något sätt (Vetenskapsrådet, 2011). Vi diskuterade hurvida 

ett samtycke även behövdes från elevernas föräldrar. Vi kom dock fram till att vi 

studerade metoden och hur läraren arbetade utifrån den. I alla klassrum finns också 

elever och i detta fatt är de en produkt av metoden. Ingen elev kan härledas. På skolan 

finns många elever och ingen vet vilken grupp vi observerade. 

 

När det gäller litteraturstudien valde vi att presentera all forskning som vi hittade, även 

om två av delarna är av tveksam vetenskaplig karaktär. Detta för att kunna belysa 

metoden ur ett vidare perspektiv. 

 

6 Resultat 

I detta kapitel kan du läsa resultatet utifrån de tre olika metoderna litteraturstudie, 

intervju och observation. 

 

6.1 Litteraturstudie  

I litteraturstudien ingår sex olika artiklar; Trageton (2002), Hultin &Westman (2013), 

Takala (2013), Genlott Agelii & Grönlund (2013 & 2015) samt Liberg (2014). De 

presenteras i angiven ordning i denna del. 
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6.1.1 Trageton (2002) 

Trageton startade ett forskningsprojekt i 14 klasser i Norge, Danmark, Finland och 

Estland som pågick under 1999-2002, detta projekt kallades Textskapande på dator 1-4 

klass, vilket motsvarar F-åk 3 i Sverige (Trageton, 2002). Forskningens 

problemformuleringar är lite oklara eftersom de skrivs fram på olika sätt i abstraktet och 

inne i forskningsbeskrivningen. Han var dock intresserad av att utveckla en lekfull 

skrivning på datorn i språkinlärningen på lågstadiet. Han ville även bygga upp en 

databas med elevtexter på internet. Slutligen var han intresserad av att se om lekfull 

datorskrivning och uppskjutning av handskrift kan leda till bättre resultat i läsning och 

skrivning än traditionella metoder. I varje klassrum fanns det 2-10 gamla datorer som 

enbart innehöll ett ordbehandlingsprogram. Placeringen av datorerna som minst 80 % 

av skolor och förskolor i Norden gör är att de placerar dem utefter väggarna på grund av 

att det är där som stickkontakterna finns. Tragetorn menar att det då blir svårt att få 

ögonkontakt med barnen för den vuxne pedagogen, vilket han anser vara mycket viktig. 

Om två datorer istället står vinkelrätt mot väggen så kan två par barn stå upp vid dem 

och diskutera utan att de stör varandra och pedagogen kan sitta mellan paren för att 

stimulera barnens dialoger. Det är även viktigt att skrivaren finns på en lämplig plats 

inte allt för långt bort. Om man som nu på senare tid använder sig av Ipads/läsplattor så 

blir ju placeringen av dem mycket enklare. 

 

Förskoleklassbarnen börjar sedan spontant leka med tangentbordet med att producera 

bokstäver. Genom att pedagogen riktar uppmärksamheten mot enskilda bokstäver i det 

skrivna, lärs bokstäverna in. Trageton såg själv som ett problem att han inte hade några 

valida tester som han kunde använda för att göra en jämförelse mellan testgruppen och 

kontrollgruppen. Kontrollgruppen skrivs det inte något mer om. Tragetons slutsats 

består i att eleverna snabbare lär sig läsa sina egna texter eftersom de baseras på deras 

egna tankar. De lär sig sedan läsa kompisarnas texter inom samma tema. Klassen skapar 

sedan sina egna läseböcker. Läraren behöver i inledningen diktera de muntliga 

berättelserna och få stavningen närmare standardstavningen innan texterna går att läsa. 

 

6.1.2 Hultin & Westman (2013) 

Hultin &Westman (2013) har under en tvåårsperiod studerat vilka läs- och 

skrivinlärningsmetoder och material som används i ett ”digitalt” läs-och 

skivinlärningsprojekt (utan penna), vilka återkommande aktiviteter som sker i ett sådant 
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lärande, vilken effekt metoden har på elevernas texter samt vilka textgenrer som 

eleverna använde sig av. Hultin (2014) poängterar att de inte var ute efter att analysera 

om denna metod är den mest effektiva. Studiens metod (Hultin & Westman, 2013) 

bestod av att forskarna var med som observatörer vid lärarnas månadsmöten angående 

digitaliseringsprojektet. Lärargruppen bestod av 30 lärare som undervisade i årskurs ett. 

Åtta av lärarna deltog även i en kvalitativ intervju. Klassrumsobservationer gjordes i två 

klasser. Observationerna pågick i en vecka per klass. Slutligen samlades samtliga 

elevtexter in som hade producerats under tidsperioden augusti till april av 12 elever. 

Resultatet av studien blev att lärarna hade ändrat undervisningens fokus från 

bokstavsbaserad undervisning till fokus på textproduktion. Läsningen och skrivningen 

introduceras simultant. Eleverna började direkt producera texter med hjälp av talsyntes 

och exempeltexter. Helklassundervisningen bestod av gemensamt skrivande, 

metadiskussioner om texter samt att tillägna sig faktakunskaper om till exempel ett djur. 

När eleverna skriver sina texter blir de själva medvetna om felen i sina texter genom 

rättstavningsprogram. Att skriva på datorn är fysiskt enklare än att skriva med pennan. 

Det är även enklare att ändra i sin text. Texterna producerades tidigare än förut, var 

längre och innehöll mer multimedia. Användandet av genres hade både ändrats och 

breddats. Många texter var dock lika varandra och de elever som redan hade kommit 

långt i sin skrivutveckling kunde hämmas av stödstrukturerna i exempeltexterna. Denna 

digitala metod beskrivs som en blandning av bottom-up (fokus på delarna-fonemen- 

genom direkt återkoppling av ljudet från datorn) och  top-down (där texten är i fokus) 

(Hultin & Westman, 2013). 

 

6.1.3 Takala (2013) 

Takala (2013) har genom enkäter (22 lärare), observationer och intervjuer (21 lärare och 

68 elever) studerat Tragetons modell av ASL i Finland. Lärarna som deltog i studien 

arbetade väldigt olika med modellen. Vissa använde den enbart en till tre gånger i 

månaden, de flesta några gånger i veckan och endast en använde sig av metoden varje 

dag. Lärarna hade en positiv bild av metoden, men ansåg att metoden inte kunde stå på 

egna ben utan att även andra metoder krävs för god läsinlärning. Metoden ansågs 

motivationshöjande, ökande av de sociala och kommunikativa förmågorna på grund av 

samarbetet vid datorerna samt lämplig för elever med dyslexi och elever med annat 

modersmål. För de sistnämnda elevgrupperna bestod fördelarna i att metoden är 

inkluderande och att alla skriver på sin egen nivå. Möjligheten att förflytta sig i 
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klassrummet för att diskutera texterna gynnade även elever i koncentrationssvårigheter. 

Lärarna var negativa till att de enligt metoden skulle avstå att rätta stavfel. Det fanns 

ingen signifikant skillnad på skrivförmågan i klass 1-3 på de elever som använt sig av 

metoden och de som inte hade det. Takala kunde inte komma åt hur effektiv metoden är 

för just läs- och skrivinlärning. För att komma åt metodens effektivitet behövs en 

longitudinell uppföljning. Metoden verkar dock vara ett bra komplement i den 

verktygslåda med metoder som läraren behöver för att lära olika barn att läsa och skriva. 

 

6.1.4 Genlott Agelii & Grönlund (2013 & 2015) 

Genlott Agelii och Grönlund har först genomfört en  pilotstudie (2013) för att sedan 

genomföra en utförligare forskningsstudie (2016). Metoden som studeras kallas WTL 

(write to learn) som tidigare kallades iWTR (integrated write to read) vilken är 

inspirerad av Tragetonmodellen. I likhet med Tragetonmodellen skriver eleverna i par 

och börjar med handskrift först i årskurs 2. Genom att fördröja att skriva med pennan 

menar Genlott Agelii och Grönlund att eleverna först kan fokusera på de kognitiva 

processerna och sedan på de motoriska i stället för att blanda ihop de båda. Eleverna 

använder vid behov talsyntes. Enligt WTL är publicering av texterna, genrepedagogik, 

kamratbedömning och formativ bedömning centrala delar.  Kontrollgrupperna bestod av 

en grupp som hade traditionell undervisning och en grupp som använde digitala verktyg 

men inte använde sig av WTL-metoden. I pilotstudien märktes att det inte var någon 

signifikant skillnad på hur många elever som klarade godkänt-nivån på H4 

(läshastighet) efter interventionen. Däremot fanns det fler högpresterande elever i 

testgrupppen. Det var stora skillnader gällande skriftförmågan och den sociala 

interaktionen till WTLs fördel. I den utökade studien gick det även att utskilja att 

metoden var särskilt gynnsam för pojkar. Elever med dyslexi, språkstörning eller i 

motoriska svårigheter gynnades av metoden. I studien hade kontrollgruppen som 

använde digitala verktyg utan WTL-metodik sämst resultat. Tekniken måste användas 

som ett stöd för andra pedagogiska faktorer på ett systematiskt sätt för att bli effektiv 

och ge positiva resultat. I den utökade studien tittade de inte specifikt på läsförmågan. 

 

6.1.5 Liberg (2014) 

Under åren 2011-2014 genomförde Uppsala kommun ett ASL-projekt på två av sina 

skolor. Caroline Liberg (2014) har sedan utsetts att utvärdera projektet. Det som 

framkom var att båda skolorna generellt fick lägre resultat gällande avkodning än 
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likvärdiga skolor i kommunen. Även läsförståelsen ligger under eller i nivå med 

jämförelseskolorna. När det gäller skrivning ligger skolorna däremot på nivå med eller 

över jämförelseskolorna i resultat. Majoriteten av eleverna ligger kvar på sin 

prestationsnivå även efter projektet. Detta gäller såväl låg- som högpresterande elever. 

Fördelarna som nämns rör i stället t.ex. meningsskapande, minskad motorisk belastning 

och att det går snabbare att knäcka skrivkoden. 

 

6.2 Intervjuer 

Fem av pedagogerna som intervjuades har väldigt lång erfarenhet av läsinlärning. Den 

som hade kortast erfarenhet hade arbetat med det i sju år. Det var endast två av 

pedagogerna som hade arbetat med metoden i fyra år. Övriga pedagoger hade endast 

använt sig av metoden under ett läsår. Pedagogernas kompetensutveckling angående 

metoden varierade stort. En pedagog hade endast varit på kommunens anordnade 

föreläsning om ASL. Övriga pedagoger hade läst någon litteratur till exempel av 

författarna Trageton, Löfgren och Friman. Fem av pedagogerna hade varit på fler 

föreläsningar och även på studiebesök på skolor som arbetar med metoden ASL. Tre av 

pedagogerna hade kollegor som arbetat med metoden innan och som modellerade för 

dem.  

 

Drygt hälften av de intervjuade pedagogerna har blivit ålagda av rektorn att använda sig 

av ASL som läsinlärningsmetod. Alla utom en var ändå positiva till att börja använda 

metoden. De övriga intervjuade hade på egen hand varit nyfikna på metoden och därför 

börjat använda den. Två av de intervjuade hade fått inspiration genom sina egna barns 

läsinlärning. Anledningen till att några pedagoger valde metoden var att minska den 

motoriska belastningen hos eleven. En pedagog nämnde även att hon upplevde att det 

var lättare rent minnesmässigt att skriva än att läsa och att det var lätt att individualisera. 

 

Tre av pedagogerna har valt att arbeta renodlat vid skrivandet på Ipad. De har först på 

slutet av vårterminen i årskurs ett börjat använda pennan. De har utgått från veckans 

bokstav där de har listat ord och skrivit meningar. De har också använt sig av 

hjälpmeningar. Eleverna arbetade oftast i skrivpar. På en av skolorna hade pedagogen 

det så att det var en elev som sa ordet medan den andre skrev det på Ipad. Detta gjorde 

att båda blev aktiva i processen. Här skrev de även gemensamma texter. På den andra 

skolan så hade de fasta par från början men längre fram så kan det vara så att de byter 
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par varje gång de skriver. De har valt att ha en läslära som komplement. Pedagogerna la 

vikt vid att utveckla elevernas finmotorik genom pysselaktiviteter. En av dessa 

pedagoger arbetade också med språklig medvetenhet. När de arbetade med ASL var det 

i halvklass vilket innebär cirka 8–15 elever vid tre till fyra tillfällen i veckan. Två av 

pedagogerna ansåg att det behövdes längre arbetspass, helst en halv dag, för att hinna 

med alla moment. Tidigare hade de inte hunnit med själva läsningen under de passen 

som de hade.  

 

Två pedagoger har kombinerat ASL med Fonomix. Båda har också använt sig av 

cirkelmodellen och genrepedagogik i arbetet. En av dessa pedagoger uttryckte det så att 

hon använde Ipaden som ett redskap i stället för pennan under årskurs ett. Denna 

pedagog tyckte också att det optimala var att varje elev hade en egen Ipad fast i 

dagsläget arbetade de oftast i par. Samma pedagog kopplade ASLundervisningen till 

Fonomix och läsläran där de gjorde egna skrivuppgifter. I slutet av årskurs ett fick 

eleverna skriva om sitt första skolår med penna. Pedagogen upplevde då att texterna 

blev mycket kortare än när de skrev på Ipad. Den andra pedagogen har arbetat mycket 

med elevernas egna texter där de fått rätta sig själva och be kamrater om rättning. 

 

En pedagog använder sig av det bästa av alla läsinlärningsmetoder som finns. Och 

anledningen till det är att pedagogen ansåg att ASL metoden inte kunde stå på egna ben. 

Hon hänvisade till att metoden kanske inte var helt forskningsbaserad. På denna skola 

arbetade de i par vid skrivandet genom att skriva ord på den bokstav de arbetade med. 

De arbetade även med finmotoriska övningar. I början av terminen i årskurs ett var de 

endast fyra elever per arbetspass för att eleverna skulle introduceras i Ipadens 

funktioner. De började använda pennan redan efter ett par veckor och då började de 

även att titta på bokstävernas form. Vissa moment utfördes även fortsättningsvis på 

Ipad. Under höstterminen använde de sig av ASL i större utsträckning än under 

vårterminen, eftersom många ville skriva för hand. Några fortsatte att skriva på Ipad två 

och två. Ipaden användes även för vissa saker av alla. 

 

En pedagog använde traditionell läsinlärning med veckans bokstav och hon valde att 

följa ett läromedel. Som ett komplement till detta skrev eleverna på datorn. Oftast 

arbetade de individuellt med talsyntes på datorn. De skrev om bokstaven och använde 

de ordbilder som dök upp i läromedlet. Under höstterminen lades ingen vikt vid att träna 
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bokstavsformerna fast de använde ändå pennan ibland. Alla texter skrevs på datorn. 

Formträningen inleddes på vårterminen. Varför hon valde att kombinera berodde på 

tillgången på datorer samt att gardera sig ifall inte metoden skulle vara gynnsam.  

 

Som fördelar nämnde fyra av pedagogerna användandet av talsyntesen och att 

finmotoriken inte belastas på samma sätt som när man använder pennan. Tre pedagoger 

ansåg att metoden gynnade stavningen, att det var lätt att individualisera samt att alla 

lyckas. Två av pedagogerna framhöll fördelarna av att eleverna blev stolta över sitt 

arbete, att texterna blev lättare att läsa, samarbetet mellan eleverna utvecklades och det 

blev fler samtal om texterna i klassen. Någon pedagog tyckte att eleverna blev bättre på 

att sätta ut punkt, ha mellanrum mellan orden, att eleverna lär på olika sätt, att det är 

lättare att lära sig skriva än att lära sig läsa, det är lättare att redigera sina texter på Ipad, 

det är motivationshöjande och de elever som behöver ett kompensatoriskt verktyg lär 

sig behärska det. 

 

Nackdelar som tre pedagoger ser är när tekniken strular. Två pedagoger anser att det är 

en resurskrävande metod eftersom det krävs att eleverna arbetar i små grupper och att 

handstilen har blivit lidande eftersom det har introducerats senare. Någon pedagog säger 

att den hade velat komplettera metoden för andraspråkseleverna, metoden gör inte 

eleverna självgående, det är svårt att få till undervisningen om gruppen är stökig, 

eleverna glömmer mellanrum mellan orden när de börjar skriva med pennan och att 

eftersom vissa elever vill skriva med pennan så kan det arbetet introduceras tidigare.  

 

Fem av pedagogerna ansåg att det var lätt att individualisera då de som kunde mer 

kunde få utmaningen att skriva mer. Skrivparen framhölls av flera pedagoger men hur 

sammansättningen skulle vara där gick uppfattningarna isär. Ett par ansåg att det mest 

gynnsamma var att sätta ihop en stark och en svag elev. En pedagog tyckte att 

skrivparen borde vara mer jämna i sin utvecklingsnivå. En annan pedagog framhöll att 

det var svårt att få fram ett resultat om båda eleverna var svaga. 

 

En av pedagogerna menar att hon inte har haft några elever i klassen med läs- och 

skrivsvårigheter. De elever som det flaggades för i förskoleklassen har hängt med bra i 

klassens undervisning. Däremot skulle klassens andraspråkselever gynnats av en 

kompletterande läsinlärningsmetod. De flesta pedagogerna tycker att talsyntesen har 
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stor betydelse för läs- och skrivsvaga elever eftersom eleverna får omedelbar feedback. 

Någon pedagog anser att det är mycket svårt för de elever som inte kan så många 

bokstäver eftersom de inte hittar bokstäverna på tangentbordet. Hon tyckte även att det 

var lättare för de eleverna att använda de bokstäver de redan kunde för att bilda ord. En 

pedagog ansåg att metoden inte är någon mirakelkur för läs- och skrivsvaga elever 

eftersom svårigheterna kvarstår. Däremot ser hon en vinning i att eleverna inte behöver 

känna sig misslyckade utan har en stark självkänsla i sin läsning och skrivning. 

Tre av pedagogerna ansåg att stavningen blivit mycket bättre. En pedagog tycker att det 

var svårt att dra några slutsatser angående elevernas eventuellt förbättrade resultat i och 

med att det var sånt driv i den elevgruppen. Det som hon såg var att läslusten ökade 

men kunde inte utesluta att det också hade med elevgruppen att göra. En annan pedagog 

tycker att eleverna skriver bättre texter eftersom det inte är så ansträngande att skriva 

texter på Ipad, däremot ser hon inga skillnader läsmässigt. En tredje pedagog ser inga 

skillnader i resultatet men säger att det kan bero på att hon behöver modifiera metoden. 

Någon pedagog tycker att alla resultat ökade i och med att hon använde metoden. 

Fem pedagoger anser att eleverna knäckt läskoden vid jul i årskurs ett. En pedagog 

säger att hennes elever knäckt koden i slutet av årskurs ett. Den sista pedagogen hade 

elever som knäckte koden först under höstterminen i årskurs två.  

 

6.3 Observation i årskurs 1 

Vid det första observationstillfället besöktes årskurs ett på den skola i kommunen som 

sägs arbeta renodlat med ASL. Eftersom eleverna hade gått i skolan mindre än en vecka 

och pedagogerna hade valt att blanda elever från sina tre ettor, kände inte pedagogerna 

alla elever vid namn än. Detta var det första introduktionstillfället för eleverna gällande 

arbetsmetoden, även om alla barnen hade skrivit på I-pad i Skolstil någon gång under 

förskoleklassen. På tavlan fanns bilderna och namnen på figurerna i deras läsebok 

(Mini), ordbilderna en och är samt ordbilden en kombinerat med bilder t.ex. en väska, 

en en koja, en sax. Observationen inleddes kl 9.00. 

 

I början av lektionen samlades 25 elever, två pedagoger och en assistent i ett klassrum. 

Pedagogen berättade att idag skulle de börja skriva med hjälp av I-pad. Hon visade med 

teckenspråk vilken bokstav som de skulle arbeta med och lät sedan eleverna gissa vilken 

bokstav det kunde handla om. 
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Pedagogen visade sedan hur man skriver bokstaven med versaler och gemener på 

tavlan.  

 

Nu fick eleverna reda på att de skulle vara detektiver en stund. Eleverna skulle sedan 

titta på Livet i Bokstavslandet och medan de tittade skulle de hitta ord som inleddes på 

bokstaven v. Programmet sätts på och alla barnen sjunger med i en alfabetssång. De 

allra flesta tittar intresserat hela tiden och många ljudar med i programmet. 

 

Efter programmets slut är det dags att börja lista ord tillsammans. Pedagogen fördelar 

ordet till olika elever och poängterar att det behövs stor bokstav när det är namn. När 

raden är full, orden skrivs under varandra, säger pedagogen att nu gör jag kommatecken 

så att jag kan skriva till fler ord. Efter en stund säger pedagogen stopp och då räknar de 

orden på tavlan gemensamt. Det blev fjorton stycken. 

 

Nu är det dags att gå igenom arbetsgången för arbetet. På tavlan skrevs följande: 

1. Skriv 10 ord 

2. Lyssna på orden 

3. Skriv ut 

4. Måla bilder till orden 

5. Öva dig att läsa 

6. Läs för någon vuxen 

 

Eftersom eleverna skulle arbeta två och två vid en I-pad gick även pedagogerna igenom 

hur man samarbetar. Det ord som den ena eleven kommer på skriver den andra och 

sedan tvärt om. 

 

Pedagogerna visade även vad som händer om man stavar fel och hur man kan upptäcka 

det. Även lite teknisk information gicks igenom t.ex. hur man byter rad, hur man får 

fram siffror och hur man skriver ut. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnpKONo_zVAhWlCJoKHdPQDz4QjRwIBw&url=http://se.depositphotos.com/1536377/stock-photo-asl-letter-v.html&psig=AFQjCNF8QyG9c394JxJhvp137DipblvWDg&ust=1504090231650891
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Nu var det dags att dela upp gruppen. Elva barn, en pedagog och en assistent gick in i 

ett angränsande rum. Åter igen var det en kort gemensam samling. Pedagogen visade 

koden för att komma in på I-paden samt hur man hittar symbolen för Skolstil. Hon gick 

även igenom att alla ska börja skriva datumet och namnen. När eleverna ska lista v-

orden får de välja om de vill skriva av orden på tavlan eller om de vill hitta på egna. 

Pedagogen poängterade att den här gången jobbar vi med en bestämd kompis, men att 

man ska kunna arbeta med vem som helst. Hörlurar och I-pads delades ut och 

pedagogen visade var paren skulle sitta. Eftersom det var ett udda antal blev det en som 

skulle få skriva själv. Eleven blev sur, men pedagogen tyckte först att de två kunde 

arbeta. Det kom dock en elev till. Nu fick de inte plats att sitta utan det paret fick gå 

tillbaka till det första klassrummet. Barnen placerades enligt figur Y. 

 

 

 

                      1                    

 

 

  

  2 

     

    4 

   3 

 

 

  

         5 

 

Figur Y: Barnens placering i klassrummet 

 

I grupp 4 ingår två pojkar. De ropar snabbt på pedagogen att endast en av dem hör. De 

får hjälp att komma igång och de pratar om vem som ska börja bestämma respektive 

skriva. 

 

I grupp 2 ingår en pojke och en flicka. De prater inte alls med varandra. Pojken tar hand 

om I-paden och börjar leta efter någon bild. Efter ett tag skickas I-paden över till flickan 
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och han säger att hon ska skriva. Snart är I-paden tillbaka hos pojken igen och flickan 

tittar bara på. 

 

I grupp 1 är assistenten stationerad under hela lektionen. 

 

Grupp 3,4 och 5 fungerar inledningsvis bra och innan det är dags för rast har grupp 3 

redan listat sina tio ord. 

 

(Eleverna hade rast i 20 minuter.) 

Efter rasten samlas återigen alla elever på mattan i det första klassrummet. Återigen gås 

arbetsgången igenom. Pedagogerna repeterar hur man skriver ut, att de ska måla bilder 

till orden och att man kan behöva fråga en kompis när man läser för att veta vad det står. 

Alla papper ska sedan sättas upp längst bak i klassrummet. Även extrauppgifter gås 

igenom. Det handlar om en finmotorisk övning, att leta v, att dra streck till orden där du 

hör bokstaven v samt att para ihop ord och bild. 

 

Eleverna delas igen. Nu saknas en elev i grupp 2. Pedagogen letar upp henne, men 

hjälper inte gruppen i gång utan de blir sittande. Efter en stund frågar pedagogen vad 

hon höll på att skriva. Pojken svarar då vilket ord han trodde det var och utgick då ifrån 

vilka bokstäver hon hade inlett ordet med. 

 

I grupp 4 reflekterar pojkarna på om ordet verkligen stavas vintär. De frågar mig och 

jag visar ordet på tavlan. Den ene pojken undrar om de kan skriva isbjörn fast det inte 

står på tavlan. Den andre säger att det inte går eftersom det inte börjar på v. Den förste 

tycker att de kan skriva det i alla fall. Eller snö då? Nej, vi skriver väska säger den 

andre. Vid det här laget är det endast pojk nummer två som både säger och skriver. Pojk 

nummer ett tar av sig hörlurarna. 

 

Grupp 2 har nu börjat samarbeta lite. Pojken kan dock inte låta bli att trycka lite åt 

flickan emellanåt. När det är dags för att måla vet hon inte vad det står utan ritar av 

kompisen. 

 

I grupp 1 målar assistenten till pojken och drar streck mellan ord och bild. Pojken får 

sedan färglägga. 
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I grupp 3 är det dags att läsa sina ord. Pojken säger att han har läst orden i huvudet tre 

gånger nu. När han läser upp för läraren krävs att läraren ljudar orden och pojken hänger 

med lite grann. 

 

I grupp 4 har den ene pojken tappat fokus och börjar leta efter guldpennor i stället. Han 

får även med sig sin kompis och pojken i grupp 3. 

 

Lektionen avslutas med en ny samling i ring. Pedagogen sammanfattar med att detta var 

första gången de arbetade med att skriva ordräckor. Som exitticket skulle eleverna säga 

ett ord som började på bokstaven v. Flera elever sa samma ord. Observationen 

avslutades kl. 10.40. 

 

6.4 Observation i årskurs 2 

Observationen inleddes kl 9.00. I klassrummet fanns det 18 elever och en pedagog. 

Läraren pratade om att det var länge sedan de skrev med I-pad eftersom de i slutet av 

vårterminen hade arbetat med att forma bokstäverna. De hade även skrivit några texter 

för hand innan sommarlovet. Nu skulle eleverna få skriva första kapitlet i sin första bok. 

Boken skulle handla om eleverna själva. Varje vecka skulle de få ett nytt skrivuppdrag 

vilket skulle leda till ett nytt kapitel. Dagens kapitel skulle heta Mig själv. Läraren 

uppmärksammade eleverna på sj-ljudet. Sj-ljudet kan stavar på olika sätt, men i det här 

ordet stavas det med sj. Läraren pratade även om att man inleder en text genom att 

skriva en rubrik. 

 

Klassen skulle sedan komma med förslag på vad som kunde ingå i kapitlet. Läraren 

skrev upp exempelmeningar på tavlan: 

Jag heter…. 

Jag fyller ….. år. 

Jag gillar……     

Min favoritfärg…… 

De gav även fler exempel som läraren inte skrev upp t.ex. hur man ser ut, var man bor, 

vad man är bra på, vilket favoritgodis man har och vad man har lärt sig. 
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Pedagogen påminde sedan om att man skriver meningar med stor bokstav, mellanrum 

mellan orden och att de avslutas med punkt. I det här kapitlet skulle alla meningar 

avslutas med punkt. Om eleverna var osäkra på hur ett ord stavades skulle de först fråga 

en kompis innan de räckte upp handen. Nu var det dags för alla elever att få varsin I-pad 

och varsitt par hörlurar. Pedagogen påminde om att skriva in koden, trycka på Skolstil 

och trycka på + om någon annans text var framme. 

 

Eleverna började snabbt med att skriva sitt namn och datum. Pedagogen gick direkt 

fram till en elev för att se om han kom igång och uppmuntrade honom. Hon gick sedan 

runt i klassrummet för att se att alla kom igång. 

 

En elev frågade om hon hade stavat rätt till ett ord. Pedagogen bollade tillbaka till 

eleven genom att fråga hur det låter i hörlurarna. Låter det rätt? 

 

I klassrummet är det bra arbetsro och eleverna arbetar tyst med sina texter. Jag ser inte 

att de frågar varandra om stavning i någon hög grad, utan de flesta söker lärarens hjälp.  

 

Läraren går fram till eleven som hon inledde hos och uppmuntrar igen. Hon berömmer, 

påminner om ny rad och att eleven kan titta på tavlan för att se hur meningarna kan 

inledas. 

 

En elev frågar efter hur ljus stavas. Återigen bollar läraren tillbaka till eleven. Eleven 

testar hur det kan stavas och lyssnar om det blir rätt. 

 

När de flesta eleverna har skrivit flera meningar har tre elever fortfarande skrivit endast 

namn och datum. En av dessa elever skriver sedan utan mellanrum mellan orden. 

 

Kl 9.35 säger den första eleven att den är färdig. Då har fem elever endast skrivit 2-3 

meningar. En av dessa elever fastnade helt efter tre meningar och sitter bara och tittar. 

En annan har väntat länge på stavningshjälp och kommer därför inte vidare. De första 

eleverna börjar skriva ut sina texter på en skrivare en bit bort i korridoren. Pedagogen 

rättar inte texterna innan utskrift.  
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Det verkar som inte rättstavningsfunktionen var igång på alla Ipad eftersom felstavade 

ord inte alltid blev markerade. Exempel på felstavningar är: ögån, råsa, gilar, kannin, 

faboritfarj, föbrari (februari), kanariöra (Kanarieöarna), Marioleka (Mallorca) och lakis 

(lakrits). Inget av dessa fel rättas av eleverna genom att de lyssnade på texten. En av de 

elever som inte hade producerat så många meningar reflekterade att texten som skrevs 

blev markerad och då blev eleven osäker på sin stavning och frågade vad som var fel.  

 

En elev tar över en annan elevs I-pad och hjälper den att skriva Fångarna på fortet. 

Även på ett annat ställe i klassrummet hjälper en elev en annan genom att delvis skriva 

åt den. 

 

De som har fått sina texter övar nu på att läsa dem. De ska läsa dem två gånger. Sedan 

får de plocka undan och ta rast. Kvar i klassrummet är tillslut de tre elever som hade 

lång startsträcka samt den elev som pedagogen uppmuntrade vid ett par tillfällen. Även 

de avslutade och skrev ut sina texter. Observationen avslutades 9.50. 

 

7 Analys 

Vi har placerat in pedagogerna som intervjuats i Donnellys, Mc Garrs & O´Reillys 

(2011) modell för implementering av IKT bland lärare utifrån de svar de har givit (figur 

z). En pedagog placerades initialt i rutan för oavsiktlig användare, tre pedagoger 

placerades i rutan selektiv användare och tre pedagoger hamnade i rutan för kreativ 

användare.  
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Figur Z: Kategorisering av lärarnas svar 

 

Av figuren framgår att de pedagoger som placerats som selektiva användare använder 

sig av flera läsinlärningsmetoder i klassrummen. Vi upplever dock ändå att de har ett 

elevcentrerat lärandefokus och hamnar därför långt till höger inom kategorin. Deras 

upplevelser kring ifall de känner att de har kontroll och kan påverka sin situation 

varierar inom gruppen. Lärare A ville ”använda alla läsinlärningsmetoder lite parallellt” 

och att hon ”tar det bästa av dom som finns”. Hon vill använda metoden som ”ett 

komplement” eftersom hon ”kände inte att det höll hela vägen”. Hon har ett elevfokus 

när hon säger ”vill man skriva så måste man kunna få skriva” och ”dom har kommit så 

långt i så här utvecklingen så dom har fått välja om de vill skriva på I-pad eller inte”. 

Eftersom hon poängrerar många svårigheter; ”måste ha tillräckligt med resurser”, ”det 

är bökigt när det inte funkar och det inte går att skriva ut” och ”att det inte är så 

självgående” hamnar hon längre ner i rutan. Det verkar inte som att hon känner att hon 

har så stor kontroll över den organisatioriska situationen. Lärare B använder metoden 

”som komplement” till ”att arbeta traditionellt med typ veckans bokstav och följa ett 

läromedel”. Hon ville ”gardera” sig eftersom hon ”inte visste hur väl det fungerade”. 

Hon pratar mycket om elevernas självkänsla vilket tyder på ett elevfokus. ”Man får ju 

ett resultat. När man läser och man misslyckas att läsa. Då får man inte ut något resultat, 
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men när man skriver får man alltid ut någonting.”  ”Dom går igenom sitt första skolår 

utan att misslyckas” och ”om man tittar på dom eleverna så är dom fortfarande starka i 

sin självkänsla under läsning och skrivning. Så dom lever fortfarande i att dom tycker 

att dom kan…så. Och det tror jag också var en vinst.” Hon säger att hon ”inte hade fri 

tillgång till datorer” och att det var ”lite tekniskt strul”. Lärare B verkar ändå känna mer 

kontroll än lärare A och placeras därför högre upp inom rutan. Lärare E har ”jobbat med 

Fonomix tillsammans med ASL” och ”lite grann enligt cirkelmodellen”. Hon upplever 

det som ”jättejobbigt” när ”tekniken inte fungerar” eller ”det strular med nätverket”. 

Eftersom hon ändå anser att det ”funkar jättebra att jobba så här” verkar hon ändå inte 

känna sig maktlös över situationen utan hamnar på samma nivå som lärare B. 

 

En av respondenterna, lärare D,  kategoriserade vi initialt som oavsiktlig användare 

eftersom hon ”var ålagd att göra det så det var ju inte så mycket mer att diskutera” samt 

att hon inledningsvis var ”skeptisk” och ”tillhörde en av de här gnällmånsarna”. Under 

året upplever vi att hon förflyttats till att bli en selektiv användare. Detta baserar vi på 

att hon har kopplat skrivuppgifterna ”till Fonomix” och ”till läsläran”. Hon arbetar även 

med ”genrepedagogik och cirkelmodell”. Precis som de övriga lärarna inom kategorin 

för selektiva användare använder hon sig av flera metoder. Hon beskriver ”paddor som 

inte laddas” och även ”tangentbord är inte alltid laddade”, men är i övrigt positiv och 

ser ”otroliga skillnader”. Detta gör att hon slutgiltigt hamnar på samma nivå som lärare 

B och E. 

 

Tre av respondenterna, lärarna C, F och G,  hamnade vid första anblick inom rutan för 

kreativa användare. Alla tre upplever att de kan påverka sin situation och har kontroll på 

utrustningen. De hamnar långt till vänster eftersom vi upplever att metoden kan gå före 

eleven t.ex.  ”jag önska att jag hade kombinerat någon annan metod mer med just dom 

för att dom skulle få ytterligare” och  ”jag har en tjej hon ligger säkert på en treas nivå 

liksom också nej hon har frågat ibland om hon får skriva en saga för hand nej då gör det 

lite ont i mig på ett sätt för jag kan inte riktigt förstå för henne är ju inte hon är ju redan 

så pass igång med sin läsning och skrivning.” Läraren C har bara ”kört den” metoden, 

men hon har även arbetet med ”Miniboken som läsläxa och även listläsning”. Hon 

påtalar organisatoriska bekymmer så som ”innan vi fick till halvklassmöjligheten ” och 

”i vår har ingenting stämt” med schemat. Detta verkar ändå inte ha påverkat hennes 

inställning till att kunna påverka sin situation utan tycker ”det är jättebra” och hon 
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”nästan längtar efter att ha en etta igen”. Hon önskar att hon ”hade kombinerat någon 

annan metod” för hennes andraspråkselever och ser då Fonomixen som ”en ganska bra 

kombination”. Med dessa uttalanden verkar det som att hon är på väg att bli en selektiv 

användare i förlängningen. Lärare F och G var först svåra att skilja åt eftersom de 

intervjuades samtidigt och är nära kollegor. Även de arbetar vid första anblick helhjärtat 

med metoden. De har dock ”valt att ha kvar en läslära” (lärare F) som är uppbyggd 

kring ”ordbildsmetoden” (lärare G). Lärare F tycker att de ska bli ”bättre på att bygga 

vidare på” förskoleklassens arbete med Fonomix och tror att det är ”en bra metod om 

man sätter in den till vissa elever”, men lärare G ”älskar inte Fonomix”.  Lärare F 

påtalar att de inte behöver vara så ”benhårda” utan att det kan vara ”lite mer mix” när 

det gäller att använda pennan. Lärare F beskriver deras ”stora klasser” och att det ibland 

är tekniska problem som när ”nätet är nerlagt” och lärare G beskriver att om de inte 

hade varit så ”många barn så hade man haft lite mer utrymme och plats och färre barn så 

hade man ju kunnat asså göra ännu mer, men vi gör ju vad vi förmår”. Både lärare F och 

G upplever att de tekniska bekymren har blivit bättre och lärare G beskriver att de 

(lärarna) har ”blivit väldigt flexibla”. De verkar känna stor kontroll över sin situation. 

Det verkar dock som även lärare F är på väg mot att bli en selektiv användare eftersom 

hon vill följa upp och ser fördelar med andra metoder och inte vill vara så benhård i sin 

metodutövning. Kvar som kreativ användare blir då enbart lärare G. 

 

Sammantaget betyder detta att i nuläget befinner sig fyra av sju av pedagogerna i 

kategorin selektiva användare, men med tanke på svaren verkar det som att två till av 

pedagogerna är på väg mot till den kategorin. 

 

7.1 Hur metoden Att skriva sig till läsning (ASL) bygger på 

vetenskaplig grund   

Ett stort frågetecken kring vetenskaplig grund är att vi inte funnit någon grundforskning 

kring metoden. Vi har enbart haft tillgång till ett preliminärt resultat (Trageton, 2002) 

samt Arne Tragetons bok (2014). Forskningen som Trageton gjort har inte publicerats i 

några vetenskapliga tidskrifter vilket han också fått kritik för från olika håll. Tragetons 

egentliga problemformuleringar är oklara eftersom de skrivs fram olika i abstaktet och i 

själva texten (Trageton, 2002). Trageton (2002) påtalar själv brister när det gäller valida 

tester då han vill jämföra testgruppen och kontrollgruppen. Kontrollgruppen presenteras 

inte närmare. 
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All forskning som vi har studerat kring de vidareutvecklade varianterna (Genlott Agelii 

& Grönlund, 2013, 2016; Takala, 2013; Hultin & Westman, 2013) innefattas av flera 

metoder till exempel genrepedagogik, cirkelmodell, kamratbedömning och textsamtal. 

Därför är det svårt att veta vad som egentligen påverkar resultaten.  

 

Från Tragetons grundmetod så har det utvecklats många olika varianter av metoden 

(Hultin & Westman, 2014). Som exempel kan nämnas Sandviksmodellen (Wiklander, 

2014). Det finns egentligen ingen given mall för metoden utan det enda gemensamma är 

att eleverna med hjälp av surfplattor och datorer lär sig att läsa och skriva (Hultin & 

Westman, 2014). Uppfattningarna om vad som innebär att arbeta utifrån metoden ASL 

varierar stort. Detta ser vi i forskningen kring metoden och i intervjusvaren. I till 

exempel Takalas forskning (2013), som utgår från Tragetons metod, fanns det 

pedagoger som endast arbetade med metoden en till tre gånger per månad medan någon 

arbetade med metoden varje dag. Vad är egentligen då att arbeta efter metoden ASL? 

Pedagogerna i Finland ansåg att metoden inte var tillräckligt effektiv allena utan det 

krävdes fler metoder för att läsinlärningen skulle bli optimal. De var däremot positiva 

till att använda den som ett komplement. Pedagogerna i intervjuerna har i de flesta fall 

lång erfarenhet av läs- och skrivundervisning men ingen av dem har lång erfarenhet av 

metoden ASL. Det som framkom i nästan samtliga intervjuer var även här att metoden 

behöver kompletteras med andra läsinlärningsmetoder, vilket vi också såg i 

observationerna att så gjordes. Många hamnar som selektiva användare på grund av av 

de känner att metoden inte kunde stå på egna ben utan bör kombineras. 

 

7.2 Hur pedagogerna upplever arbetet med metoden ASL i årskurs 1 

och 2 i en medelstor kommun  

Alla pedagoger som intervjuades var positiva till att använda metoden fast i olika 

utsträckning. Även de pedagoger som idag sa sig arbeta helhjärtat med metoden känner 

ett behov av att kombinera med andra metoder och att börja använda pennan tidigare än 

i årskurs två. Detta visar också Takalas studie (2013) där de finländska pedagogerna 

inte såg att metoden kunde stå på egna ben utan mer var ett komplement till andra 

metoder. De fördelar som pedagogerna upplever med ASL är framför allt användandet 

av talsyntesen, att finmotoriken inte belastas i så hög grad, att stavningen gynnas, att det 

blir lätt att individualisera och att alla lyckas. Även samarbetet mellan eleverna 
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framhölls. De nackdelar som pedagogerna upplever är tekniska bekymmer, att det är en 

resurskrävande metod samt att handstilen blivit lidande.  

 

Nästan alla de intervjuade pedagogerna ser inget ökat resultat när det gäller läsning. De 

flesta eleverna på de intervjuade skolorna hade knäckt läskoden vid jul i årskurs 1. 

Några elever knäckte dock inte koden förrän höstterminen i årskurs 2. Även Liberg 

(2014) visar i sin studie att eleverna i de undersökta skolorna låg på en lägre nivå 

gällande avkodning än jämförbara skolor. Genlott Agelii & Grönlund (2013) såg inte 

någon signifikant skillnad på hur många som klarade godkäntnivån på ett 

läshastighetstest före och efter sin intervension. Enligt Wiklander (2014) knäckte 

eleverna i Sandviken läskoden redan efter fyra till sex veckor.  

 

7.3 På vilket/vilka sätt elever gynnas/missgynnas i 

avkodningssvårigheter av metoden ASL 

Läsning består enligt the simple view of reading både av avkodning och språkförståelse 

(Gough & Tunmer, 1986). Ur the simple view of reading har vi i detta arbete fokuserat 

på avkodningsdelen. När det gäller elever i avkodningssvårigheter är metoden som 

används nämligen avgörande för kommande skolframgångar (Frost, 2009).  

 

Ett argument att använda sig av ASL som kom fram både i forskningen (Genlott Agelli 

& Grönlund, 2016; Hultin & Westman, 2013; Liberg, 2014), men även i intervjuerna, 

var att den motoriska belastningen minskar för eleverna. Flera av pedagogerna använde 

sig av motoriska övningar för att de med outvecklad finmotorik ska få öva upp sig innan 

det är dags att använda pennan. Detta står i kontrast till vad som anses gynna elever i 

avkodningssvårigheter. Här betonas i stället vikten av att använda sig av pennan för att 

lättare befästa bokstäverna (Lundborg, 2011; Mangen, 2016; Carlström, 2010; Hoien & 

Lundberg, 2013). Detta beror på att fler sinnen aktiveras och stärker minnesspåren i 

hjärnan. Nästan alla pedagoger vi intervjuat har senast börjat använda pennan under  

vårterminen i årskurs 1. Frost (2009) poängterar dock att de fonologiska strategierna 

stabiliseras genom att skriva och Mangen (2016) ser det som betydelsefullt att eleverna 

får skriva på tangentbord som ett komplement till handskriften. Muter, Hulme, 

Snowling & Taylor (1998) såg att fonemsegmentering påverkar läs- och 

skrivutvecklingen positivt. Segmenteringen bör tränas samtidigt som bokstävernas 

namn och ljud lärs in. ASL blir ett indirekt sätt att lära sig bokstäverna genom att se och 
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höra skrivna ord (Elbro, 2004). Precis som vid ordbildsmetoden väljer barnen ut ord 

som de vill skriva som är viktiga för dem (Fridolfsson, 2015).  

 

En av våra observationspunkter var ifall vi märkte om pedagogen kompenserade vissa 

elever i arbetet. Under observationen i årskurs 1 märkte vi inte att eleverna 

kompenserades, med undantag att assistenten kompenserade sin elev. Detta kan bero på 

att pedagogen inte kände alla elever. I några grupper var den ena eleven dominant 

medan den andre mest tittade på. En av eleverna hade inte bytt fokus från språkets 

innehåll till dess form. När eleverna skulle skriva V-ord och hade skrivit vinter ville 

eleven fortsätta med isbjörn och snö. Denna övergång är avgörande för att eleven ska 

lära sig läsa (Elbro, 2004). De elever som inte har förstått att ett ord består av ljud får 

ofta svårt att lära sig bokstäverna (Frost, 2009; Elbro, 2004). Under observationen i 

årskurs 2 kompenserades elever genom mer uppmärksamhet från pedagogen. De var i 

stor utsträckning beroende av stödmeningarna som fanns på tavlan. Detta kan bero på 

att de har fastnat i den metod som användes initialt, och har därför inte utvecklat mer 

effektiva metoder som gör att utvecklingen går framåt (Hoien & Lundberg, 2013). I 

synnerhet en av dessa elever reflekterade inte över sina felstavningar trots att 

talsyntesen läste upp orden. Det fanns även de elever som producerade en stor mängd 

text som inte använde talsyntesen på ett reflekterande sätt. En av de svagpresterande 

eleverna blev uppmärksam på att ord blev markerade vilket gjorde eleven osäker på sin 

stavning. Pedagogen bollade tillbaka mycket av elevernas frågor istället för att ge det 

rätta svaret. Detta ger eleverna en reflekterande hållning.  

 

För att lära sig att läsa behöver texterna vara på en lämplig nivå (Frost, 2009). I 

observationen låg texten på en för hög nivå för vissa elever. Eleverna var inte medvetna 

om vad de hade skrivit eftersom de inte hade någon lässtrategi. Elbro (2004) förespråkar 

ljudningsmetoden eftersom det snabbt gör eleverna till självständiga läsare. För att 

läsning ska ske behövs både en automatiserad avkodning och en språkförståelse (Gough 

& Tunmer, 1986). Genom att eleverna själva väljer vilka ord de skriver kan det vara ord 

som är viktiga för den ena eleven men på helt fel nivå för den andre på grund av att de 

inte befinner sig på samma utvecklingsstadie eller har samma erfarenheter kring ordet. 

En elev i årskurs 1 som använde sig av stödorden som fanns på tavlan skrev Violgränd 

och det hade eleven ingen aning om vad det innebar. Här utgår man inte från vad 

eleverna redan kan eller har erfarenhet av, vilket är viktigt för inlärningen (Hoien & 
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Lundberg, 2013; Elbro, 2004). När nya ord ska läras in behöver de kopplas till 

individens upplevelser och erfarenheter för att kunna placeras in på rätt ställe i hjärnan i 

förhållande till de ord som individen redan kan (Fridolfsson, 2015). Även en av de 

intervjuade pedagogerna framhöll att eleverna har lättare att bilda ord med bokstäver 

som de behärskar. För att underlätta de läs- och skrivsvaga elevernas resursinsats kan de 

behöva använda kompensatoriska verktyg (Hoien & Lundberg, 2013). När det gäller 

ASL används talsyntes för alla elever. I Genlott Agelli & Grönlunds studie (2016) kan 

man dock se att endast talsyntesen användes vid behov.  

 

8 Slutdiskussion   

I detta sista kapitel ska du få läsa våra tankar kring att skriva sig till läsning. Vi funderar 

kring dess evidens, om det är en läsinlärningsmetod eller ens en metod. Vi vill även 

framhäva vikten av balans mellan läsning och skrivning.  

 

8.1 En forskningsbaserad läsinlärningsmetod? 

Vi kan i vår studie inte se att metoden att skriva sig till läsning är baserad på 

vetenskaplig grund. Detta beror på brister i grundforskningen och det är svårt att i den 

övriga forskningen identifiera vad som har påverkat elevernas resultat eftersom flera 

metoder har använts. Vi kan dock inte säga detta med säkerhet eftersom vi kan ha 

missat någon relevant forskning i ämnet. Det är lätt att säga ”forskningen säger”, men 

det gäller verkligen att läsa ordentligt för att se vad som egentligen mäts eller inte mäts. 

Eleverna blir bättre, men på vad? Metodens namn att skriva sig till läsning för tankarna 

till att det är en läsinlärningsmetod. Både i de intervjuer som vi gjort och i den tidigare 

forskningen framkommer att metodens fördelar ligger på andra plan än själva läsningen. 

Är det då en läsinlärningsmetod? Det som sticker ut är Sandviksmodellen där eleverna 

kunde läsa redan efter fyra till sex veckor. Kan det bero på att de har en annan definition 

gällande att knäcka läskoden, eller menar de skrivkoden? Trageton (2014) hävdar att 

eleverna snabbare kan läsa sin egna texter. Handlar det egentligen om läsning eller mer 

om att de kommer ihåg vad de skrivit eftersom de inte kan läsa andra texter? 

Arbetssättet blir inte korrekt ens om man ser ur ordbildsperspektivet eftersom de elever 

som är beroende av stödorden på tavlan inte nödvändigtvis väljer ord som är viktiga för 

dem. Det är inte säkert att eleven har någon anknytning till ordet eller ens vet vad det 

betyder. Vi anser att eleverna behöver lära sig att ljuda för att ge dem en möjlighet att ta 

sig an nya ord och det är även viktigt att de kommer vidare i sin utveckling och inte 
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fastnar i de initiala metoderna. Målet är att genom en automatiserad avkodning bli en 

självständig läsare. 

 

Tragetons modell (2014) är utarbetad i flera steg som i grunden riktar sig till 

förskoleklasselever. I vår observation i årskurs ett var eleverna redan på steg fem fast 

det var deras första möte med metoden. Det gör att de lekfulla inslagen i metoden tagits 

bort. I dag finns det många varianter på ASL där den gemensamma nämnaren är att man 

skriver digitalt. Den gemensamma mallen är borta och det verkar som vem som helst 

kan säga sig arbeta med ASL så länge eleverna skriver på en surfplatta eller en dator. 

Detta gör att vi är tveksamma till att ASL egentligen är en metod. 

 

8.2 Vikten att kombinera läsning och skrivning 

Det som ändå stödjer modellen är att det är bra att öva segmentering och skrift i 

kombination med bokstavsinlärningen (Muter, Hulme, Snowling & Taylor, 1998). Detta 

stödjer även Frost (2009), Hoien & Lundberg (2013) och Elbro (2004). Motoriskt svaga 

elever gynnas av att skriva digitalt iställer för med pennan. För elever i läs- och 

skrivsvårigheter är det viktigt att de även får använda handens rörelser till att forma 

bokstäver vid bokstavsinlärningen (Lundborg, 2011; Mangen, 2016; Carlström 2010; 

Hoien & Lundberg 2013). Även om flera av pedagogerna använde finmotoriska 

övningar så ser inte vi att det stärker minnesspåren av bokstävernas form. Vi anser 

därför att det inte ska vara svart eller vitt utan det bör kombineras att både skriva för 

hand och digitalt. Att skjuta upp bokstavsformningen till årskurs två ser inte vi gynna 

elever i läs-och skrivsvårigheter. Ofta går pendel lite väl häftigt inom skolan och allt 

hinns då inte med. Om fokus blir för stort på skrivandet tappas läsningen bort och 

tvärtom. Det kom fram i intervjuerna att det kan vara svårt för eleverna att hinna med att 

läsa sina egna texter. Detta var något som vi också såg i observationerna där de svagare 

eleverna absolut inte hann med att läsa eftersom de hade fullt upp med att hinna med att 

få klart sin text. De som är i störst behov av att läsa får alltså minst tid till att öva 

eftersom det blir ett ökat fokus på skrivandet. Detta tror vi är en av anledningen till att 

resultaten i läsning inte ökar. Vi anser att det är viktigt att det blir en balans mellan 

skrivandet och läsandet för en optimal utveckling. 
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8.3 En metod eller ett kompensatoriskt verktyg? 

Alla utom en av våra informanter placerade vi på väg till eller inom området för 

selektiva användare. De såg i likhet med Takala (2013) att metoden var i behov av att 

kompletteras. Metoden har ju ändå fått en stor spridning i Sverige. Kan detta bero på att 

användandet av digitala verktyg har ökat och att detta är ett förhållandevis lätt sätt att få 

in tekniken i klassrummen? Cirka hälften av våra informanter hade blivit ålagda att 

använda metoden. Är det lämpligt med tanke på att barn lär sig på olika sätt? Vi ser i 

stället att det gäller för pedagogerna att ha en stor verktygslåda för att kunna möta alla 

elevers behov. Det som gynnar en elev gynnar inte nödvändigtvis en annan. Genlott 

Agelii & Grönlund (2016) menar att det måste finnas något stukturerat arbetssätt kring 

de digitala verktygen för att eleverna ska nå ökat resultat. Är det ett strukturerat arbete 

när alla verkar göra lite som de vill men ändå kalla det för ASL? Det kan vara väldigt 

strukturerat  och genomtänkt i ett klassrum, men inte i ett annat. 

 

Vi menar att skriva med talsyntes egentligen är ett kompensatoriskt hjälpmedel för alla 

elever. Detta gör att ingen blir utpekad och de elever som även i framtiden kommer 

behöva använda sig av talsyntes då är förtrogna med hjälpmedlet. Alla våra informanter 

var positiva till att eleverna skriver med hjälp av talsyntes som en kombination till 

bokstavsinlärningen. I Genlott Agelii & Grönlunds studie (2016) användes talsyntesen 

endast vi behov. Här låg fokus istället på texterna och dess genrer. Vi antar då att det är 

de läs-och skrivsvaga som får tillgång till talsyntesen. När ett hjälpmedel blir utpekande 

är det lätt att det undviks att användas även om eleven ser dess fördelar. Vi ser att 

talsyntesens styrka är att ännu ett sinne blir aktiverat vid inlärningen och att den kan 

kompensera alla elever på deras nivå. Ju fler sinnen som aktiveras ju starkare blir 

minnesspåret i hjärnan. 

 

 I intervjuerna fick vi fram att det är motivationshöjande att eleverna får fram en snygg 

text. De får fram ett resultat. Det är viktigt att pedagogerna lyfter eleverna i 

utvecklingen så att de inte fastnar i strategier som inte för utvecklingen framåt. Även de 

elever som behöver mer tid måste kunna känna att de blir klara med sin text och att de 

även hinner läsa den. Under observationen såg vi att dessa elever fick vara kvar för att 

göra klart sina texter medan kompisarna gick ut på rast. Trots det hann de inte läsa sina 

texter. Är detta motivationshöjande?  
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8.4 Metoddiskussion och framtida forskning 

I och med att metoden ASL har varit så uppmärksammad inom Barn- och 

utbildningsnämnden antog vi att metoden var mer utbredd och att mer erfarenhet kring 

ASL fanns bland pedagogerna. Erfarenheterna hos de informater vi fick kontakt med 

var inte lång. De flesta hade endast använt metoden under ett läsår. Detta gör att 

pedagogerna hade svårt att dra några slutsatser kring elevernas resultat i arbetet med 

metoden. Resultat kan till exempel bero på gruppsammansättningen eller elevernas 

initiala kunskaper. Elevernas möjligheter att nå målen i årskurs tre är svårt att veta. 

Urvalet blev mycket begränsat på grund av att endast sex skolor använde sig av 

metoden och enbart pedagoger från fem skolor ställde upp på intervju, så på två skolor 

fick vi ta dubbla intervjuer. I en av intervjuerna så var det två respondenter samtidigt. 

Detta kan ha påverkat deras svar även om det inte är något som vi direkt kan se i 

intervjusvaren. Detta är aspekter som vi måste ta hänsyn till när vi analyserar vårt 

resultat. De flesta pedagogerna har mycket lång erfarenhet av läs-och skrivundervisning 

och därför kan deras svar betraktas som beprövad erfarenhet. 

 

Hade vi kunnat få fram ett annat resultat om vi hade valt en annan metod? Det tror vi 

inte. Det hade varit spännande om lärarna som vi intervjuade hade haft en längre 

erfarenhet av metoden, men så var nu inte fallet. Vi upplevde ändå att litteraturen, 

intervjuerna och observationerna kompletterade varandra på ett givande sätt. Eftersom 

området inte är särskilt beforskat anser vi det finns mer att utforska. Vi skulle framför 

allt vilja se en longitudinell interventionsforskning på hur metoden påverkar läsningen 

eftersom metodens namn syftar till att eleverna lär sig just det. Vi ser dock en svårighet 

i en sådan forskning eftersom metoden idag inte följer någon given mall så jämförelser 

och slutsatser blir då svåra att genomföra. En mer rättsmätig forskning skulle vara att se 

hur läsningen utvecklas av att eleverna får använda sig av det kompensatoriska 

verktyget talsyntes. 

 

8.5 Slutord 

Det vi bär med oss efter det här arbetet är vikten av att eleverna får forma sina bokstäver 

med pennan och att det måste finnas en balans mellan läsning och skrivning eftersom de 

stödjer varandra. Det är så lätt att pendeln väger för tungt på ena eller andra hållet. Att 

eleverna skriver sina texter på I-pad eller dator med hjälp av talsyntes är en möjlighet 

som har öppnat sig för att kunna kompensera alla elever på deras nivå utan att någon 
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behöver pekas ut. Detta inkluderande verktyg tror vi kan stärka många elever både i 

självkänsla och i resultat. Målet blir räckbart. Pedagogernas verktygslåda behöver vara 

stor. Det som gynnar en elev behöver nödvändigtvis inte gynna en annan. Det är därför 

viktigt att med öppet sinne möta varje elev där den befinner sig för att vi ska kunna nå 

och kunna lyfta alla elever.
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Bilagor 

Bilaga A Brev till rektorerna 

 

Hej! 

 

Vi är två lärare som läser till speciallärare (Språk, läs och skriv) vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Nu ska vi påbörja vårt självständiga arbete och då har vi valt att skriva om ASL.  

Vi vill i vår studie granska läsinlärningsmetoden ”att skriva sig till läsning” (ASL). 

Eftersom skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

vill vi se om metoden är förankrad i detta. Vi vill även undersöka hur metoden används 

eller kombineras med andra läsinlärningsmetoder. Vi tycker även det är viktigt att se om 

metoden är gynnsam för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Det som vi nu önskar få reda på är vilka skolor inom kommunen som arbetar eller har 

arbetat med denna metod i årskurs 1 och 2.  

Hoppas att ni vill hjälpa oss med detta.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Kristina Nilsson och Carina Andersson-Lund 
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Bilaga B Intervjufrågor 

 
1. Varför har du valt att arbeta med metoden ASL? 

2. Hur arbetar du med metoden att skriva sig till läsning? 

3. Har du fått någon fortbildning i metoden? (föreläsningar/litteratur) 

4. Hur länge har du använt dig av metoden? 

5. Kombinerar du den med någon annan metod och i så fall på vilket sätt? 

6. Vilka fördelar finns med metoden? 

7. Vilka nackdelar finns med metoden? 

8. Individanpassar ni arbetet; barn som redan läser & skriver, barn som endast kan ett 

fåtal bokstäver? 

9. På vilket sätt upplever du att metoden fungerar i arbetet med läs-och skrivsvaga 

elever? 

10. Har du märkt några skillnader i resultat hos dina elever sedan du började arbeta med 

metoden och i så fall hos vilka? 

11. Hur lång tid tar det innan samtliga i din klass har knäckt läskoden? 
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Bilaga C Observationsprotokoll 

 

• Hur arbetar pedagogen med metoden? 

• Är alla eleverna aktiva i arbetet? 

• Märker vi att pedagogen kompenserar vissa elever i arbetet? 

• Hur stor är gruppen? 

• Verkar eleverna vara förtrogna med arbetsgången? 
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