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I takt med att samhället förändras erbjuds fler möjligheter i undervisningen. Från att skolan tidigare 

haft fokus på att lärandet styrts av läraren och läroboken har det lagts mer vikt på att eleverna ska vara 

med och påverka undervisningen och därmed bli kunskaps-producenter istället för kunskaps-

konsumenter. En metod som förespråkar detta arbetssätt, som används mer och mer i skolor runt om 

i Sverige är Att skriva sig till läsning, ASL. I denna metod byts det traditionella arbetssättet med penna 

och papper ut i den tidiga läs- och skrivinlärningen och ersätts av datorn som skrivverktyg. Studien är 

en jämförande analys där syftet är att ta reda på hur lärare i årskurs F-3 beskriver metoden ASL 

jämfört med den traditionella läs-och skrivundervisningen samt vilken påverkan dessa metoder enligt 

lärarna har på elevernas lärande. Följande frågeställningar har undersökts och besvarats: Hur utformas 

ASL-metoden i undervisningen respektive den traditionella läs- och skrivundervisningen? Vad anser lärare om ASL-

metoden jämfört med den traditionella läs- och skrivundervisningen?  

 

Kvalitativa intervjuer har valts i studien och fyra verksamma lärare i årskurserna 1 och 3 har 

intervjuats. Resultatet visar att lärarna i studien upplever att arbetet med ASL bidrar till att eleverna får 

kombinationen bokstav - ljud till sig på ett bra sätt eftersom eleverna hör hur bokstaven på 

tangentbordet låter då de trycker ner knappen.  Lärarna i studien är också eniga om att de elever som 

har svårt och sitta still gynnas av denna metod då de blir fängslade framför skärmen, även elever med 

motoriska svårigheter gynnas av metoden då de upplever det lättare att skriva på datorn än för hand. 

Diskussionerna som skapas via elevernas texter på datorn upplevs även som givande och de texterna 

eleverna skriver på datorn blir längre än de texter de producerar för hand. Resultatet visar dock på att 

tre av de fyra lärarna i studien har valt att komplettera ASL-metoden med vanlig traditionell läs- och 

skrivundervisning i årskurs 1 med motiveringen att eleverna även bör träna finmotoriken då de har 

nytta av det hela livet.   

 

Sökord: Att skriva sig till läsning (ASL), Traditionell läs- och skrivundervisning, lärplatta  



 

 
 

 
 
As society is changing more opportunities are offered in education. Previously, the school has focused on 

learning through the teacher and the textbook. Now it is more important for the pupils to participate and 

influence the education and thus they have become knowledge-producers rather than consumers of 

knowledge. A method that advocates this approach, which is used more and more in schools in Sweden, is 

Integrated write to learn, iWTR. In this method the traditional way of working with pen and paper in the early 

read- and write stages is changed and is replaced by the computer. The aim of the study is to find out what 

advantages and disadvantages teachers in grades F-3 describes concerning the traditional way of teaching 

compared to the iWTR- method, also what impact those methods have on the pupils according to the 

teachers. The following research questions have been studied and answered: How is the iWTR-method in 

education designed compared to the traditional reading and writing education? What do teachers think about the iWTR- 

method compared to traditional read- and write teaching?  

 

Qualitative interviews have been used in the study and four teachers have been interviewed. The results 

shows that the teachers believe working with the iWTR- method helps students get the combination of 

letter-sound to themselves in a good way, because when they press a letter on the keyboard they also hear 

how it sounds. All teachers also agreed that the pupils that have got motor difficulties benefit from this 

method since they think it is easier to write on the computer than by hand. The discussions that are 

created through the students texts on the computer are also perceived as satisfying, and the pupils are 

creating more text when they are working with the computer than by hand. The results shows though that 

three out of four teachers in the study complements the iWTR-method with the common traditional read- 

and write teaching in grade 1 on the ground that pupils also should exercise fine motor skills as they will 

benefit from it the entire life. 
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1. INLEDNING   
 

Digitaliseringen i det svenska samhället blir allt större visar en undersökning gjord av statistiska 

centralbyrån (SCB, 2016). Undersökningen visade att hela 93 % av befolkningen i åldrarna 16-85 

år har tillgång till internet i hemmet. Även i skolans värld har digitaliseringen ökat, framförallt 

användandet av datorer och lärplattor, vilket är en benämning som ofta används i skolans värld 

och har samma betydelse som surfplatta eller Ipad. I Sverige har det satsats miljarder på att öka 

användningen av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom skolan (Isaksson, 2016). 

Pedagogiska appar, möjligheten att spela in ljud, filma och fotografera är funktioner som de 

senaste åren börjat leta sig in i skolans vardag (Fleischer & Kvarnsell, 2015). Den traditionella läs- 

och skrivundervisningen har fått ge allt större plats åt en metod som kommit att bli populär, 

framförallt i den tidiga läs-och skrivundervisningen. Denna metod heter Att skriva sig till läsning 

(ASL) och grundaren av denna metod är den norske pedagogen och forskaren Arne Trageton. I 

ASL-metoden sker skivandet på datorer eller lärplattor och på detta sätt lär sig eleverna läsa 

genom sitt eget skrivande (Hultin & Westman, 2014). Trageton hävdar att skrivning är lättare än 

läsning för de yngre eleverna och vänder därmed på det traditionella sättet att se på läs-och 

skrivinlärning som innefattar penna och papper (Trageton, 2014).  Enligt honom är det motoriskt 

enklare för elever att börja med datorn som skrivverktyg i skolan. Dagens mediesamhälle är 

omfattande och i tidig ålder lär sig elever att hantera skilda typer av medier, då eleverna är så pass 

vana användare av datorer utanför skolan anser Trageton att detta bör tas tillvarata även i 

klassrummen (Trageton, 2014). Detta menar även Fleicher och Kvarnsell (2015) som anser att 

”Skolan måste ligga i samhällsutvecklingens framkant. I bänkarna sitter vår framtid.” 

 

Isaksson (2016) menar dock att tillgången till de digitala verktygen inte automatiskt leder till 

lärande och utveckling utan att skolan behöver skapa möjlighet för varje enskild elev att lära sig 

använda tekniken för kunskapssökande. Idag kan det skilja mycket från skola till skola när det 

gäller användande av digitala verktyg och även lärare behöver ges fortbildning inom den digitala 

tekniken för att undvika en klyfta i framtiden (Isaksson, 2016).   Eftersom det skiljer så pass 

mycket i användandet av digitala verktyg i undervisningen, och då jag under mina 

Verksamhetsförlagda utbildningspraktiker (VFU) mest upplevt arbete kring den traditionella läs- 

och skrivundervisningen i de tidigare årskurserna, har ett intresse uppstått att ta reda på vad 

verksamma lärare har för uppfattningar kring de olika metoderna samt hur dessa metoder enligt 

lärarna påverkar elevernas lärande. 
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel beskrivs den bakgrund och de olika begrepp som behövs för att förstå resultatet. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av digitaliseringen i samhället (2.1). Fortsättningsvis förklaras 

olika läs- och skrivinlärningsmetoder med större genomslag (2.2) som efterföljs av kritik och 

försvar av ASL-metoden (2.3). Vidare förklaras läs- och skrivinlärning enligt styrdokumenten 

(2.4) och avslutningsvis presenteras den teoretiska utgångspunkten i studien (2.5).

 

2.1 Digitaliseringen i samhället och skolan 

Under flera decennier har internet och datorer funnits med i vår tillvaro och är grundläggande för 

privat kommunikation och offentlig verksamhet. Lindgren skriver i sin artikel att digital 

kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser för det livslånga lärandet. Denna 

nyckelkompetens definieras som att ha grundläggande färdigheter inom IKT och även äga 

förmågan att kunna använda internet på ett kritiskt och säkert sätt (Lindgren, 2016). De flesta 

yrken påverkas av digitaliseringen och vissa hävdar till och med att robotar och digitala tjänster i 

framtiden kommer att leda till massarbetslöshet (Fleischer & Kvarnsell, 2015). Digitaliseringen 

handlar därför inte bara om internet och sociala medier utan genomsyrar idag hela vårt samhälle 

(Kättström, 2016). Lindgren (2016) menar att även i skolans värld har digitaliseringen kommit att 

utvecklas trots att tillgången på IT samt lärarnas kompetens varierar mycket, anledningen till detta 

kan vara att skolhuvudmännen prioriterar olika. Enligt Skolverkets (2016b) rapport visar statistik 

att allt fler skolor och huvudmän satsar på att ge alternativt låna elever en egen dator eller 

lärplatta. Denna satsning kallas En till En. Vidare visar denna statistik att elevernas användning av 

IT på lektioner har ökat i samtliga skolämnen, både i grund- och gymnasieskola. Skillnader kan 

dock urskiljas mellan skolor runt om i Sverige då tillgången till digitala verktyg är ojämnt fördelad, 

främst i grundskolan (Skolverket, 2016b). 28 % av eleverna i den svenska grundskolan har fått 

eller fått låna egen dator eller surfplatta av skolan, 72 % har inte fått det. Av lärarna i grundskolan 

arbetar 17 % mycket med att utveckla elevernas källkritiska förmåga då de använder internet 

medan 25 % inte arbetar med det alls, och av grundskolorna så är det 60 % som har en IT-plan, 

40 % har det inte (Skolverket, 2016b).  Enligt Skolverkets förslag till nationell IT-strategi som 

presenterades i april förra året ska dock de digitala förutsättningarna för lärare och elever vara 

likvärdiga år 2022, vilket innebär att det kommer krävas stora satsningar på fortbildning och 

infrastruktur (Lindgren, 2016).  Skolans uppgift är att lära eleverna orientera sig i det samhälle 

som de verkar inom och kan förväntas verka inom i framtiden, därför är det viktigt att tillgången 
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till de digitala verktygen är jämnt fördelad och att fler skolor hänger med i utvecklingen (Fleischer 

& Kvarnsell, 2015).  

 

Rennstam (2016) har intervjuat Camilla Askebäck Diaz, som är förstelärare i digitala verktyg på 

en skola i Stockholm. Askebäck Diaz hävdar att lärare runt om i Sverige bör kräva 

kompetensutveckling. Lärare som undervisar på skolor utan en IT-plan har inte samma 

möjligheter till en bra kompetensutveckling, vilket även påverkar elevernas lärande. Askebäck 

Diaz menar att om vi inte reder ut detta med kompetensutvecklingen och ger lika möjligheter till 

alla lärare kommer vi aldrig få någon likvärdig skola (Rennstam, 2016).  Själv försöker hon 

förmedla ett källkritiskt förhållningssätt till hennes elever inför den information de möter på 

internet. Att många skolor i Sverige brister på detta område oroar henne då det är en rättighet att 

kunna vara källkritisk och skolledningen har här ett ansvar att se till att personalen får lämplig 

fortbildning (Rennstam, 2016). Generellt uttrycker lärare och förskolepersonal ett stort 

kompetensutvecklingsbehov då det gäller förebyggande av kränkningar på nätet, IT som 

pedagogiskt verktyg, hantera ljud och bild, säker användning av internet och lag och rätt på 

internet (Skolverket, 2016a).  

 

2.2 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

 
Även inom läs- och skrivinlärningen syns digitaliseringen. Traditionella metoder har till viss del 

ersatts av digitala, vilket förklaras nedan.  

 

2.2.1 Traditionell läs- och skrivinlärning 

Något som länge varit fast rotat i svenskundervisningen är den traditionella läs- och 

skrivundervisningen och ända fram till 1950-talet var läsning och skrivning starkt åtskilda ämnen, 

det var läsningen som dominerade medan skrivningen fortfarande handlade om teknisk 

välskrivning som eget ämne (Lundberg, 1984). Den tidigare skolan präglades av behaviorismen 

och konstruktivismen vilket innebar att eleven betraktades som en konsument där stor vikt lades 

vid att lärandet styrdes av läraren och läroboken (Trageton, 2014). Skrivning handlade till stor del 

fram till 1950-talet om att skriva det som läraren dikterade och i den traditionella läs-och 

skrivundervisningen möter eleverna en bokstav i taget som sätts ihop till ord och därefter till 

meningar (Lundberg, 1984). Då inlärningen startar från de små enheterna, ljuden, för att sedan 

arbeta sig uppåt mot ordets betydelse, kallas för en ”bottom-up-modell” eller ”phonics”. Det 

finns även de som förespråkar en annan modell, att arbetet sker ”top-down” istället. Vilket 
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innebär att inlärningen börjar från större meningsbärande enheter, tillexempel ord, för att sedan 

arbeta sig ned mot ljuden, ”whole language”. Arbetet skiljer sig alltså åt från de ljudbaserade 

modellerna, phonics, samt ”whole-language” modellerna (Wengelin & Nilholm, 2013). En viktig 

tanke inom de ljudbaserade modellerna är att fonologisk medvetenhet är grunden för all 

läsinlärning. Fonologisk medvetenhet innebär att eleverna först måste förstå språkets olika ljud, 

hur de förhåller sig till varandra och bildar ord (Wengelin & Nilholm, 2013).  I ”whole language” 

modellen är medvetenheten om fonemen (ljuden) inte i centrum. Förespråkare för denna modell 

menar att kontexten i stor utsträckning kan användas för att förutsäga nästa ord baserat på ordets 

början. Sammanfattningsvis kan sägas att ”whole language” modellen ses som en naturlig 

process, snarare än något som måste undervisas och läras in, vilket görs mer i de ljudbaserade 

metoderna. Förespråkare för ”whole language” modellen menar ofta att ljudmetodsförespråkare 

utsätter elever för meningslösa drillövningar, som eleverna inte förstår meningen med (Wengelin 

& Nilholm, 2013). Den mest kända svenska ”whole language” inspirerade metoden är LTG – 

Läsning På Talets Grund, vilken kommer förklaras mer ingående nedan.  

 

 I den traditionella läs-och skrivinlärningen sker läsning och skrivning som nämnts var för sig, 

något som Trageton vänder sig emot då han menar att skrivning och läsning hör nära samman 

och inte är isolerade ämnen. Även Leimar (1974)  ifrågasatte tidigt den traditionella 

läsinlärningsmetodiken då hon menade att den hårda styrningen av stoffet i nybörjarskedet inte 

svarade mot den enskilda elevens mognad samt elevens behov av meningsfullhet. Vidare menar 

Leimar (1974) att det var först på 1970-talet som eleverna på lågstadiet fick diktera sina egna 

åsikter för läraren. 

 

2.2.2 LTG- och Wittingmetoden 

 Lågstadieläraren Ulrika Leimar utvecklade på 1970-talet en metod för läs-utveckling som kom att 

kallas Läsning på talets grund (LTG) (Leimar, 1974). I LTG- metoden är elevernas 

meningsskapande i centrum och denna metod kan inte beskrivas som en ”phonics”- modell som 

nämnts ovan, där ljuden och bokstäverna är i centrum (Wengelin & Nilholm, 2013). Däremot 

menar författarna att metoden till viss del kan jämföras med det som på engelska kallas 

”embedded phonics”, vilket innebär att den ljudbaserade undervisningen vävs in i autentiska 

läsupplevelser. Det som skiljer metoden LTG från traditionell undervisning är att LTG utgår från 

elevernas egna upplevelser samt berättelser, inte utifrån en förproducerad läsebok (Wengeling & 

Nilholm, 2013). LTG-metoden bygger på att läraren tillsammans med eleverna formulerar egna 

texter. Metoden tar tillvara dynamiken som finns hos en grupp elever som upplever något 
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tillsammans och utnyttjar möjligheten att låta eleverna lära av varandra (Leimar, 1974). De texter 

som används i LTG-metoden utgår från elevernas gemensamma upplevelser och är inte tagna ur 

någon läsebok. Orden utgår även från elevernas eget ordförråd och är av varierande 

svårighetsgrad. Även om den grundläggande principen för LTG-metoden är att eleverna genom 

stor frihet själva får möjlighet att upptäcka begreppens användbarhet då det gäller 

läsinlärningsprocessen, menar Leimar (1974) att vissa fasta rutiner måste utvecklas och även en 

metodiskt noga genomtänkt ”lärogång” användas. Denna metod används fortarande i 

undervisningen idag då det gäller elevers läsutveckling. 

 

Wittingmetoden är också en känd metod, som sedan 1970-talet har använts för läs- och 

skrivinlärning (Witting, 2005). Wittingmetoden är en så kallad ”bottom up”-metod och skiljer 

tydligt på avkodning och förståelse (Wengelin & Nilholm, 2013). Då det gäller läsningen kan 

Wittingmetoden delas in i två delar. Ena delen är symbolfunktionen och syftar till lärandet av det 

alfabetiska systemets grundprinciper. Den andra delen är förståelsefunktionen som är inriktad 

mot språkets uppbyggnad och utvecklandet av det egna ordförrådet (Witting, 2005). 

Symbolfunktionen innebär att eleven kan tyda bokstäver, exempelvis r, i och s till r-ljud, i-ljud 

och s-ljud samt göra detta i riktning från vänster till höger utan att det uppstår pauser mellan 

ljuden. Witting (2005) menar att förståelsefunktionen innebär att man som läsare kan avgöra ett 

ords betydelse med hjälp av sammanhanget. Om en elev exempelvis ser ordet ris så ska eleven 

kunna avgöra om det är fråga om en ingrediens i en maträtt, ett sätt att uttrycka kritik eller ett 

prydnadsknippe i fastlagstider (Witting, 2010). I Wittingmetoden arbetas det parallellt med dessa 

två delar. När det gäller skrivandet har metoden en motsvarande terminologi och här talas det om 

innehållsskapande och symbolfunktion. Med innehållsskapande vill man uttrycka ett budskap. 

För skrivandets del innebär symbolfunktionen att man överför språkljuden i ord till bokstäver 

med riktning från vänster till höger, detta utan att det blir mellanrum mellan bokstäverna 

(Witting, 2010).  

 

2.2.3 ASL-metoden 

Grundaren för ASL-metoden, Arne Trageton, var en av dem som förde läs- och 

skrivundervisningen in i dataåldern. Han gjorde 1999-2002 ett forskningsprojekt (Trageton, 

2005). I projektet följdes 14 klasser under 3 år i Norge, Danmark, Finland och Estland. Efter att 

forskningsprojektet gjorts översattes den norska läroboken Å skrive seg til läsning till svenska 2005 

och i samband med att denna utgåva publicerades i Sverige har allt fler klasser anammat det nya 

synsättet att se på läs- och skrivinlärning.  Som tidigare nämnts lägger den traditionella skolan vikt 
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vid att lärandet styrs av läraren och läroboken och eleverna blir då konsumenter som är styrda av 

lärostoffet. Genom användning av ASL-metoden formulerar eleverna meningar och tankar redan 

från början och det gör dem istället, i motsats till den traditionella skolan, till kunskaps-

producenter (Trageton, 2014). En viktig uppgift som skolan har är att stimulera elever som 

producenter och även som deltagare i kollektiva dialoger i klassen, vilket kan motverka den 

passiva konsumentrollen som tidigare funnits, muntlig språkutveckling är en förutsättning för 

skriftspråklig utveckling (Trageton, 2014). Trageton menar att läraren under de första åren bör 

försöka utveckla en så stor läsglädje och skrivlust som möjligt hos eleverna. Klassrummet ska 

vara en skiftspråksstimulerande miljö som innehåller flera skrivhörn för datorer med textprogram 

där elever redan i förskoleklass kan börja använda sig av datorn. Författaren menar att det är 

viktigt, i de tidigare åren, att uppleva att digitala verktyg kan vara en källa för lek, kommunikation 

och inhämtning av kunskap. Då är språklek på datorn mycket effektivt, inte bara enskilt utan 

även språklek i par är stimulerande för eleverna (Trageton, 2014). Elevers finmotorik är inte 

tillräckligt utvecklad ännu för att kunna forma bokstäver och siffror för hand, därför menar han 

att det är enklare att börja med datorn som skrivverktyg. Vidare menar Trageton att om eleverna 

får lägga ned mycket energi på formandet av bokstäver i början kan det göra att motivationen 

sjunker till att skriva texter.  I förskoleklassen är inte målet att eleverna ska kunna lära sig läsa och 

skriva utan här är tanken att ett intresse ska väckas genom att eleverna får prova på att skriva på 

dator och sedan fortsätta med det i högre årskurser (Trageton, 2014).  

 

Även i Sverige uppmärksammades detta arbetssätt tidigt i Sandvikens kommun. Liselotte Sjödin 

är lärare i de tidigare åren med inriktning svenska och samhällsorienterande ämnen. Hon är en av 

lärarna som varit med och beskrivit hur metoden ASL har gestaltats i Sandvikens kommun 

genom boken Att skriva sig till läsning. Sjödin (2014) menar att en fördel med ASL är att man kan 

individanpassa uppgifterna. Med utgångspunkt från en gemensam uppgift kan läraren sedan ställa 

olika krav på de texter eleverna skriver. Ett exempel Sjödin nämner från sin egen undervisning är 

att klassen tillsammans tittar på en film, sedan gör de en tankekarta ihop där eleverna får berätta 

vad de kommer ihåg av filmen. Läraren skriver sedan ned meningarna eleverna säger på tavlan 

och sedan får de själva skriva ned på datorn. Eleverna får välja hur många meningar de vill ha i 

sin egen text och eftersom de befinner sig på olika utvecklingsnivåer skriver en del elever alla 

meningar, en del skriver några stycken. Sjödin (2014) menar att eftersom eleverna är på olika 

nivåer måste kraven anpassas därefter, därför är arbetet med ASL givande (Sjödin, 2014). En 

annan lärare som varit med och beskrivit ASL-arbetet i Sandvikens kommun är Therese Vuolle. 

Vuolle (2014) menar liksom Trageton (2014) att elever idag oftast är datorvana redan före 



 

7 
 

skolstarten vilket förenklar användningen av datorn i undervisningen. Datorn blir då inte en 

typisk ”skolgrej” utan den förknippas även med lustfyllda fritidsaktiviteter. Den kompetens 

eleverna har med sig hemifrån hjälper dem när det är dags att börja använda datorn som 

skrivdidaktiskt verktyg (Vuolle, 2014). Vidare menar hon att det i början är viktigt att tid läggs på 

att lära eleverna alla de moment som behövs för att kunna skriva på datorn. Med detta menas att 

de lär sig hur de loggar in, sparar och använder talsyntesen. Likt Trageton (2014) nämner även 

Vuolle (2014) att elevernas motoriska förmåga inte behöver vara lika utvecklad då de skriver på 

datorn.  

 

Lövgren (2009) är enig med Trageton i att datorn bör vara det dominerande skrivverktyget i läs- 

och skrivundervisningen de första åren i skolan. Arbetet med att forma bokstäver tycker hon likt 

Trageton bör vänta till årskurs 2. Att skriva sig till läsning med datorn som skrivverktyg menar 

Lövgren (2009) bör användas i skolans alla ämnen. Författaren förespråkar även pararbete vid 

datorerna, hon menar att då eleverna samarbetar i skapandet av texter ges möjlighet att föra 

avancerade resonemang om textens innehåll samt utformning. Tillsammans med andra kan 

eleven tänka nytt och de övar sig också i att ställa frågor för att förstå andras texter (Lövgren, 

2009). 

  

2.2.4 Kritik och försvar av ASL-metoden  

 
Ulf Fredriksson, läsforskare och docent i pedagogik vid Stockholms universitet, ifrågasätter 

Tragetons syn på läs-och skrivinlärning och att eleverna under de första åren bara ska använda 

tangentbordet då de lär sig läsa och skriva (Rudhe, 2013). Fredriksson poängterar att det är bra att 

lära sig genom så många sinnen som möjligt, och gör en liknelse med att lära sig dansa. Ju fler 

sinnen vi lär oss genom, desto bättre är det (Rudhe, 2013). Vidare menar han att det är bra att 

använda pennan för att skapa muskelminnen av rörelserna och att det inte finns något starkt 

vetenskapligt stöd som visar att elever blir bättre på att läsa då man aktivt väljer bort att skriva för 

hand. Fredriksson menar att pennan är en naturlig del av vardagen tidigt i livet (Rudhe, 2013). 

Johan Fleischer som forskar om informationsteknik, IT, i skolan, har liknande tankar kring 

skrivning trots att han inte berör ASL-metoden. Fleischer menar att skrivning för hand ger 

förbättrade kunskaper och hänvisar till forskning som visar att elever som skriver för hand 

presterar bättre på prov än de elever som antecknar med hjälp av tangentbord (Fleischer, 2016, 

29 april). 

 



 

8 
 

En av våra främsta läs- och skrivforskare historiskt sett, både nationellt och internationellt, är 

författaren och professorn Ingvar Lundberg. Lundberg var verksam före digitaliseringens 

genombrott och betonar handskriftens betydelse. Han menar att oavsett om skrivandet börjar 

framför datorn eller inte måste elever få tillgång till att skriva för hand med säkerhet och flyt, och 

så småningom utveckla en personlig handstil (Lundberg, 1984). Det gäller att som lärare väcka 

elevernas lust för handskriftens betydelse. Först måste eleverna lära sig skriva med textad stil för 

att senare lära sig skriva skrivstil. Skrivandet bidrar till att våra tankar blir ordnade och klara och 

när orden är skrivna och finns till betraktande ges förutsättningar att tänka på dem på ett nytt sätt 

(Lundberg, 1984). Lundberg menar även att under skrivandet blir den som skriver medveten om 

meningars uppbyggnad och då skolans kanske största uppdrag är att främja utvecklingen av ett 

reflekterande förhållningssätt samt en medvetenhet hos eleverna har skrivandet därmed en 

mycket central plats i skolans arbete (Lundberg, 1984). Lundberg menar att eleverna lär sig 

genom att skriva ofta samt då de skriver med ett kommunikativt syfte. Trageton (2014) har som 

nämnts tidigare en annan uppfattning kring läs- och skrivinlärningen och menar att om läraren 

väntar med handskrivningen stimuleras både skrivningen och läsningen mer. Trageton har i sin 

forskning visat att ASL leder till tidigare läsning, färre stavningsfel samt en högre nivå på 

skrivandet. Åke Grönlund är forskare på Örebros Universitet har tillsammans med Annika Agélii 

Genlott skrivit en artikel som även den visar på att metoden ASL hjälper elever att utveckla sitt 

skrivande och de får ett mer kvalitativt innehåll och en bättre struktur på det de skriver (Agélii & 

Grönlund, 2014).  Författarna har studerat två klasser i årskurs 1 som har använt sig av datorer i 

undervisningen redan från skolstart. De har sedan jämfört dessa klasser med två andra klasser i 

årskurs 1, som har använt sig av mer traditionell undervisning, de har valt att inte använda sig av 

datorer som verktyg i undervisningen. Agélii och Grönlund (2014) kunde se att de klasser som 

använde sig av datorer i undervisningen producerade texter redan från start. Vidare visar studien 

att eleverna får bättre självförtroende då de får skapa sina egna texter genom datorn och 

dessutom får de ett snyggt resultat när de skriver (Agélii & Grönlund, 2014).   

 

2.3  Läs-och skrivinlärning enligt styrdokumenten  

Svenska elevers resultat i internationella samt nationella läs- och skrivtest har sedan 1992 visat på 

en dalande trend även bland de starkaste läsarna (Skolverket, 2016a). För att utveckla läs-och 

skrivförmågan är det viktigt att eleverna i svenska skolan inte bara ges möjlighet att utveckla 

förmågan att skapa texter, de ska även få möjlighet att bearbeta dem. Bearbetning av text är en 

viktig förmåga för att klara av kraven som ställs på skrivandet i arbetslivet och i vidare studier 

(Skolverket, 2016a). I läroplanen (Skolverket, 2016c) står det att det ska finnas ett nära samband 
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mellan läsning och skrivning. Detta samband innefattar begreppet literacy, skriftspråkskunnighet, 

med skrivandet som ledande komponent. Vidare i kommentarmaterialet i svenska (Skolverket, 

2016a) framgår vikten av att eleverna får möjlighet att uttrycka sig med andra medel än det 

skrivna ordet. Andra uttrycksformer än det skrivna ordet kan exempelvis vara digitala 

presentationsprogram eller manuellt och digitalt bildskapande. För att bilda sig en god 

språkförmåga krävs arbete med flera uttrycksformer (Skolverket, 2016a, s.7). I läroplanen framgår 

det att svenskundervisningen ska stimulera elevernas intresse att läsa och skriva. Eleverna ska 

kunna använda lässtrategier för att förstå och tolka texter samt även kunna anpassa texten efter 

dess form och innehåll (Skolverket, 2016c). I kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet 

av årskurs 1 ska eleven kunna läsa meningar i enkla, bekanta samt elevnära texter genom att 

använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. För godtagbara 

kunskaper i årkurs 3 ska eleven kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom 

användande av lässtrategier på ett huvudsak fungerande sätt och kunna skriva enkla texter med 

”läslig handstil” på dator där eleven använder stor bokstav, punkt och frågetecken samt kunna 

stava ord som eleven själv ofta använder (Skolverket, 2016c, s.252).  

 

2.4 Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkten i studien är det sociokulturella perspektivet. Lev Vygotskij var en 

framstående filosof inom det sociokulturella perspektivet och menar att i detta perspektiv är 

eleven och gruppen i centrum där samspelet mellan individerna har stor betydelse för lärandet 

(Vygotskij, 2001). I perspektivet finns två nyckelord, aktivitet och interaktion. Aktivitet syftar på 

att eleverna ska vara deltagande och aktiva i undervisningen medan interaktion innebär samspel 

och samverkan som kan ske både mellan elev till elev eller elev till lärare (Vygotskij, 2001). 

Vykotskij menar att för att vi ska lära oss behöver vi medierade verktyg, hjälpmedel, som hjälper 

oss när vi ska lösa problem eller utföra en arbetsuppgift (Vygotskij, 2001). Vidare menar 

Vygotskij att elever som möts i skolan kommer med olika erfarenheter och förutsättningarna ser 

olika ut beroende på elevernas hemmiljö. Därför är det viktigt att eleverna, i samspel med andra, 

delar med sig av sina olika kunskaper (Vygotskij, 2001). Fast (2007) beskriver även att elever som 

tar del av skriften och språket med andra får förståelse för hur språket ser ut och skapar mening 

av det. Även Liberg (2007) poängterar att förståelse byggs upp i det gemensamma och förklarar 

att stöd i utvecklingen av läsandet och skrivandet är viktigt och ges lättast i en social tillvaro. På 

samma sätt beskriver Schmidt (2015) läs– och skrivpraktiker som en social aktivitet där mening 

och identitet skapas i arbetet med olika texter tillsammans. Det ovan nämnda stämmer överrens 

med arbetssättet ASL som bygger på samspel och interaktion med andra (Trageton, 2014).  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare beskriver ASL-metoden jämfört med den 

traditionella läs- och skrivundervisningen samt vilken påverkan dessa metoder enligt lärarna har 

på elevernas lärande.  

 

 Hur utformas ASL-metoden i undervisningen respektive den traditionella läs- och  

skrivundervisningen?  

 

 Vad anser lärare om ASL-metoden jämfört med den traditionella läs- och 

skrivundervisningen?  
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4. METOD OCH MATERIAL 

 

 I följande kapitel förklaras vilken metod som använts i studien. Först görs en beskrivning av 

metoden (4.1), sedan beskrivs vilket urval som gjorts (4.2), därefter förklaras genomförandet (4.3) 

följt av bearbetningen (4.4). Vidare beskrivs de etiska principerna kopplade till studien (4.5) och 

avslutningsvis görs en beskrivning av studiens validitet och reliabilitet (4.6). 

 

 

4.1 Kvalitativ metod/Tillvägagångssätt  

Då studiens syfte är att ta reda hur lärare beskriver ASL-metoden jämfört med den traditionella 

läs- och skrivundervisningen, samt vilken påverkan dessa metoder enligt lärarna har på elevernas 

lärande, valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Det som kännetecknar en 

kvalitativ metod enligt Trost (2005) är att tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid 

insamling av data och analys, vilket det gör i en kvantitativ metod. Om intresset är att vilja förstå 

människors sätt att resonera eller agera eller att urskilja varierande handlingsmönster är en 

kvalitativ studie lämplig (Trost, 2005). Bryman (2011) menar att en semistrukturerad intervju 

kännetecknas av att intervjuaren har ett flertal frågor som kan beskrivas som ett frågeschema eller 

en intervjuguide. I en semistrukturerad intervju kan även frågor som inte ingår i intervjuguiden 

ställas då den som intervjuar anknyter till något den intervjuade personen sagt (Bryman, 2011). 

Frågorna i en semistrukturerad intervju är mer allmänt formulerade än vad de är i strukturerade 

intervjuer. I dessa intervjuer har även den som intervjuar möjlighet att ställa uppföljningsfrågor 

till det som han eller hon anser vara viktiga svar. Personen som blir intervjuad har även möjlighet 

att utforma svaren hur han eller hon vill (Bryman, 2011). Intervjuerna har även valts att göras 

enskilt då en jämförelse av vad verksamma lärare anser om metoderna har eftersträvats. Även 

Trost (2005) hävdar att man bör sträva efter att undvika att intervjua flera personer samtidigt. 

Han menar att gruppintervjuer kan fungera på ett bra sätt men att de ibland kan bli komplicerade 

då de tystlåtna inte alltid kommer till tals eftersom de mer språksamma tar över.  

 

 

4.2 Urval  

Fyra verksamma lärare på olika skolor som alla arbetar med elever i årskurserna 1-3 har 

intervjuats i studien. Alla lärare som intervjuades var kvinnor i åldrarna 40-60 år som varit 
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verksamma inom yrket olika länge. Kravet på de verksamma lärarna var att alla i mer eller mindre 

utsträckning skulle arbeta med metoden ASL i någon av årskurserna F-3. Till en början togs 

kontakt med rektorer på ett antal skolor i närområdet. Efter information om hur mycket 

klasserna arbetade med ASL togs vidare kontakt med de verksamma lärarna i klasserna där ett 

mer ingående mail skickades. I mailet förklarades vem jag var samt mitt syfte med studien. 

Genom att försöka välja skolor som arbetade olika mycket med ASL förväntades skilda svar i 

intervjuera. I en kvalitativ studie vill man i de flesta fall få en så stor variation som möjligt, inte 

flera likartade (Trost, 2005).  

 

Lärare 1: Verksam lärare sedan 1993 och har arbetat med ASL fullt ut i 6 år. Arbetar i årskurs 3. 

Lärare 2: Verksam lärare sedan 2004 och har arbetat med ASL i 1 år. Arbetar i årkurs 1. 

Lärare 3: Verksam lärare sedan 1990 och arbetat med ASL i 1 år. Arbetar i årskurs 1. 

Lärare 4: Verksam lärare sedan 2014 och arbetat med ASL i 1 år. Arbetar i årskurs 1.  

 

4.3 Genomförande  

Till att börja med togs kontakt med lärare på skolor som arbetar med ASL i undervisningen. Jag 

använde mig av ett så kallat snöbollsurval vilket innebär att personer i urvalet rekommenderar andra 

(Bryman, 2011). Tips på personer att intervju hämtades även från klasskamrater, till exempel att 

de gav förslag på lärare de haft under VFU, som arbetade med ASL.  Efter att intervjuerna 

fastställts, och tid och datum bestämts utformades intervjufrågor utifrån undersökningens syfte 

och frågeställningar. Sedan skickades dessa frågor vidare till handledaren för att få ett 

godkännande. Vidare gjordes en pilotstudie, vilket innebär att en test intervju genomförs för att 

se att de valda frågorna fungerade väl. Här fick jag tips av mina klasskamrater på hur jag kunde 

börja mina intervjuer samt exempel på följdfrågor, tillexempel: Hur menar du då? Kan du utveckla? 

Jag fick även ett tips från dem att inte ha så mycket betoning i mitt uttal, utan att försöka vara 

mer neutral i intervjuerna. Intervjuerna utfördes sedan på respektive lärares arbetsplats. Jag var 

noga med, innan intervjuerna började, att fråga om det var acceptabelt för lärarna att jag spelade 

in samtalet. Återigen berättade jag även lite kort om mig själv samt gjorde lärarna uppmärksamma 

på att intervjuerna var anonyma och att namn inte skulle skrivas ut om de inte ville. Vidare 

nämnde jag att jag förväntade mig sanningsenliga svar på mina frågor och avslutningsvis att 

samtliga lärare gärna fick ta del av studien när den är klar. 
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4.4 Bearbetning och analys   

Efter att all data var insamlad började transkriberingen av intervjuerna. Detta genomfördes 

genom att det som sas i intervjuerna skrevs ned i ett Word-dokument. Efter transkriberingarna 

skrevs intervjuerna ut på papper, sedan började jag färgmarkera med överstrykningspennor där 

samma färg användes till de svar jag tyckte hörde ihop. Svaren kom sedan att delas in i olika 

kategorier som passade in i mitt syfte och frågeställningar. Dessa kategorier var: Fördelar med 

ASL, Nackdelar med ASL, ASL-arbetets utformning samt utformning av den traditionella läs- 

och skrivundervisning och dess för- och nackdelar. Före analysen fanns likande kategorier, det 

var inget nytt som uppstod. Däremot gjordes en tolkning utifrån Vygotskijs teori, det 

sociokulturella perspektivet. Vygotskij (2001) menar att vi behöver olika hjälpmedel, redskap, då 

vi ska utföra en arbetsuppgift. Efter att ha genomfört intervjuerna uppstod en ny uppfattning, 

nämligen att ett medierat verktyg i detta fall kan vara datorn, då detta verktyg hjälper eleverna i 

deras skrivning av olika texter. Vygotskij nämner även två nyckelord i det sociokulturella 

perspektivet, aktivitet och interaktion vilket syftar på att eleverna ska vara deltagande och aktiva i 

undervisningen och att samspel och samverkan sker mellan elev till elev och elev till lärare 

(Vygotskij, 2001). I intervjuerna kunde en analys göras att eleverna arbetar mycket med aktivitet 

och interaktion, då lärarna pekade på vikten av elevernas deltagande samt dialogen mellan elev till 

elev och elev till lärare.  

 

4.5 Etik   

I en forskningsstudie bör vissa etiska principer tas hänsyn till och även informanterna i studien 

bör upplysas om dessa principer (Bryman, 2011). Några etiska principer som gäller för svensk 

forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de som är med i studien ska bli informerade om studiens syfte. 

Informanterna ska få reda på att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt och avbryta intervjun 

när de vill (Bryman, 2011). Vidare ska de få reda på vilka moment som finns med i 

undersökningen. I den aktuella studien informerades deltagarna om detta innan själva intervjun 

började för att de skulle känna sig trygga med hur det skulle gå till. Samtyckeskravet innebär att 

de berörda i studien själva har rätt att bestämma över sin medverkan och detta förklarades även 

innan själva intervjun började. Konfidentialitetskravet handlar om att de berörda har rätt till att 

vara anonyma i studien om de vill, något som också poängterades. Den sista etiska principen, 

nyttjandekravet, handlar om att uppgifterna som samlas in enbart får användas för 

forskningsändamålet (Bryman, 2011). Dessa fyra etiska principer framkom på ett tydligt sätt till 

de berörda då de tydligt lästes upp innan intervjuen började.  
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4.6 Validitet och reliabilitet  

I undersökningar talas ofta om validitet och reliabilitet. Teorierna kring reliabilitet och validitet 

kommer från kvantitativ metodologi och i samband med kvalitativa studier blir begreppen lite 

annorlunda. Idén med reliabilitet bygger på att det görs kvantitativa studier, att man mäter och 

anger värden (Trost, 2005).  Exempel på en kvantitativ studie är enkätundersökningar med slutna 

alternativ. Vanligtvis, vid kvalitativa intervjuer, strävar intervjuaren däremot efter att komma åt 

vad den intervjuade menar eller hur denne uppfattar ett ord eller en företeelse. Oavsett vilken 

studie som används ska intervjuer eller annan datainsamling ske så det man får fram blir 

trovärdigt och relevant (Trost, 2005).  Med validitet menas att det som är avsett att mätas är det 

som mäts och inget annat (Trost, 2005). Detta gör undersökningen trovärdig. I min studie har 

hög validitet eftersträvats genom att jag försökt koppla intervjufrågorna till syftet och 

frågeställningarna i studien och på så sätt, genom intervjuerna, försökt mäta det som är avsett att 

mätas.  

Reliabilitet innebär att den mätning som görs är stabil och att en mätning vid en viss tidpunkt ska 

ge samma resultat om mätningen görs på nytt. Intervjuaren ska till exempel ställa frågorna på 

samma sätt och situationen ska se likadan ut för alla (Trost, 2005). Då kvalitativa intervjuer 

eftersträvas är förändringar det som studien syftar till att finna, och det kräver då mer ett synsätt 

som utgår från att vi deltar i processer hela tiden och att vi då kan förvänta oss skilda resultat vid 

skilda tidpunkter (Trost, 2005).   
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5. RESULTAT 
 

 

I detta kapitel presenteras resultatet. Resultatet har delats upp i olika kategorier utifrån det 

empiriska materialet för att svara på frågeställningarna. Dessa kategorier är: Vad lärare ser som 

positivt och negativt med ASL-arbetet i förhållande till den traditionella läs- och 

skrivundervisningen (5.1), Att komplettera ASL-undervisningen med Traditionell läs- och 

skrivundervisning (5.2), Att ersätta penna och papper med datorn som skrivverktyg (5.3), och 

avslutningsvis Enskilt och pararbete vid lärplattorna (5.4). 

 

5.1 Vad lärare ser som positivt och negativt med ASL-metoden i förhållande till 

den traditionella läs- och skrivundervisningen  

 
Nedan görs en jämförande analys kring vad lärarna har för uppfattningar om ASL-metoden 

respektive traditionell läs- och skrivundervisning. 

 

5.1.1 ASL-metoden  

Lärare 3 menar att många elever har svårt att forma bokstäver med penna i årskurs 1. Något som 

enligt henne är bra med ASL-metoden är att eleverna får en bokstav rättskriven genom att trycka 

på en knapp och de lär sig även tangentarbete. Lärare 4 tycker också att det är en bra metod, 

speciellt för elever som inte är så långt komna i sin läs- och skrivutveckling. De får direkt 

kopplingen mellan bokstav och ljud när de trycker ner tangenten. Samtliga lärare är även eniga 

om att eleverna skriver mycket längre texter när de får använda sig av lärplattan än vad de gör när 

de skriver förhand. Lärare 1 nämner också att fördelen med denna metod är att den är rolig och 

varierande, både för henne och för eleverna. Hon säger;  

 

Genom ASL är man är inte styrd av en lärobok som har bestämt att på sidan 12 gör du det här. Känner 

man att oj nu blev det vår och kom fjärilar ute, då kan klassen göra en arbetsuppgift som handlar om 

fjärilar. Och om eleverna arbetar med vänskap i SO:n, då gör vi dikter som handlar om vänskap. (Lärare 1) 

 

Vidare menar hon att en annan fördel är att det går och integrera andra ämnen i denna metod. 

Eleverna har tidigare arbetat med vänskap under SO-lektionerna och de valde då att skriva dikter 

på lärplattan som handlade om vänskap. Lärare 2 nämner att de ska börja arbeta med geometri i 

matematiken och eleverna ska då bland annat få använda lärplattan till att skriva. Denna metod 
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gynnar elever som har koncentrationssvårigheter, lärare 1 säger: ”Eleverna blir fängslade, särskilt 

när de har lurar på sig. De blir som instängda i datorns värld och tror nästan att de spelar spel, 

fast de i själva verket använder språket”.  Lärare 2 och 3 nämner även att detta arbetssätt gynnar 

elever som har motoriska svårigheter.  

 

 Det har uppstått nackdelar med ASL-metoden också. Lärare 1 uttrycker att efter resultaten av 

nationella proven visade det sig att ASL-klasserna skrev långa texter men att eleverna var 

ostrukturerade i sin skrivning. Det kunde dock urskiljas att de skrev mycket längre texter än 

eleverna som lärt sig skriva via den traditionella metoden. Förvaltningen tog därför ett beslut att 

utbilda lärare som arbetade mycket med ASL hur de skulle strukturera upp elevernas skrivande. 

De fick lektioner i genrepedagogik, vilket innebär att eleverna får tillgång till skolspråket samt en 

förståelse för hur olika texter är uppbyggda. Det handlar om att synliggöra sådant man som lärare 

i den vanliga undervisningen ofta tar förgivet att eleverna känner till, förklarar lärare 1. Efter att 

hon och de andra lärarna fått utbildning i genrepedagogik har resultaten blivit helt annorlunda. 

Hon menar att de arbetar mycket med genrepedagogik fortfarande i klassen. Lärare 2 menar att 

skrivandet ibland kan vara en nackdel med ASL, att eleverna skriver på utan att tänka på hur det 

stavas. Trots det menar hon, likt lärare 1, att eleverna skriver långa texter vilket är en fördel. Det 

hade de inte gjort om de skrivit med penna och papper, menar hon. Lärare 4 ser inga direkta 

nackdelar med ASL-arbetet. Hon säger att det enda som kan vara frustrerande är om det uppstår 

problem med tekniken, vilket det gör ibland.    

5.1.2 Traditionell läs- och skrivundervisning 

Något som lärare 3 och 4 beskriver som positivt med användning av den traditionella läs-och 

skrivundervisningen är att eleverna får använda finmotoriken. Det gör att de underhåller sin 

handstil. Lärare 4 uttrycker att hon tycker det är bra att eleverna får testa på olika arbetssätt och 

att hon även kan anpassa undervisningen efter en grupp. I den traditionella undervisningen 

arbetar eleverna som tidigare nämnts med skrivning i kompletterande skrivböcker till läsläran 

Magiska kulan, de skriver även sagor samt tränar på att forma bokstäver. På min fråga om lärarna i 

intervjuerna ser något negativt med den traditionella undervisningen får jag inget direkt svar. De 

tycker att den fungerar bra, eleverna får finmotorisk träning. Lärare 1:s svar på fördelarna med 

den traditionella läs- och skrivundervisning var följande;  

 

Ja, fördelen är om personen i fråga, pedagogen, brinner för den. Då blir den fantastiskt bra. Så att 

har man en person som brinner för den så är det en jätte fördel med den metoden. Om den passar 

pedagogen.  
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5.2 Att komplettera ASL-undervisningen med traditionell läs- och 

skrivundervisning 

Tre av fyra lärare i intervjuerna (lärare 2, 3 och 4) kompletterar ASL-undervisningen med den 

traditionella läs- och skrivundervisningen i svenskundervisningen i årskurs 1. Lärare 1, som idag 

(2017) arbetar i årskurs 3, uttrycker att hon enbart arbetar med ASL när eleverna går i årskurs 1 

medan lärare 3 och 4 arbetar med ASL två gånger i veckan. I klassen där lärare 2 arbetar har de 

ASL mellan 1-3 gånger i veckan. Förutom att arbeta med digitala verktyg har tre av de fyra lärarna 

traditionell läs- och skrivundervisning, genom denna undervisning arbetar eleverna förutom med 

datorn som skrivverktyg med att skriva för hand på olika sätt, vilka förklaras nedan.  

 

5.2.1 Skrivning 

I skrivundervisningen i årskurs 1 är lärare 2, 3 och 4 nöjda med att eleverna arbetar både med en 

lärplatta samt kompletterar detta genom att skriva för hand på det traditionella sättet. Genom att 

använda både lärplattan och skriva för hand anser de att eleverna utvecklar en datorvana, de får 

också använda finmotoriken då de skriver med penna och papper, vilket gör att eleverna inte får 

sämre handstil. Att få sämre handstil är något de är oroliga för skulle drabba eleverna om de bara 

skulle arbeta med lärplattan som skrivverktyg. Lärare 4 nämner att de skrivövningar de arbetar 

med förutom ASL-arbetet innefattar att forma bokstäver med penna, att arbeta i en 

kompletterande skrivbok till läsläran Magiska kulan samt att skriva små sagor förhand. Magiska 

kulan består av tre läseböcker, A, B och C. Alla böcker innehåller samma berättelse men har olika 

svårighetsgrader. Till läsläran finns även en kompletterande skrivbok. I den får eleverna träna på 

att forma bokstäver samt svara på frågor. Läsläran Magiska kulan och den tillhörande skrivboken 

är något som även lärare 2 och 3 använder sig av i undervisningen. Förutom arbete i skrivboken 

nämner lärare 3 att eleverna i hennes klass även får träna på att skriva bokstäver på småtavlor, så 

kallade whiteboard. Som nämnts ovan anser lärare 2, 3 och 4 att det är en fördel att komplettera 

ASL-arbetet i årskurs 1. 

 

Lärare 1 har använt sig enbart av ASL-arbetet i årskurs 1 i 6 år nu. Istället för att skriva i en 

skrivbok med penna och papper skriver eleverna i hennes klass olika texter på lärplattorna och 

först i årskurs 2 får de börja använda pennan. I årskurs 1 har de valt att starta varje lektion med 

en inspirationsgenomgång, där läraren lär ut hur nästa moment ser ut, oftast via en Powerpoint. 

Genom inspirationsgenomgången får eleverna tips på vad och hur de kan skriva olika texter. 
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Genomgången ser ungefär likadan ut varje dag, det som skiljer är innehållet. Sedan börjar 

eleverna skriva på lärplattan och när arbetet är klart ska de infoga namn, datum och tid samt 

skriva ut två exemplar. Det ena exemplaret sätts upp i hallen och det andra exemplaret går hem 

till föräldrarna. Tillsammans med sina föräldrar läser eleverna sedan texten. I årskurs 1 beskriver 

lärare 1 att eleverna gör klart ett exemplar för varje lektion. Allt eftersom eleverna blir äldre 

skriver de sedan längre texter. Arbetet med texterna kan sträcka sig över två, tre dagar. På min 

fråga vad lärare 1 anser om den traditionella läs- och skrivundervisningen med penna och papper 

får jag svaret att hon inte alls ser några nackdelar eller är motståndare till denna metod. Hon säger 

att hon alltid arbetat på detta sätt tidigare, innan intresset för ASL uppstod. 

 

Då det gäller läsning har lärare 2, 3 och 4 har valt att ha lästräning genom Magiska kulan, de har 

även läxa i den. Lärare 2 nämner även att eleverna läser skönlitterära böcker som hon har hjälpt 

till att välja utifrån deras läsförmåga. Vidare nämner även lärare 3 att eleverna har en bänkbok 

som de läser i.  

 

5.3 Att ersätta penna och papper med datorn som skrivverktyg  

Som tidigare nämnts tillämpar lärarna i intervjuerna ASL mer eller mindre i sin undervisning. Att 

ta steget från vanlig traditionell läs- och skrivundervisning till att använda sig av ASL var enligt 

samtliga lärare ganska svårt i början.  

 

Intresset att börja arbeta med ASL hos lärare 1 uppstod för sex år sedan då hon var och lyssnade 

på Arne Trageton som hade en föreläsning på Högskolan i Jönköping. Idag har hon arbetat med 

ASL varje dag, fullt ut, i 6 år och är liksom Trageton en förespråkare för metoden. Att helt 

utesluta pennan i ettan och vänta till årskurs två var dock något som hon var skeptisk till i början. 

Hon nämner att hon hade lite ”ont i magen” och tänkte på hur det skulle gå. Lärare 1 menar 

dock att det gått jättebra. I årskurs 2 har eleverna i hennes klass en kort kurs i hur de ska skriva 

med penna och det räcker sedan med två, tre veckors övning sedan skriver alla jättefint. Att vara 

orolig för hur det skulle gå var bara onödigt enligt lärare 1, då alla elever klarat övergången från 

lärplattan till att skriva med penna och papper.  En bidragande orsak till detta kan vara att 

eleverna under hela ettan har skolstil inställt, vilket är ett skrivprogram med bokstavsljud. Då en 

bokstav trycks ned på tangentbordet hörs även bokstavsljudet, så på något sätt får eleverna 

inmatat i huvudet hur bokstäverna ska se ut redan från början vilket underlättar när de börjar 

skriva för hand, förklarar hon. Som nämnts ovan är det ingen annan av lärarna i intervjuerna som 
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valt att arbeta med ASL fullt ut i undervisningen. De arbetar vanligtvis med det en till tre gånger i 

veckan. Lärare 2 uttrycker att hon och hennes kollega börjat använda ASL relativt mycket under 

detta läsår. Hon tycker det är bra men menar att de sett en försämring då eleverna skriver för 

hand. Vissa elever i hennes klass har fått något försämrad handstil då de börjat skriva på 

lärplattan, därför har hon och hennes kollega pratat om att de ska satsa på skrivningen ett tag 

framöver. Hon säger att; 

 

 Ja, dels har de ju svårt att forma bokstäverna.  

Det syns jättetydligt på vissa, att de har svårt med bokstäver, motoriskt och så. (Lärare 2) 

 

Lärare 3 hävdar att eleverna behöver använda finmotoriken och pennan som arbetsmaterial med 

motiveringen att de måste kunna använda pennan i skrift ute i vardagslivet, därför är bra 

pennfattning och handstil viktigt. Lärare 4 uttrycker en viss osäkerhet i att bara använda ASL. 

Hon säger att: ”För egen del känns det väldigt otryggt att släppa hela pennan, papperet och 

boken och kasta sig in och bara använda lärplattan. För mig känns det bättre att ha lite av varje, 

att eleverna får testa på lite olika”. 

 

 Något positivt, som samtliga lärare nämner, är att under tiden de arbetat med ASL har de gått på 

olika fortbildningar där de träffat lärare på andra skolor som arbetar på liknande sätt. Dessa 

fortbildningar är ungefär var tredje/ var fjärde vecka. Samtliga i studien är positiva till 

fortbildningarna då man kunnat utbyta tankar och idéer med lärare på andra skolor. Lärare 1 

nämner att till en början hade de regelbundna träffar med två andra skolor i Jönköping. Till 

träffarna skrev de i en dagbok som alla lärare på fortbildningen fick ta del av. I dagboken stod 

bland annat hur de arbetat med ASL, hur eleverna utvecklats samt möjliga problem som uppstått.  

 

5.4 Både enskilt arbete och pararbete vid lärplattorna 

Något som skiljer sig åt är enskilt arbete och pararbete vid lärplattan. Några av lärarna har valt att 

använda sig av mer enskilt arbete medan andra förespråkar pararbete. Även uppsättningen av 

lärplattor varierar. Lärare 1, 3 och 4 har en halvklass uppsättning medan lärare 2 har en helklass 

uppsättning, som tidigare nämnts kallas En till En.   
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5.4.1 Uppsättning av lärplattor  
 
Lärare 2 menar att eleverna i klassen har varsin numrerad lärplatta och de har full koll på vilken 

som är deras egen. Lärare 1, 3 och 4 har varsin halvklassuppsättning med lärplattor men de ger 

dock inte uttryck för att det skulle vara negativt. Tvärtom arbetar eleverna i deras klasser mycket i 

par vilket förklaras nedan. Då de inte arbetar parvis börjar ena halvan av klassen att använda dem, 

sedan efter halva lektionen byter de. Detta upplevs alltså inte som en nackdel utan lärare 1, 3 och 

4 ser positivt på pararbete och att arbeta i halvklasser med lärplattorna.   

 
 

5.4.2 Pararbete 

Lärare 1 har i sin klass valt att eleverna ska arbeta mer i par. De arbetar i par 75 % och enskilt 25 

%. Hon beskriver att eleverna genom pararbetet får mycket bättre resultat, eftersom de hjälper 

varandra. I pararbetet hittar den ena eleven på vad den andre ska skriva och efter de skrivit några 

meningar byter de. Eleverna måste vara överens om meningarna innan de byter plats. Även lärare 

2 uttrycker att de arbetar mycket i par, där eleverna får skriva olika texter tillsammans. Nu arbetar 

med tema bondgård och eleverna får skriva fakta om bondgården tillsammans på lärplattan. 

Ytterligare något som lärare 1 nämner är att de valt och använda sig av kamratrespons i klassen. 

Detta innebär att en kompis ska ha läst ens text innan arbetet är klart och om han eller hon finner 

det relevant, försöka förbättra den. Vidare säger lärare 1 att eleverna är jätteduktiga på att se 

varandras fel och att de inte tar illa upp av att få konstruktiv kritik av klasskompisarna. De har 

arbetat på detta sätt under en längre tid. På frågan om pararbete avslutar lärare 1 med att säga;  

 

Så de utvecklas jättemycket genom att kommunicera med varandra, det är en vinst att 

köra pararbete. (Lärare 1) 

 

Något som både lärare 1 och 4 nämner kan vara en nackdel med pararbete är att det alltid finns 

vissa elever som lutar sig tillbaka och förlitar sig på kompisen, framförallt om kompisen har 

kommit längre i skrivutvecklingen. Om detta uppstår har lärare 4 i sin undervisning, för att 

undvika att vissa elever blir passiva i pararbetet, sett till att en elev är sekreterare och den andra 

skriver. Sekreterarens uppgift är att förmedla vad kompisen ska skriva. Ibland arbetar de även så 

att de skriver varannan mening, för att undvika att någon blir passiv. Det är viktigt att ha tydliga 

regler, menar hon. Till skillnad från pararbete, som lärare 1 och 4 förespråkar, har lärare 2 i sin 

ASL-undervisning valt mycket enskilt arbete. I hennes klass har eleverna varsin numrerad 
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lärplatta som de arbetar med. Lärare 3 har likt lärare 1 och 4 valt att eleverna får arbeta både 

enskilt och i par, men med mer fokus på enskilt arbete.  

 

5.4.3 Enskilt arbete  

Lärare 3 nämner att de under senaste tiden arbetat mycket med att skriva faktatexter. De har 

pratat om svenska djur och eleverna har fått skriva ned vad de kan om djuret. Något annat som 

de arbetar med i klassen är bokstavsarbetet. De elever som kommit längre får skiva meningar 

med bokstaven medan de som inte kommit så långt får skriva ord på bokstaven. Eleverna får 

först försöka att själva lyssna efter ljudet, sedan hjälper hon dem att rätta. De elever som skrivit 

ord får dessa i läsläxa varje vecka. När de haft orden i läxa får de läsa dem högt för läraren, sedan 

leta efter bokstaven och markera den, och avslutningsvis rita något. Texterna sätts alltid upp på 

väggen utanför klassrummet, även de texter som eleverna som kommit lite längre gjort, som har 

flera meningar. Lärare 2 nämner att eleverna i hennes klass arbetat mycket enskilt med ASL och 

de har också arbetat med djur. Eleverna har fått välja var sitt djur och nu ska de göra en 

tankekarta. Sedan ska de skriva ned lite fakta om djuret på deras lärplattor. 

 

5.5 Resultatsammanfattning  
 

Syftet med studien var att ta reda på hur lärare beskriver ASL-metoden jämfört med den 

traditionella läs- och skrivundervisningen samt vilken påverkan dessa metoder enligt lärarna har 

på elevernas lärande. Sammanfattningsvis ansåg alla intervjuade lärare att ASL-metoden bidrar till 

att de elever som har svårt att forma bokstäver upplever det lättare med denna metod, då de inte 

använder finmotoriken på samma sätt som de gör med papper och penna. Samtliga lärare ansåg 

även att ASL-metoden bidrar till att eleverna skriver längre texter än vad de gör genom den 

traditionella läs- och skrivundervisningen. Lärare 2 och 4 nämner att de kan integrera andra 

ämnen i ASL, tillexempel SO och Matematik. En nackdel som lärare 2 upplever är att eleverna i 

hennes klass har tappat handstilen lite då de börjat arbeta med ASL, därför ska de till hösten 

börja skriva mer med penna. Lärare 3 uttrycker vikten av att använda finmotoriken, som elever 

får göra genom den traditionella läs- och skrivundervisningen. Hon tycker att det är en stor fördel 

att eleverna lär sig att skriva med penna och papper redan från början eftersom ”det är något de 

kommer ha nytta av hela livet” (Lärare 3).  Ingen av de intervjuade lärarna använder sig enbart av 

den traditionella läs- och skrivundervisningen utan kompletterar genom att använda sig av ASL. 

Lärare 1 använder sig till och med enbart av ASL i läs- och skrivundervisningen i årskurs 1. 

Genom intervjuerna har det inte kommit fram så mycket kring hur den traditionella läs- och 
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skrivundervisningen påverkar elevernas lärande utan fokus har mer hamnat på ASL-

undervisningen. Genom ASL-metoden menar samtliga intervjuade lärare att denna metod är 

uppskattad hos eleverna och att den gynnar de flesta eftersom det går att individanpassa den. De 

menar även att den är gynnsam för elever som har koncentrationssvårigheter, de blir ”fängslade” 

av denna metod.   
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6. DISKUSSION 

 
 
I denna avslutande del diskuteras studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställning, med 

hänsyn till litteratur, styrdokument och tidigare forskning. Först presenteras metoddiskussionen 

(6.1) som efterföljs av resultatdiskussionen (6.2).  

 

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att ta reda på vilka för- och nackdelar lärare beskriver avseende den 

traditionella läs- och skrivundervisningen jämfört med metoden ASL samt vilken påverkan dessa 

metoder enligt lärarna har på elevernas lärande. I studien utgick jag från lärares uppfattningar och 

då passade det bra att göra semistrukturerade intervjuer (Trost, 2010). I studien intervjuades fyra 

lärare med olika erfarenhet inom yrket samt användandet av ASL. En styrka i studien är att 

många uppfattningar kring ASL-arbetet samlats in och kunnat användas i studiens resultat. Detta 

tror jag beror på att informanterna i studien hade så pass olika erfarenhet kring arbetet med ASL. 

Det märktes till exempel att lärare 1, som arbetat med metoden i 6 år, hade stor erfarenhet och 

vilja att arbeta på detta sätt. En svaghet i studien kan vara att så många som tre av de fyra 

informanterna endast arbetat med ASL i 1 år. Detta kan ha påverkat resultatet på ett sätt då dessa 

informanter fortarande var i uppstarten och därmed var lite försiktiga med ASL-arbetet. Däremot 

fick jag svar på varför de var det och dessa svar kunde användas i resultatet. I efterhand skulle 

även några fler intervjuer valts att göras med andra lärare, då det skulle inneburit att mer 

information kunde samlats in samt att studien kunde fått fler varierade uppfattningar. En annan 

svaghet i studien upplevs vara att jag inte fått in så mycket fördelar och nackdelar kring den 

traditionella läs- och skrivundervisningen. En anledning till detta är att intervjuerna kom att 

fokuseras mer på användandet av ASL än vad som var tanken från början. Om 

forskningsfrågorna utformats på ett annat sätt är det möjligt att jag dragit andra slutsatser. Innan 

studien genomfördes hade jag endast uppfattning kring arbete med den traditionella läs- och 

skrivundervisningen. Därför tror jag inte mina erfarenheter påverkat data som samlats in, jag har 

känt mig öppen inför de svar jag fått från respondenterna. Däremot tror jag, som nämnts ovan, 

att resultatet skulle sett annorlunda ut om fler intervjuer gjorts samt att de skulle gjorts med 

informanter som använt sig av ASL i ett antal år.   
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6.2 Resultatdiskussion  

De fyra lärarnas uppfattningar kring ASL-metoden skilde sig åt. Lärare 2, 3 och 4 hade liknande 

syn på arbetssättet genom ASL medan lärare 1 såg det på ett annat sätt.  Likt Trageton (2014), 

Hultin och Westman (2014) samt Lövgren (2009) tycker hon att den traditionella undervisningen 

med penna och papper bör uteslutas i årskurs 1 och att koncentrationen istället bör ligga på att 

använda datorn, eller lärplattan, som skrivverktyg. Vygotskij (2001) menar att då vi lär oss 

behöver vi medierande verktyg eller hjälpmedel. Datorn, som används i ASL-undervisningen, är 

ett medierande verktyg. Vygotskij (2001) beskriver även aktivitet och interaktion som två 

nyckelord, vilket innebär att eleverna ska vara deltagande och aktiva i undervisningen och även 

utveckla ett samspel och en samverkan mellan varandra. Detta är något som lärarna i intervjuerna 

ger uttryck för att de uppnår genom arbetet med ASL.  

 

De andra lärarna i intervjuerna tyckte likt Lundberg (1984) att eleverna måste få tillgång till att 

skriva för hand med säkerhet och flyt, samt utveckla en personlig handstil. De ville inte släppa det 

finmotoriska arbetssättet i undervisningen utan kompletterar med traditionell läs- och 

skrivundervisning. Hur mycket lärarna i studien valt att använda sig av detta arbetssätt tror jag 

delvis har att göra med hur erfarna de är med ASL. Lärare 1 har arbetat på detta sätt i 6 år och 

känner sig trygg med vad hon gör.  De andra lärarna har endast arbetat med denna metod i 1 år 

och de är inte lika vana vid det. En möjlighet är att det även påverkar deras inställning. Som lärare 

4 nämner i intervjun känner hon sig osäker vid tanken att släppa pennan och papperet helt i 

undervisningen, något som även lärare 2 och 3 ger uttryck för. Om samma lärare skulle 

intervjuvas om några år igen, tror jag möjligheten finns att andra svar skulle uppstått.     

 

Skolan präglades tidigare av behaviorismen och konstruktivismen vilket innebar att eleven 

betraktades som en konsument där stor vikt lades vid att lärandet styrdes av läraren och 

läroboken (Trageton, 2014). I dagens skola är perspektivet på lärandet det sociokulturella 

synsättet. Detta innebär att klassrumsarbetet ska bidra till samarbete mellan individer där fokus 

ligger på den sociala kontexten (Vygotskij, 2001). Detta är något som tydligt framgår i 

intervjuerna. Kommunikationen lärare till elev och elev till elev är av stor vikt. Texterna eleverna 

skapar genom lärplattorna visas upp, både genom att sättas upp i hallen och eleverna får även ta 

hem och visa texterna för sina föräldrar. Lärare 2 och 3 har valt att sätta upp texterna eleverna 

skrivit i klassrummet.  Att ha det sociokulturella lärandet i fokus upplevdes som positivt av 

lärarna. Flera av dem menade att texterna eleverna skriver bidrar till bra diskussioner. Lärare 1 

och 4 arbetar även med kamratrespons, något som de upplever fungerar bra då eleverna blir 
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duktiga på att kommentera och förbättra varandras texter. I Skolverkets artikel framgår att för att 

utveckla läs- och skrivförmågan är det viktigt att eleverna inte bara ges möjlighet att utveckla 

förmågan att skapa texter, de ska även ges möjlighet att bearbeta dem. Genom att eleverna får 

kommentera varandras texter, visa upp dem, ta med hem, upplevs att de får tillfällen att bearbeta 

texterna. Schmidt (2015) beskriver även hon läs- och skrivpraktiker som en social aktivitet där 

mening och identitet skapas i arbetet med olika texter tillsammans och Fast (2007) skriver att 

elever som får ta del av skriften och språket med andra skapar förståelse för hur språket ser ut 

skapar mening av det. Detta är något jag upplevde alla lärare i studien var eniga om.  

 

Lärarna i studien nämnde både fördelar och nackdelar med ASL-metoden, majoriteten av det de 

sa var dock fördelar. Både lärare 1 och 2 uttryckte att eleverna skriver mycket längre texter då de 

har lärplattan som skrivverktyg än med penna och papper. Lärare 1 säger att detta var något som 

uppmärksammats genom en utvärdering efter nationella proven, där ett mönster kunde urskiljas 

att de elever som arbetade mycket med ASL skrev längre texter förhand, men deras texter var 

mer ostrukturerade än de elever som inte arbetat med ASL i undervisningen. Lärare 1 hävdade 

dock att lektioner i genrepedagogik gjort att eleverna blivit bättre på att strukturera upp sina 

texter. Agélii och Grönlunds (2014) studie mellan klasser som arbetade med ASL respektive den 

traditionella metoden visade att de klasser som använde sig av datorer i undervisningen 

producerade texter redan från start. Studien visade även att eleverna som hade tillgång till 

datorer/lärplattor i undervisningen hade bättre självförtroende i sin skrivning då de fick skapa 

sina egna texter, dessutom fick de ett snyggt resultat (Agélii & Grönlund, 2014). Detta är något 

som även lärarna i studien uttrycker, att eleverna blir nöjda med sina texter, de får ett snyggt 

resultat. Andra fördelar lärarna nämnde med ASL var att detta arbetssätt är gynnsamt för elever 

med motoriska svårigheter. Dessa elever upplever att det går lättare att skriva och det finns 

möjlighet för dem att skriva längre texter än vad de skulle gjort om de skrivit med penna och 

papper, menar lärare 2. Detta stämmer överens med vad Trageton skriver, då han också menar 

att denna metod är gynnsam för dessa elever (Trageton, 2014). Lärare 1 och 3 säger även att 

elever som har svårt att sitta still gynnas av denna metod, de blir fängslade, speciellt när de tar på 

sig hörlurar. Lärarna i studien är även eniga om att en stor fördel är att eleverna får 

kombinationen bokstav ljud till sig. Genom att trycka ner en bokstav på tangentbordet hör de 

även hur den låter. Lärare 1 och 4 lyfter även upp pararbete som positivt, då eleverna kan hjälpa 

varandra. En liten nackdel lärare 1 och 4 upplevt är dock att de svaga eleverna kan gömma sig lite 

bakom de starka och menar att det krävs att tydliga regler sätts upp kring hur eleverna ska skriva, 

till exempel att en är sekreterare och att den andra skriver. De andra lärarna i studien har valt att 
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eleverna arbetar mer enskilt, då de tycker att det har funkat på ett bra sätt.  Ytterligare en nackdel 

lärare 4 nämner är tekniken. Hon menar att det är jobbigt då det strular och det gör att det tar tid 

från undervisningen. Annars uppkom inte så många nackdelar. En nackdel som tolkats från lärare 

2, 3 och 4 är om det blir för mycket ASL i undervisningen. Lärare 2 uttrycker att hon ser att 

eleverna tappat handstilen lite i hennes klass, därför måste ASL kompletteras, annars kan det bli 

en nackdel  

 

Det skiljer en del på tillgången till de digitala verktygen i skolor runt om i Sverige (Skolverket, 

2016b). Resultatet i studien visar även på att tillgången ser olika ut mellan klasserna. Lärare 2:s 

klass har en helklass uppsättning där eleverna har egna numrerade lärplattor medan lärare 1, 3 

och 4 har en halvklass uppsättning. Detta anser lärare 1, 3 och 4 inte vara någon nackdel, men 

man kan ändå se en skillnad mellan olika skolor när det gäller tillgången till de digitala verktygen. 

Isaksson (2016) menar att tillgången till de digitala verktygen inte automatiskt leder till lärande 

och utveckling utan att skolan behöver skapa möjligheter för varje enskild elev att lära sig 

använda tekniken för kunskapssökande. Detta är något lärare 1 uttrycker som viktigt i intervjun, 

att så tidigt som möjligt lära eleverna att logga in, spara, infoga namn, datum och tid på arbetet 

och skriva ut två exemplar. De gör detta på samma sätt i tre år vilket lärare 1 menar är bra, då 

eleverna blir duktiga på detta. Camilla Askebäck Diaz hävdar även att lärare runt om i Sverige bör 

kräva kompetensutveckling då lärare som undervisar på skolor utan en IT-plan inte har samma 

möjligheter till en bra kompetensutveckling, vilket även påverkar eleverna (Rennstam, 2016). 

Något som samtliga lärare i intervjuerna nämner är att de går eller har gått på fortbildningskurser 

i arbetet med ASL.  De har träffat lärare på andra skolor och kunnat diskutera och utbyta tankar 

med dem. Det är något som alla menar har varit lärorikt och bra. Lärare 1 nämner att de var 

bland de första av skolorna i Jönköpings kommun som började med ASL. Till en början hade de 

regelbundna träffar med två andra skolor i Jönköping, de skrev till exempel dagbok som alla 

lärare på fortbildningen fick ta del av. De skrev bland annat om hur de arbetade med ASL, hur de 

tyckte att eleverna hade utvecklats samt vad de stött på för problem. Detta menar lärare 1 var bra 

då man kunde ta del av varandras tankar och idéer.    

 

6.3 Egna tankar och förslag på vidare forskning  

Innan denna studie, då jag gjort VFU, hade jag själv inte upplevt något arbete med ASL. Däremot 

hade jag sett mycket arbete kring den traditionella läs- och skrivundervisningen i de tidiga 

årskurserna. Efter genomförd studie tycker jag att en bredare kunskap kring både ASL-metoden 

samt den traditionella läs- och skrivundervisningen har uppstått. Jag har dock upplevt, då jag sökt 
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information om ASL-metoden, att det inte finns så mycket forskning kring detta arbetssätt. Arne 

Trageton är en stor förespråkare för metoden och det har tagits mycket relevant fakta från 

honom in i studien. Även Agélii och Grönlund (2014) samt Hultin och Westman (2014) har 

studerat klasser som använt sig av ASL. Men förutom dessa källor finns det inte så mycket 

forskning som gjorts kring arbetssättet. Jag ser därför att det finns stor potential till vidare 

forskning inom området ASL och vårt allt mer digitaliserade samhälle gör att denna metod är 

högst aktuell. Kanske går det även i framtiden att utveckla denna metod så lärare känner att de 

inte behöver komplettera den med någon annan metod i den tidiga läs- och skrivundervisningen, 

vilket resultatet visade att tre av fyra lärare i studien gör.   

 

6.4 Avslutande ord och slutsatser 

 
En viktig slutsats kan dras att det är viktigt, att oavsett vilket metod som väljs att arbeta med i 

undervisningen, bör läraren vara insatt i den samt vara engagerad och nyfiken. Min egen 

uppfattning då jag haft VFU på olika skolor är att oavsett vad läraren väljer att arbeta med i 

undervisningen syns det tydligt om han eller hon är engagerad och har en vilja att lära eleverna så 

mycket som möjligt eller ”bara gör det för att”. Om man som lärare väljer att börja arbeta med 

ASL tror jag det är bra att komplettera denna undervisning i början, vilket tre av de fyra lärarna 

har valt att göra. Enligt kommentarmaterialet i svenska (Skolverket, 2016a, s.7) kan utläsas att för 

att eleverna ska bilda sig en god språkförmåga krävs arbete med flera uttrycksformer. Ytterligare 

en slutsats som kan dras genom ASL-arbetet är att eleverna får använda sig av flera 

uttrycksformer, inte bara skriva med papper och penna. I läroplanen (Skolverket, 2016c) står även 

det att det ska finnas ett nära samband mellan läsning och skrivning, vilket det gör genom att 

arbeta med ASL. Lärare 1 i studien har arbetat med det i 6 år och känner sig nu trygg i det, men 

en tolkning jag gjort genom intervjuerna är att det kan vara bra att börja med en komplettering av 

båda metoderna i läs- och skrivundervisningens nybörjarskede.  
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BILAGA 

Intervjufrågor 

Hur länge har du varit verksam lärare samt hur länge har du arbetat med metoden 
ASL? 

Varför har metoden ASL valts att användas i undervisningen och hur utformas den i 
verksamheten? 

Var och hur uppstod intresset med att börja arbeta med denna metod? 

Hur utformas arbetet genom metoden? – Enskilt arbete/grupparbete? 

Hur fångar du varje enskild elev genom ASL? 

Gynnas vissa elever mer än andra genom denna metod? På viket sätt i så fall? 

Hur uppfattar du att eleverna uppfattar metoden ASL jämfört med den mer 
traditionella läs-och skrivinlärningen? Arbetar ni mycket med traditionell läs- och 
skrivundervisning också, i så fall hur mycket och på vilket sätt?  

Missas det något genom att bara använda sig av ASL? 

Vilka fördelar ser du med ASL-metoden? 

Vilka nackdelar ser du med ASL som metod? 

Ser du några fördelar med den traditionella läs-och skrivundervisningen? 

Ser du några nackdelar med den traditionella läs- och skrivundervisningen? 

Bör ASL kompletteras med andra metoder i undervisningen? 

 


