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Sammanfattning 

Denna studie bygger på halvstrukturerade intervjuer som är gjorda med fem lärare i förskoleklass 

som i sin verksamhet arbetar med läs- och skrivinlärningsmetoden ”Att skriva sig till läsning” 

(ASL). Syftet med studien är att öka kunskapen om hur de reflekterar kring bruket av digitala 

skrivverktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen, just med fokus på metoden ASL. Den 

frågeställning som studien utgår från är: Vilka kategorier av uppfattningar uttrycker lärarna om 

ASL-metoden? Intervjuerna har analyserats utifrån en fenomenologisk ansats. Det som framkom 

i resultatet är bland annat att elever som använt sig av metoden generellt skriver längre och mer 

avancerade texter om man ser till bland annat struktur och ordval. Det pedagogerna framhäver 

som den främsta anledningen till detta är att eleverna inte behöver lägga tid och kraft på att forma 

bokstäver förhand och då i högre grad kan fokusera på textskapandet, vilket de även menar är 

den största vinsten med ASL. I textskapandet på lärplattor är talsyntes något som pedagogerna 

menar gör det lättare för eleverna, då eleverna direkt får respons på om det de skriver är rätt eller 

fel. Utöver detta menar pedagogerna även att eleverna tycker att det är lustfyllt och roligt med 

lärplattor och att detta i sin tur leder till ett positivt textskapande. Den nackdel som tas upp med 

metoden är teknikens brister och vad det får för konsekvenser för undervisningen. Pedagogerna 

menar att denna metod är något som passar alla elever – det gäller bara att anpassa metoden efter 

behov.  
 
 
Nyckelord 
 
Läs- och skrivinlärning, Att skriva sig till läsning (ASL), IKT, Digitala hjälpmedel.
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1 Inledning 

Ibland är man med i matchen och ibland sitter man på läktaren. Under mina drygt 15 år av arbete 

i skolan har jag alltid på något sätt försökt använda mig av datorer, och på senare tid även iPad i 

mitt dagliga arbete. Jag har sysslat med det mesta, ifrån att skapa musik, spela in film till att arbeta 

med vanliga skolämnen, framförallt matematik, men även svenska och då mest med ”En läsande 

klass”, läsförståelsestrategier som utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI 

(Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). Detta har jag gjort just 

för att jag tycker att skolan behöver vara med när utvecklingen går framåt och för att elever som 

kanske inte har tillgång till datorer och iPads i hemmet ska få en möjlighet att använda dessa 

åtminstone under skoltid. Man kan ibland får uppfattningen att vissa kollegor inte har varit lika 

entusiastiska till dessa nymodigheter, då allt man behöver veta finns i läroböckerna eller liknande 

lösningar. Vissa av kollegorna tyckte till en början att Google och andra digitala verktyg som man 

kan använda sig av var helt onödigt i skolans värld. När jag blev skolans PIM-examinator 

(Praktisk IT- och mediakompetens) märkte jag inte så mycket av dessa uppfattningar längre, utan 

mer att uppfattningen var att det faktiskt både var bra och lärorikt med digitala verktyg och 

hjälpmedel. Visst kan dessa digitala hjälpmedel ha en dålig klang i vissa sammanhang, då de även 

kopplas till dåliga saker, så som nätmobbing, olika spelmissbruk med mera. Men så är det väl med 

det mesta – allting har en baksida. För mig är det självklart att man ska se datorn och iPaden som 

tillgångar i undervisningen. Så långt tycker jag mig vara med i matchen. 

 

Efter åratal av användande av datorer, iPads och andra digitala hjälpmedel kom jag nyligen i 

kontakt med en metod där man använder sig av just dessa i läs- och skrivinlärningen. Det var för 

ungefär tio år sedan som en norsk pedagog och forskare gav ut boken Å skrive seg til lesing – IKT i 

småskolen, eller på svenska; Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola. Det vill säga ett 

arbetssätt där man kortfattat kan säga att man använder sig av digitala hjälpmedel i stället för 

pennan i läs- och skrivinlärningen. Detta var något som gått mig helt förbi gällande dator- och 

iPadanvändande. Här sitter jag på läktaren. 

 

Dags att komma in i matchen igen. 
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2 Bakgrund 

Under utbildningens gång och i arbetslivet har jag stött på olika metoder rörande läs- och 

skrivinlärning. Alltifrån tidigt 1900-tal gällande skrivinlärning med formen i fokus, det vill säga 

stavning, välskrivning och grammatik, till dagens funktionella syn på skriftspråket. I läsinlärningen 

talar man om analytiska och systematiska metoder och om avkodningsstrategier och 

läsförståelsestrategier med mera. Det finns ett antal mer eller mindre beprövade arbetssätt för att 

nå önskat resultat, så som Läsning på talets grund (LTG), storböcker, olika temaarbeten, 

ljudmetoder, helordläsning och så vidare. Ett arbetssätt som är relativt nytt är det som den norske 

pedagogen och forskaren Arne Tragetons skriver om i sin bok ”Att skriva sig till läsning – IKT i 

förskoleklass och skola” som kom ut 2005 och 2014 i reviderad upplaga. Boken presenterar en 

metod för läs- och skrivinlärning, Att skriva sig till läsning (hädanefter ASL), där Trageton menar 

att tala, lyssna, skriva och läsa bör kopplas tätare samman med datorn som ett centralt verktyg i 

den tidiga läs- och skrivinlärningen. Trageton menar att för barn i den senare förskoleåldern och 

tidiga skolåldern är det generellt lättare med skrivning än läsning och att skriva på dator/skrivplatt 

är lättare, rent motoriskt, än att skriva för hand med penna (Trageton, 2014 s. 183). Det finns 

också stöd för att skriva på dator i de centrala målen i Lgr11 (läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011) där det står att eleverna skall kunna skriva både med 

dator och penna i årskurs 1-3 (Skolverket 2011, s. 223)   

 

I och med större tillgänglighet, både i hem och skola, av datorer och lärplattans (framför allt 

iPadens) intåg, omkring 2010, så är detta en metod som fler och fler verkar vilja prova på och ta 

till sig i undervisningen, då en ökad tillgänglighet till informations- och kommunikationsteknologi 

(IKT) ökar intresset för dess användning. En av dem som tog detta till sig tidigt var Erica 

Lövgren som har utvecklat arbetssättet och som både har skrivit böcker, bloggat och föreläst om 

detta. Hon har även ett nära samarbete med Annika Agélii Genlott som har forskat i ämnet 

tillsammans med Åke Grönlund. 

2.1 Att skriva sig till läsning (ASL) 

Arne Trageton arbetade under åren 1999-2002 med ett projekt han kallade ”Textskapande på 

dator” vilket ligger till grund för metoden ASL. Under projektets gång spred sig modellen, kanske 

främst inom Danmark och Norge, och någon gång under 2004 började metoden med 

datoranvändning i läs- och skrivinlärningen även att användas i spridda delar av Sverige. Man kan 

även säga att Trageton har vänt på begreppet läs- och skrivinlärning till något som kan benämnas 

som skriv-och läsinlärning.  
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ASL bygger till en början på att eleverna ska bekanta sig med bokstäverna och sätter då fokus på 

detta genom att låta eleverna pröva sig fram på tangentbordet med att trycka på siffrorna och 

bokstäverna, något som Trageton benämner så som ”skriftspråksstimulerande verkstadsmiljö” 

(Trageton, 2014 s. 108), detta genom bokstavsräckor i olika utformningar (Trageton, 2014 s. 109), 

så som temaorienterade texter, dikter och ”invented spelling”. Invented spelling är en form av 

påhittad stavning, som kan förklaras som ”den självständigt utvecklade stavningen som barn 

använder sig av innan de lärt sig den standardiserade ortografin eller rättstavningen” (Elsness, 

1989 s. 47-48) eller ”självständigt utvecklad form av stavning” (Lotentzen, 1996 s. 61), där 

eleverna själva får ljuda fram det de tror är det sätt som orden stavas. Året därpå får eleverna 

fortsätta sitt arbete med bokstavsinlärning genom sina egna texter och detta med en vuxens hjälp 

som för en diskussion med eleven kring det textliga innehållet. Dessa texter fokuseras på olika 

genrer så som brevskrivande, dikter, tidningar och producerande av läseböcker. Det tredje året, 

vilket kan översättas till år 2 i den svenska skolan, så ligger fokus på att eleverna ska 

vidareutveckla sin skapandeförmåga och dess kunskap om olika textformer, läsförståelsen 

utvecklas och samspelet mellan läsning och skrivning tas upp mer ingående. Det är även under 

detta år som man inför pennan i metoden och med detta ska eleverna nu få utveckla 

handskriften.  

 

Metoden ASL som ser ut att vara på uppgång och i framgång, har säkert sina fördelar samt brister 

och motståndare, som både nutiden och framtiden får utvisa. Vad är det då som gör att fler och 

fler pedagoger väljer att använda sig av lärplattor i sin läs- och skrivinlärning? Är det för att visa 

att man hänger med i den tekniska utvecklingen, att man är en skola i framkant? Vet man inte vad 

man ska göra med alla lärplattor man har tilldelats? Eller är det så att man sett ett positivt resultat 

av användandet av metoden? Så det jag vill med studien är att kunna öka kunskapen om hur 

lärare i förskoleklass reflekterar kring bruket av digitala skrivverktyg i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen, med fokus på metoden ASL.   
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3 Forskningsöversikt 

3.1 Läs- och skrivinlärning 

Enligt Caroline Liberg, professor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och 

lärprocessor vid Uppsala Universitet, finns det huvudsakligen två perspektiv gällande läs- och 

skrivinlärning, som dessutom står helt i motsats till varandra. Det syntetiska förhållningssättet 

benämner Liberg som en ljudmetod och det analytiska benämns som en helordsmetod (Liberg, 

1990, s. 150). Det perspektiv som kan ses som mest traditionellt är det syntetiska med fonologisk 

medvetenhet i fokus. Det vill säga att man utgår från elevernas förmåga att identifiera fonemen, 

närmare bestämt språkets minsta betydelseskiljande delar. Läsningen är det viktiga, ljud- och 

bokstavsinlärningen prioriteras vilket leder till att skrivandet kommer i skymundan. Då läsningen 

och skrivningen inte sker tillsammans i denna metod, leder det till att eleverna inte lär sig att läsa 

genom sitt eget skrivande. 

 

Inom det analytiska förhållningssättet går eleverna i stället från helheten ner till delarna, det vill 

säga tvärt om; från helheten till sats, ord, morfem och stavelser för att slutligen leda eleverna till 

en förståelse för innebörden av fonem. Enligt Liberg har det varit en ganska intensiv debatt 

angående vilken av dessa metoder som passar bäst för barns läs- och skrivinlärning och det är 

först nu på senare tid som forskningen har lett till en ökad samsyn i dessa frågor. Egentligen 

handlar det inte om antingen eller, utan om både och (Liberg, 2007 s. 35). Något som även 

framkommer i Eva Hultin och Maria Westmans artikel om ASL (Hultin & Westman, 2013 s. 

1012). Även Carina Fast (2007) menar att dessa metoder har verkat parallellt och att en infekterad 

debatt under en längre tid har ägt rum angående vilken man ska använda sig av, något som 

förövrigt internationellt kallas för ”The reading War”. 

 

Liberg menar även att skriftspråket och talspråket är beroende av varandra och det i sin tur 

medför fördelar i läs- och skrivinlärningen och även att förmågan om att tala om vårt språkande, 

metaspråk, för processen vidare (Liberg, 1990, s. 156). Detta leder till ökade möjligheter i läs- och 

skrivinlärningen. 

 

Liberg menar dock att traditionell läs- och skrivinlärning inte passar alla elever då det krävs viss 

förkunskap och hon nämner bland annat dessa (Liberg, 2006 s. 144): 

 

• Förmågan att förstå att läsande och skrivande primärt är meningsskapande och 

meningsvidmakthållande aktiviteter 
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• Förmågan att förstå att texter normalt, det vill säga utanför skolan, skrivs av någon som 

vill dela med sig av sina upplevelser och kunskaper till andra 

• Förmågan att förstå att denne skrivare en dag ska vara jag själv 

• Förmågan att förstå att texterna som förekommer i läseböckerna skrivs av någon som i 

första hand inte vill dela med sig något personligt utan vill lära ut avläsandets konst 

• Förmågan att förstå att det finns en förbindelse mellan de isolerade läs- och 

skrivövningarna och det läsande och skrivande som man ska använda sig av utanför 

skolan 

• Förmågan att förstå de två mest grundläggande principerna inom grammatiken, det vill 

säga att kunna objektifiera ett språkligt yttrande och veta vilka delar detta objekt ska delas 

upp i 

 

Det är en rad olika förmågor som eleverna förväntas behärska och då de kommer till skolan med 

olika mängd förkunskap kan detta i vissa fall leda till att några elever inte lyckas lika bra som sina 

kamrater. 

 

3.2 New literacy 

”New literacy” är ett begrepp som den engeske forskaren Günhter Kress tidigt har tagit till sig, 

men är dock myntat av David Buckingham i en artikel redan 1993 (Wikipedia, u.å.). Kress menar 

med new literacy att man inte längre kan se läs- och skrivförmåga helt isolerat från ekonomiska, 

sociala, kommunikativa och tekniska faktorer vilket har resulterat i den snabba utvecklingen där 

han menar att bilden dominerar och att det skrivna nu finns på skärmen i stället för i boken 

(Kress, 2003 s. 9).  Något som leder till att pennan inte blir förstahandsvalet i kommunikation 

människor i mellan. I detta kan man också införa begreppet digital kompetens då det innebär att 

man rör sig i en mer och mer digital värld. I en annan artikel av just Buckingham (2007) menar 

han att när elever blir delaktiga i multimedialt skapande så blir de med detta inte enbart 

konsumenter, utan även producenter i lärandet och i detta menar han att det finns en 

demokratisk aspekt. Buckingham menar också att användandet av digitala hjälpmedel även 

påverkas av användaren själv och dess kön, etnicitet och bakgrund. Effekten med att använda 

dessa hjälpmedel i undervisningen är enligt Buckingham att väga upp detta användande. Slutligen 

har Buckingham sett att det är viktigt att skapa situationer för eleverna att arbeta i grupper av 

något slag, då just användandet av digitala hjälpmedel tenderar att ske individuellt. (Buckingham, 

2007 s. 52).  
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3.3 Trageton om läs- och skrivinlärning 

Tragetons modell ASL bygger på ett forskningsprojekt som han påbörjade 1999 och avslutade 

2002, vilket han kallade ”Textskapande på dator”, ett projekt där han studerar sin egen metod 

och som ligger till grund för boken ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola” där just 

metoden och forskningen ingår. Tragetons forskningsprojekt omfattade 14 klasser i Norge, 

Finland, Danmark och Estland där han följde klasserna dels genom observation och att han 

filmade eleverna och dels att han studerade elevernas texter. Detta gjordes i något som i svenska 

mått kan jämföras med från förskoleklass till årskurs 3. Dessa elever fick då använda sig av 

Tragetons metod under sin läs- och skrivinlärning, då Trageton utifrån sin forskning menar att 

barn har lättare att lära sig skriva än att läsa.  

 

Uppskjutning av handskrivning är något som enligt Tragetons forskningsprojekt visar på att 

eleverna blev mer motoriskt mogna att forma sina bokstäver och att inlärningstiden förkortades 

jämfört med om de skulle ha börjat redan i årskurs 1 (Trageton, 2014 s. 184). Man kunde också se 

att detta resulterade i en större skriv- och läsglädje hos eleverna och då främst hos pojkarna 

(Trageton, 2014 s. 185). Ytterligare resultat från forskningsprojektet är att skrivandets kvalitet är 

god, detta visar sig genom hanskrivningstest (Trageton, 2014 s. 184) som har gjorts i slutet av 

årskurs 2 och då med ett jämförande med ett antal klasser som har följt Tragetons modell och 

några som har påbörjat sitt handskrivande tidigare, då utan Tragetons metod. 

 

När test genomfördes angående vilken nivå eleverna, i motsvarande årskurs 2, låg på i jämförelse 

med klasser som skrivit för hand och de som skrivit på dator så visade det positiva resultat för de 

som skrivit på dator, då deras handstil i genomsnitt var finare. Dock så skrev de aningen 

långsammare än de som enbart använt sig av handskrift och den största skillnaden märktes bland 

pojkarna. I en jämförelse som gjordes mellan texter som skrivits på dator och de som skrivits för 

hand så höll texterna som var skrivna på dator en högre skriftlig kvalité. Studien visar också att 

eleverna som använt sig av dator lärde sig att läsa snabbare (Trageton, 2014 s. 191-200). 

 

Trageton har gjort en enkätundersökning bland 349 ASL-lärare som fått svara på hur denna 

fördelning borde se ut. Resultatet visar på att lärarna tyckte att från förskoleklass till årskurs 3 

borde det vara cirka 62 procent datorskrivande och 38 procent handskrivning. Lärare med längre 

erfarenhet menade dock att datorskriften borde få ta ännu större plats, procentuellt räknat med 

cirka 76 procent (Trageton, 2014 s. 183). 

3.4 Forskning om digital literacy 

Eva Hultin och Maria Westman skriver i tidskriften Literacy Information and Computer Education 

Journal artikeln Early Literacy Practices Go Digital om att byta fokus i den tidiga läs- och 
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skrivundervisningen och om vad som händer med användandet av textgenrer när läs- och 

skrivinlärningen digitaliseras. Studien ska enligt författarna själva bidra till en ökad förståelse för 

hur digitalisering påverkar den tidiga läs- och skrivinlärningen beträffande undervisning (metoder, 

materiel, dagliga aktiviteter etcetera) samt förändringen i användandet av textgenrer i digital skrift 

(Hultin & Westman, 2013 s. 1005). 

 

Hultin och Westman har insamlat allt empiriskt material genom en så kallad etnografisk studie, 

med vilket menas att de genomfört den i den kontext och miljö där allt sker. Till en början har de 

observerat ett antal lärare i årskurs 1, som en gång per månad, under ledning av en 

projektsamordnare, diskuterat de framsteg som görs i projektet. Detta har skett med 

fältanteckningar. Här har även informella samtal med vissa lärare ägt rum. Vidare så har Hultin 

och Westman valt ut åtta lärare som de intervjuat, minst en gång var, om hur de ser på 

förändringen i undervisningen med det nya arbetssättet. Som steg tre i materialinsamlingen har de 

genomför klassrumsobservationer, i två olika klasser, och främst i situationer där man använt 

digitala hjälpmedel. Dessa observationer har dokumenterats med hjälp av fältstudier, 

fotografering och film. Som sista steg har de samlat in allt textmaterial från tolv av eleverna, 

närmare bestämt från sex elever från varje klass, sammanlagt 417 texter. 

 

Som teoretisk bakgrund har Hultin och Westman valt något som kallas New Literacy Studies där 

man ser på literacitet som ett heterogent, pluralistiskt fenomen (Hultin & Westman, 2013 s. 

1006). Valet grundar de på att de studerar literacitet i en pågående utveckling. Som tidigare 

forskning så tar de upp forskning om syntetiska och analytiska metoder, dess anhängare och 

motståndare, och tar även upp kombinationen av dessa, den interaktiva metoden. Vidare tar de 

upp Arne Tragetons forskning av läs- och skrivinlärning och presenterar hans arbetssätt med 

detta, det vill säga ASL, det sätt där tangentbordet har ersatt pennan i skrivmomentet för de yngre 

eleverna (Trageton, 2014). 

 

I resultatet av studien framträder två områden som starkast; det första är förflyttningen i 

undervisningen från att eleverna formar och ljuder bokstäver till att i stället i högre grad 

producera längre texter. Eftersom det är fysiskt enklare för eleverna att skriva på ett tangentbord 

än med penna tenderar texterna att bli längre än tidigare. Samtidigt blir det enklare för eleverna 

att ändra i texterna, rätta felstavade ord samt flytta hela stycken direkt på skärmen (Hultin & 

Westman, 2013 s. 1007-1009). 

 

Det andra området är textgenrer, där studien visar att genrerna både förändrats och blivit bredare. 

Som exempel berättar många av lärarna i studien om att den tidigare mycket använda genren 

händelseboken, en slags dagbok, nästan inte förekommer alls i den digitaliserade 

textundervisningen. I stället har genren rapport blivit den mest centrala formen (Hultin & 
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Westman, 2013 s. 1009-1011). Slutligen återkopplar Hultin och Westman till den tidigare 

forskningen och konflikterna mellan syntetiska och analytiska metoder och menar att denna 

metod är som en syntes mellan de båda (Hultin & Westman, 2013 s. 1012). 

 

Även Annika Agelii Genlott, skolutvecklare i Sollentuna och Åke Grönlund, professor i 

informatik på handelshögskolan i Örebro har genomför en studie, dock i mindre skala, än den 

som Hultin och Westman genomfört. I artikeln ”Improving literacy skills through learning reading by 

writing: The iWTR metod presented and tested” från 2013 tar de upp hur metoden ASL har gjort 

inverkan på de elever som varit med i studien gällande läsning respektive skrivning. De har 

genomfört sin studie i fyra grupper, med sammanlagt 87 elever i årskurs 1, där två av grupperna 

har använt sig av metoden och två grupper inte har använt sig av den. Dessa grupper är dock inte 

slumpmässigt utvalda på något sätt, utan är handplockade då utrustning köpts in för ändamålet. 

Studien har bland annat innefattat observationer och olika läs- och skrivtest och sträckte sig över 

ett helt skolår.   

 

Det resultat som Angelii Genlott och Grönlund fått fram är att de ser en uppgång i läsförmågan i 

de grupper som använt sig av ASL. En ännu större uppgång såg de dock i grupperna angående 

deras skrivförmåga, där texterna hade mer struktur, texterna var längre, innehållet var tydligare 

och man såg att språket var betydligt mer utvecklat (Agélii Genlott & Grönlund 2013, s. 98).  

Myrberg (2007) menar att de elever som redan från början kommer efter med läsandet och 

skrivandet får svårt även framöver hänga med då arbetet med att komma ikapp är väldigt svårt 

för många av dessa elever. Detta är något som Agélii Genlott och Grönlund menar att just ASL 

motverkar, då denna metod gör det möjligt att påbörja sin inlärning tidigare (Agélii Genlott & 

Grönlund 2013, s. 99).  Då tillgången av digitala hjälpmedel i klassrummet blir allt vanligare och 

vanligare gör det arbetet med denna metod mycket enklare och med detta kan fler ta den till sig. 

Se bara till att texterna når ut publikt och att ett tydligt syfte finns (Agélii Genlott & Grönlund 

2013, s. 99). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 En fenomenologisk ansats 

Den teoretiska utgångspunkt som är vald för denna studie är fenomenologi – hur den sociala och 

fysiska världen framstår för människor som lever, handlar och verkar i den. Det vill säga att i 

första hand är det inte fenomenologins huvudsyfte att studera objektens inbördes samband, 

oberoende av individers upplevelser av dem. För enligt Denscombe kan inte kunskapen om det 

som eftersöks nås då det är individens upplevelser och erfarenheter om det man undersöker som 

ger information och kunskap (Denscombe, 2009). Det är i stället kunskap om deras upplevelser 

och erfarenheter som står i centrum, det vill säga hur någon upplever eller uppfattar något, men 

även hur deras tillvaro ser ut, rutiner med mera. Inom fenomenologin är det viktigt att man i 

analysen kommer så nära verkligheten som möjligt, så som den uppfattas av någon annan. Man 

menar att man som forskare ska försöka se studieobjekten genom människornas egna ögon 

(Denscombe, 2009, s. 112). Detta leder till att fokus inte läggs på att mäta något i den fysiska 

världen, och att inte blanda in förutfattade meningar utan i stället använda sig av common sense 

för att just komma så nära en sanning som möjligt. 

 

Den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938) var bland de första med att formulera 

fenomenologin som en sträng och objektiv vetenskap. Med sträng vetenskap menades att det 

handlar om fenomen  så som de framträder för upplevande subjekt och att fenomenologin skulle 

studera dessa fenomen genom att systematiskt utgå från subjektens uttryck för sina upplevelser 

och erfarenheter av fenomenen (Barbosa da Silva & Andersson 1993, s. 174). Han beskriver 

fenomenologin vidare som ”den allmänna väsenlära, till vilken vetenskapen om kunskapens väsen 

tillhör”. Eller som Bachelor och Joshi lägger fram det, att den fenomenologiska metodiken ligger 

på upplevelsen, detta genom den eidetiska målsättningen som vill granska och urskilja 

fenomenets struktur (Bachelor & Joshi, 1993 s. 16).  

 

I denna studie är det pedagogernas som är det tolkande subjektet. Deras egna berättelser och 

upplevelser som de beskriver utifrån studiens frågeställningar är fenomenet, vilket i denna 

undersökning är vilka kategorier av uppfattningar lärarna uttrycker om ASL-metoden, det vill 

säga att det är yrkesutövarens upplevelser som är av intresse för undersökningen. Detta kommer 

att visa sig i att den fokuserar sig på individers uppfattningar och deras egna åsikter om olika 

objekt. I detta fall är det pedagogernas resonemang och reflektioner kring fenomenet med digitala 

skrivverktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen, med fokus på metoden ASL som studeras.  
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5 Syfte och forskningsfrågor 

5.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur lärare i förskoleklass reflekterar kring bruket av 

digitala skrivverktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen, med fokus på metoden ASL  

 

5.2 Forskningsfråga 

• Vilka kategorier av uppfattningar uttrycker lärarna om ASL-metoden? 
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6 Metod 

6.1 Metodval 

Den metod som lämpar sig bäst för detta syfte är intervju. Fördelen med intervju som metod är 

att jag på detta sätt kan få reda på hur ett antal personer, lärare i grundskolan i detta fall, beskriver 

och motiverar val de har gjort. Jag kan även få deras personliga tankar och funderingar bakom 

beslutet samt ta reda på deras syn på vilken inverkan metoden har på eleverna. Jag kan genom att 

använda mig av metoden intervju komma åt djupare och grundligare information, detta genom 

att man kan ställa följdfrågor. 

 

När man är intresserad av människors upplevelser eller syn på saker, så är det kvalitativa metoder 

man bör använda sig av. Detta genom intervju och då med ett begränsat antal respondenter, en i 

taget, semistrukturerade intervjuer, eller flera i taget, fokusgrupper. Mitt val kommer att ligga på 

semistrukturerade intervjuer och jag kommer intervjua personer som arbetar som lärare i 

grundskolan.  

 

I den kvalitativa metoden används mestadels semistrukturerade intervjuer, det vill säga att 

intervjuerna utgår från frågeområden och inte från detaljerade och exakta frågor. Genom detta 

kan man föra samtalet mer naturligt och låta respondenten själv, i viss utsträckning, styra i vilken 

ordning vissa saker förs på tal. Syftet med intervjuerna är att få en persons syn på sin verklighet 

och man vill med detta att respondenten ska berätta så mycket som möjligt utan att ledas av 

intervjuaren. Fördelen med detta är flexibilitet och att det ger ett samtalsliknande flyt i intervjun 

(Esaiasson mfl, 2012 s. 265).  

6.2 Urval av respondenter 

Jag har valt ut ett antal lärare som arbetar med elever i förskoleklass för dessa intervjuer. Dessa 

kom att begränsas till fem stycken och de är anställda inom Stockholms stad och i Sollentuna 

kommun. Självklart var det ett krav att de skulle arbeta med metoden ASL i undervisningen, då 

det är syftet med studien. Denscombe (2000 s. 142) menar att intervjupersoner bör väljas ut för 

att representera en grupp vars erfarenheter forskaren vill undersöka. 

6.3 Deltagarpresentation 

Jag kommer i detta avsnitt berätta kort om vilka de pedagoger är som deltagit i studien relaterat 

till deras arbete med ASL, hur de kom i kontakt med metoden, hur länge de arbetat med den med 

mera. Pedagogerna kommer även att benämnas som ”hen” och numreras från 1 till 5. 
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Pedagog 1 berättar att hen har arbetat med metoden i cirka fyra, fem år, men menar även att 

grunden i denna metod i sig inte är helt ny då hen arbetat på detta sätt även före datorns eller 

lärplattans intåg. Med detta menas att eleverna sedan långt tidigare, fast då för hand, skrev texter 

till sina teckningar. Men just den här metoden med att skriva sig till läsning via dator eller lärplatta 

så var just första kontakten via en utbildning i kommunens regi. Under den tid som pedagogen 

har arbetat med metoden har fortbildning skett genom ett antal föreläsningar och kurser, samt 

genom litteratur som är knuten till metoden. Pedagogen menar också att hen inte riktigt hade 

någon specifik läs- och skrivinlärningsmetod i sin undervisning innan hen började med ASL. Hen 

menar dock att de inte har läs- och skrivinlärning i förskoleklassen, utan att de arbetar med 

elevernas läsning på den nivå de befinner sig när de börjar i förskoleklass och bygger 

undervisningen utifrån detta. 

 

Pedagog 2 berättar att hen har arbetat med ASL i fem år och att det var en kurs som kommunen 

bestämde att alla skulle gå. Hen berättar även att det gick lite trögt i början då de inte hade några 

digitala hjälpmedel att använda sig av. Pedagogen har under tiden sedan hen började arbeta med 

metoden gått ett flertal kurser och deltagit i olika nätverksträffar där olika idéer och tankar har 

diskuterats. Pedagogen har även, av eget intresse, läst relevant litteratur. Innan hen började med 

ASL använde hen sig av Bornholmsmodellen och allmänt av språklig medvetenhet, då mest med 

sagoskrivande och en svenskbok som mest innehöll fylla-i-övningar. 

 

Pedagog 3 kom i kontakt med metoden genom att ha läst om en föreläsning som skulle handla 

om att skriva sig till läsning, vilket hen tyckte lät intressant. Väl där så blev hen aningen förvånad 

då föreläsningen till en början mest handlade om datorer och tangentbord, men väldigt lite om att 

skriva. Hen trodde sig vara på fel ställe, eller helt enkelt ha misstolkat innehållet i föreläsningen. 

Detta var dock något som visade sig vara väldigt intressant enligt pedagogen och hen har arbetat 

med ASL sedan dess, i cirka nio år. Hen har regelbundet gått på de årliga föreläsningar som 

samma föreläsare haft. Hen har även gått på ett antal kurser vid medioteket och av eget intresse 

läst blad annat Arne Tragetons bok ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”. Tidigare 

så har hen arbetat mer traditionellt, med vad hen beskriver som en vanlig läs- och skrivinlärning 

där man arbetade med en bokstav i veckan. 

 

Pedagog 4 har tidigare arbetat med elever i årskurs 4-9 och började arbeta med metoden för cirka 

sex år sedan, då hen började arbeta med yngre elever. Hen kom då helt enkelt in i ett arbetslag 

där metoden redan användes och kollegorna redan hade använt sig av den i cirka tre år. Hen 

säger sig inte ha hört talas om metoden i någon större utsträckning tidigare, utan litade på sina 

nya kollegor om att den var bra, vilket ledde till en positiv första kontakt som hen är mycket nöjd 

med att blivit en del av. Pedagogen säger sig inte direkt ha deltagit i någon fortbildning, möjligen 
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att hen har gått någon kurs vid något enstaka tillfälle. Tidigare har hen arbetat med det som hen 

benämner som traditionell läs- och skrivinlärning, och förklarar det som när eleverna tragglar och 

ljudar och grejar så gott de kan och jämför det med hur det var när man själv gick i skolan. 

 

Pedagog 5’s första kontakt med metoden var då denne skrev sin B-uppsats om läromedel i 

grundskolans tidigare år, vilken då handlade om Arne Tragetons bok om att skriva sig till läsning. 

Rent praktiskt var det under pedagogens andra år som lärare, fast då på hens förra arbetsplats. 

Det var en specialpedagog där som hade startat upp och drev metoden på skolan. Pedagogen har 

nu arbetat med ASL i cirka fem år, varav fyra av dessa i förskoleklass. Hen har fortbildat sig 

genom olika kurser vid Medioteket och har under vissa perioder haft praktisk handledning. 

Tidigare så har hen använt sig av Bornholms-metoden, en metod som hen fortfarande använder 

sig av, fast mer som ett komplement. 

6.4 Genomförande 

Intervjuerna utgick från en halvstrukturerad respondentintervju och delades in i frågeområden 

som bland annat berörde pedagogernas första kontakt med metoden och hur de inom olika 

områden uppfattar sitt arbete med denna (se även bilaga 1. Intervjuguide). 

 

I mina förberedelser inför intervjuerna läste jag in mig på ämnet så mycket jag kunde, just för att 

intervjuerna skulle vara på en seriös nivå och för att de skulle kunna fortgå som ett socialt möte 

(Bengtsson, 2015). Jag genomförde även testintervjuer för att förbereda mig för 

intervjusituationen i sig men även för att, vid behov, kunna korrigera i intervjuguiden för att få ett 

bättre flyt på frågorna i denna. Under intervjuerna, där tid och plats hade valts av respondenterna, 

försökte jag att ge dem den tid de behövde för att svara och ställde följdfrågor, både för att få 

veta mer, men även för att ibland tydliggöra mina frågor. Då intervjuerna spelats in på ljudfiler 

har jag till en början lyssnat igenom dessa en gång innan transkribering. En transkribering som 

näst intill är nerskriven ordagrant, med undantag för vissa småljud som ”ehh” och diverse 

hummande ljud, en så kallad bastranskribering. Dessa kan dock i vissa fall blivit utbytta mot ”…” 

eller hummandets egentliga betydelse, så som ”ja”, ”jo” ”visst” och så vidare. Intervjuerna har 

sedan lästs igenom flera gånger för att söka efter vissa mönster.  

6.5 Analysmetod 

Vidare har jag genom ett textbearbetningsprogram klippt och klistrat med texterna för att dela 

upp materialet efter de olika teman som har kommit fram i analysen och strukturerat upp vad 

som varit lika och vad som skiljt sig åt i pedagogernas berättelser. Dessa har även markerats med 

olika färger. Detta för att materialet ska bli mer lättarbetat och få en bättre struktur. Jag har även 

tagit ut vissa citat och tankar som kan vara extra intressanta för arbetet. Mycket av fokus har alltså 
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lagts på det material som i första hand rör studiens syfte och frågeställning. Jag har då försökt att 

kategorisera utifrån de svar som framkommit under intervjuerna och de samtal som uppstod 

under dessa, men även i den mån det fungerat, tagit hänsyn till de frågeområden jag följde under 

intervjuerna. 

 

Att använda sig av en fenomenologisk ansats innebär att man måste ha öppna sinnen och sätta 

sin egen förförståelse åt sidan, detta för att göra fenomenen fullt rättvisa utan att blanda in 

fördomar, åsikter, teorier, klassifikationer eller liknande (Bengtsson, 1998). Denna ansats har jag 

försökt realisera i min analys genom att gå in i intervjuerna med ett öppet sinne och försöka att 

inte styra intervjuerna, utan låta respondenterna tala fritt om sina upplevelser. Jag har även 

försökt hålla isär intervjuerna från varandra och att under samtalens gång inte hänvisa till vad 

som sagts i de andra intervjuerna. De frågor intervjuerna bygger på är dock ganska öppna, vilket 

gör att de olika aspekter av ASL som lyfts fram som resultat efter analysen av intervjumaterialet 

är pedagogernas egna perspektiv på ASL. 

6.6 Validitet och reliabilitet 

Det finns två centrala aspekter som man måste ta hänsyn till när man samlar in data till sin 

undersökning, närmare bestämt undersökningens validitet och reliabilitet (Patel & Davidson, 

2011 s. 101). Med god validitet menas att det faktiska innehållet i undersökningen 

överensstämmer med vad den har för avsikt att undersöka, det vill säga att den är trovärdig (Patel 

& Davidson, 2011 s. 102). Och när det handlar om kvalitativa studier så betyder det att det är rätt 

företeelse som studeras och att man genomför undersökningen noggrant. Patel och Davidson 

trycker även på vikten av att undersökningen vilar på en god teoretisk grund (Patel & Davidson, 

2011 s. 105). För att uppnå hög validitet har jag förberett mig noggrant och sett till att 

frågeställningarna matchar syftet med studien. Under analysen av materialet har jag hela tiden 

försökt ha en kritisk syn samtidigt som jag reflekterat över syftet med studien. Under själva 

intervjuerna fick jag uppfattningen att respondenterna ville svara på frågorna, att de svarade ärligt 

och att svaren inte var tveksamma. 

 

Med reliabilitet menas att sättet undersökningen är gjord på är tillförlitlig (Patel & Davidson, 2011 

s. 102). Tillförlitlighet kan stärkas genom att ”lagra” verkligheten så att registreringarna kan göras 

i efterhand, till exempel genom att spela in intervjuerna på ljudfil. Då kan man lyssna och 

använda sig av materialet om och om igen för att försäkra sig om att allt uppfattats korrekt (Patel 

& Davidson, 1994 s. 87). Samtliga intervjuer i studien spelades in på ljudfil och transkriberades 

omgående för att jag skulle ha intervjutillfället så färskt som möjligt i huvudet. Detta för att 

minnas sådant som inte kommer med på en ljudfil, till exempel kroppsspråk och minspel. 

Ljudmaterialet har jag transkriberat näst intill ordagrant då jag har kunnat gå fram och tillbaka i 

materialet för att få allt så korrekt som möjligt, både vad gällde det som sas och tonfall.    
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6.7 Etiska aspekter 

Eftersom jag som datainsamlingsmetod använde mig av intervjuer för mitt arbete har jag följt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet 2002). Detta genom det 

grundläggande individskyddskravet som delas upp i fyra allmänna huvudkrav på forskning. Dessa 

fyra delas upp enligt följande; informationskravet, vilket innebär att man bland annat ska 

informera om hur undersökningen i stora drag ska genomföras och dess syfte. Att deltagandet i 

undersökningen är frivillig och att man kan dra sig ur när som helst, vilket gjordes i min första 

kontakt med respondenterna och även innan intervjutillfället. Nästa krav som tas upp är 

samtyckeskravet, med vilket menas att forskaren måste ha inhämtat samtycke från 

uppgiftslämnaren och även i vissa fall från vårdnadshavaren om denne är under 15 år, vilket inte 

rör mig då mina uppgiftslämnare är lärare och över denna ålder. Här får man inte heller försöka 

påverka någon att vara med om denne valt att avbryta. 

 

Efter undersökningen gäller konfidentialitetskravet med vilket menas att obehöriga inte ska 

kunna ta del av olika personuppgifter och att det inte framgår i forskningen vem personen i fråga 

är. Detta har jag följt genom att det bara är jag som har tillgång till dessa uppgifter. Slutligen gäller 

nyttjandekravet vilket innebär att materialet endast får användas för forskningsändamål och inte i 

kommersiellt eller ickevetenskapligt syfte. På detta så kan det vara klokt att erbjuda 

respondenterna att, om de vill, ta del av det sammanställda materialet. 

6.8 Reflektioner över metoden 

Överlag fungerade det hela bra. Visst, det var saker som inte gick som beräknat, som en avbokad 

intervju i sista stund, men det löste sig ändå då det bokades en ny tid omgående, så att den 

fortfarande ingick i tidsplanen som jag hade. Trots att jag hade gjort en testintervju så blev den 

första ändå lite nervös, men den genomfördes som det var tänkt, även om jag kanske kunde ha 

följt upp vissa frågor mer än att vilja gå vidare till nästa. Men i sin helhet gick intervjuerna bra,	det 

var ett bra klimat som jag uppfattade som ömsesidigt och på samma gång ledde intervjuerna till 

att jag fick det material jag behövde för min studie. Förutom att transkriberingsarbetet tog tid så 

var det ibland lite svårt att höra vad som sas och jag fick backa ”bandet” ett par gånger mer än 

vad som egentligen krävdes, vilket skapade en viss irritation. Men till slut så fanns alla ljudfiler 

som textdokument. Något jag reflekterade över är hur mycket man förstår och tar till sig när 

någon pratar med en direkt, här och nu, och man ser personen, jämfört med det inspelade 

materialet där till exempel halva meningar inte alls förstods lika lätt som under intervjun, utan att 

vara tvungen att gå tillbaka ett par meningar för att få ett sammanhang för att kunna hänga med.  

 

Några faktorer som kan påverka intervjun på ett negativt sätt är bland annat intervjun som socialt 

möte (Bengtsson, 2015) där man menar att intervjun bör vara ett samtal om något som är av 



 

 19 

intresse för alla inblandade men att så inte alltid är fallet, eftersom underliggande faktorer spelar 

in, som maktförhållanden, de inblandades bakgrund, erfarenheter. Dessa underliggande faktorer 

var inget som märktes av under intervjuerna eller som på något sätt påverkade på ett negativt sätt. 

Intervjuerna flöt på bra och ett ömsesidiga intresset, som redan från början fanns, ökade under 

intervjuernas gång då jag genom följdfrågor ville veta mer, vilket ledde till att de ville berätta mer. 

En annan faktor är den intervjuades strategier i intervjun (Bengtsson, 2015) där den intervjuade har 

strategier för att undvika eller normalisera svar, detta kan vara både medvetet och omedvetet. 

Eller att man ger de svar man tror passar eller att man ger svar som man tror intervjuaren vill ha, 

vilket i och för sig är svårt att veta, men det var inget jag fick intryck av någon av mina 

intervjupersoner gjorde. Med intervjuarens kompetens (Bengtsson, 2015) så påvisar man det viktiga i 

att man är påläst, vilket jag anser mig ha varit då jag på förhand instuderat mig på olika delar av 

ASL, genom att ha tagit del av litteratur och varit med vid lektionstillfällen där ASL har används. 

Även att rätt följdfrågor ställs och ha vetskap om hur olika svar hänger ihop. Enligt Bengtsson 

(2015) är också tid och plats centrala aspekter av intervjun. Angående tid så är det viktigt att ge den 

intervjuade tid till tankeutveckling i lugn och ro, men även att tiden för intervjuer som har samma 

upplägg kan variera i tid. Man bör välja en lugn plats utan andra personers närvaro, så att den 

intervjuade känner sig bekväm och att kvalitén på ljudupptagningen blir bra. En av mina 

intervjuer kunde ha genomförts i en bättre lokal, då lokalen fungerade som genomgångsrum för 

personal i anknytning till lunch. Störande, ja, men eftersom intervjun var avspänd var det inget 

som gjorde den sämre, möjligen lite sönderryckt. 
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7 Resultat  

De olika aspekter av ASL som lyfts fram här i resultatdelen är pedagernas egna perspektiv på 

ASL och deras tankar och funderingar kring metoden. Efter analysering av intervjumaterialet, har 

de delats in i fem olika områden; vad som påverkat arbetet med metoden, hur man arbetar med 

den, elevernas texter, metodens för- och nackdelar och hur man ser på framtiden. Dessa områden 

eller teman har vidare delats upp i underrubriker för att tydliggöra vad som framkom i 

intervjuerna och samtalen med pedagogerna. 

7.1 Eget val eller obligatoriskt på skolan 

Vad är det då enligt dessa pedagoger som fått dem att börja arbeta med metoden ASL? Av de 

fem pedagogerna i undersökningen så var det bara en som arbetade med metoden av eget val. 

”Det var mitt eget val. Jag såg fördelarna med att slippa lägga kraften på att forma bokstäver och 

allt. Skriva och rätta och sudda och ändra. Och allting blev snyggt. Det blev lika fint vare sig du 

hade bra finmotorik eller inte. Barnen blev stolta och glada och tyckte det var roligt.” (Pedagog 

3). Det blev hens eget val att börja arbeta enligt metoden eftersom hen kommit i kontakt med 

metoden i ett tidigt stadie, precis när den hade kommit till Sverige och att det var hen som fick 

presentera metoden för sin dåvarande rektor, varpå denne bestämde att modellen skulle prövas 

av alla pedagoger i de lägre åldrarna. Detta ledde till att de berörda pedagogerna på skolan fick 

utbilda sig i metoden. ”Efter en aningen trög start med datorer som krånglat med inloggning och 

dylikt har arbetet med metoden nästan bara varit till det positiva” (Pedagog 3). Hen är för övrigt 

mycket nöjd med att hen från början hamnade på den där föreläsningen för ungefär nio år sedan 

och att det slagit ut över förväntan.  

 

För de fyra andra pedagogerna kan man mer eller minde säga att deras arbete med metoden är 

mer obligatoriskt än ett val. För två av dessa, som för övrigt arbetar på samma skola, var det så 

att man inom kommunen hade bestämt att alla lärare skulle gå en kurs som just handlade om 

ASL och att man efter den skulle ta ett beslut om metodens vara eller inte vara. ”Det var efter 

kursen som att de bestämde det, och att man då skulle prova mycket i klassrummet när man hade 

gått kursen, och det gav ju effekt såg vi. Och de (eleverna) tyckte det var kul, det är ju roligt när 

det kommer in iPads i undervisningen, det blir ju ett nytt moment för barnen och så såg de ju att 

just det här med att inte behöva skriva rätt med handen. Med detta växer intresset.” (Pedagog 2). 

Båda var mycket positiva till metodens intåg i undervisningen på skolan, men tillägger: ”Men i 

vilken utsträckning de andra lärarna använder sig av den här metoden det vågar jag inte svara på, 

men jag tror att många ändå använder sig av traditionell läs- och skrivinlärning. Men det är vad 

jag tror, tyvärr så vet jag inte riktigt. Men det är obligatoriskt, det är det som är tanken” (Pedagog 
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1). För de två sistnämnda pedagogerna var det bara så att de kom till en verksamhet där metoden 

redan fanns och att den var obligatorisk på skolan. ”Alltså, man kan väl säga att det blev ett 

obligatoriskt val eftersom kollegan jag jobbar tätt ihop med var väldigt entusiastisk med det här 

och jag tyckte också att det var jättebra, så därför är det ju inget val jag har gjort egentligen.” 

(Pedagog 4). ”Att arbeta med ASL är någonting som är obligatorisk på skolan, varför vet jag inte 

riktigt då det är något som var bestämt redan när jag började där. Då jag som sagt tidigare har 

arbetat med ASL på min förra skola och var väldigt nöjd med elevernas respons där, så tycker jag 

det bara är positivt att få fortsätta jobba med det även här på min nya skola.” (Pedagog 5).  

 

Vare sig pedagogerna har valt själva att arbeta med ASL eller om det på ett eller annat sätt har 

varit obligatoriskt framgår det av samtalen att alla fem är nöjda med metoden och arbetet kring 

den, då de sett att eleverna finner glädje och stolthet i att få arbeta med lärplatta. Detta då det blir 

snyggt, oavsett elevens motoriska förmåga, eftersom de slipper forma sina bokstäver själva, även 

om någon av pedagogerna tyckte det var lite krångligt med det tekniska till en början. 

7.2 ASL i praktiken 

I arbetet med ASL i undervisningen var det mycket som var snarlikt i pedagogernas 

tillvägagångssätt. 

7.2.1 ASL används i  många o l ika ämnen 

Under intervjuerna framkom det att det inte bara var i ämnet svenska som metoden användes, 

utan också i bland annat matematik, NO och SO. ”Nej, det används även i matematik och det var 

ju mycket det här att man skulle koppla in IKT också. Det var ju lite det också i grunden. Att 

man ska använda sig av olika metoder även i matematiken.” (Pedagog 2). ”Det är väl i svenskan, 

men det skriver ju texter i NO där man också skriver mycket texter. Och i matematik jobbar de ju 

också med det. Så det blir ju i NO, SO och matte... förutom svenskan” (Pedagog 3). ”Vi 

använder oss av ASL i de flesta ämnena här på skolan. Och i min egen klass, förskoleklassen, så 

använder vi det mest i svenska, NO och SO.” (Pedagog 5). 

7.2.2 Stor spr idning mel lan årskurser  

Det framgår att det skiljer sig något åt angående i vilka klasser man använder sig av ASL på 

skolan, då vissa berättar att det är mestadels är i förskoleklass och i årskurs 1 som undervisning 

sker, medan någon berättar att man arbetar på det här sättet hela vägen upp i årskurs 3. Detta 

beror lite på, enligt en av pedagogerna, hur man på skolan ser på användandet av lärplattan i 

undervisningen. ”Det används i förskoleklass och ettor, där används de ju väldigt mycket. 

Tvåorna, i tvåan börjar de ju att forma bokstäver, och där blir ju då inte iPaden alltid ett verktyg i 

skrivandet.” (Pedagog 3). 
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7.2.3 Vanlig t  med uppdelning av e l ever  

Alla pedagogerna berättar att man på något sätt har för avsikt att eleverna ska arbeta två och två, 

just för samarbetets skull, men att det inte alltid blir så. Detta kan bero på att vissa elever inte 

klarar av att arbeta på det viset, eller av andra anledningar som faktiskt underlättas av att eleverna 

arbetar enskilt. ”Vi började med att de skulle jobba i par, men när de är så här små kan det bli 

jobbigt ibland, vissa har jättesvårt att koncentrera sig och klarar inte av att jobba tillsammans, 

men vi uppmanar dem att hjälpa varandra.” (Pedagog 3). Vanligtvis är ändå eleverna uppdelade 

på något sätt, till exempel i halvklasser, just för att det helt enkelt är smidigare än att arbeta i 

helklass. En anledning som också framkom är att det inte finns tillräckligt många lärplattor för att 

det ska räcka till alla, även om det var sagt så. 

7.2.4 Genomgång s tartar l ekt ionerna  

Även berättelserna och tankarna om hur en vanlig lektion ser ut var väldigt lika när pedagogerna 

kom in på detta ämne. De börjar oftast med någon form av genomgång, kanske av en 

förebildstext, antingen via en Smartboard eller en Smartprojektor i de fall det finns tillgång till 

sådana. Sedan får eleverna börja skriva och när de är färdiga får de skriva ut och kanske rita en 

bild till texten. Eller så gör man helt enkelt tvärt om och börjar med bilden, för att sen skriva 

texten.  

7.2.5 Två appar används mest  

Först och främst så är det just apparna Pages och Skolstil som nämns när pedagogerna berättar om 

vilka skrivprogram de använder på lärplattorna. ”Vi använder oss av Skolstil, ett 

ordbehandlingsprogram som har talsyntes. Och det är just därför vi använder programmet – för 

att det har talsyntes som är väldigt bra för eleverna då de kan höra vad de skriver. De lär sig hur 

bokstäverna låter och kan framöver även höra hur orden låter när de skriver dem.” (Pedagog 1).  

Andra appar som används, utöver dessa två som mer specifikt används till arbetet med ASL, är 

till exempel; Bornholmslek, en app som helt enkelt bygger på Bornholsmodellen, Bokstavslandet, som 

baserar sig på tv-serien med samma namn (kan liknas vid en 2010-talsversion av Fem myror är 

fler än fyra elefanter (egen anmärkning)) och naturappen Krax, som specialiserar sig på fåglar.  

7.2.6 Lärplat tor  även i  annan undervisning 

En pedagog tar även upp några matematikappar under samtalets gång, som till exempel Bugs and 

numbers. Dessa appar används då inte till arbetet med ASL utan riktar sig till annan undervisning, 

enligt pedagogen. I dessa fall används lärplattan i annat syfte. Dock ser man en koppling till 

arbetet med ASL eftersom eleverna på detta vis skaffar sig lärplattevana. ”Det kan ju vara, typ i 

förskoleklass att man tar in tre, fyra iPads som några elever får arbeta med, med vissa appar, för 

att samarbeta och så. Dels är det för att man ska få iPadvana. Höja och sänka ljudet, ta kort, gå ut 

på nätet, hämta bilder, använda den som ett hjälpmedel helt enkelt.” (Pedagog 3). En av 
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pedagogerna vill även trycka på vikten av hur lärplattorna ska användas, eller egentligen hur de 

inte ska användas ”Men jag tycker absolut inte att det ska sitta på fritids och spela spel och sånt 

där. Då ska det i stället leka med varandra.” (Pedagog 1).   

7.2.7 Penna och papper används sporadiskt 

När de olika samtalen kommer in på huruvida man använder sig av penna och papper i 

undervisningen så ser det det lite olika ut för pedagogerna, då svaren faktiskt sträcker sig från 

flera gånger varje dag till inte alls. ”I årskurs 1 och i förskoleklass inte alls, om de inte själva vill 

förstås. Men det är ingenting vi håller på att träna. Det blir först i årskurs 2 det börjar. Och då går 

ju själva läs- eller skrivinlärningen…du vet ju redan hur alla bokstäver ser ut och allting, så då går 

det ju bara på några veckor.” (Pedagog 3). ”Det gör vi ju också, absolut. Det är ju svårt att hindra 

barn. Men i förskoleklassen har vi ingen bokstavsinlärning om du tänker på det. Det är något 

som får komma sen…” (Pedagog 1). ”Jag tror att det är minst ett tillfälle per dag som eleverna 

använder sig av penna och papper.” (Pedagog 5). För en av pedagogerna var det även så att 

internetleverantören hade ställt till det lite, så att eleverna helt enkelt var tvungna att använda sig 

av penna och papper, fast det inte var tänkt så. ”Ja nu var det så olyckligt att de 

(internetleverantören), skulle, det var något nytt tjafs här, så de kunde ju inte använda paddorna 

de första veckorna, något skulle förnyas, och hur det nu var. Så det skrevs ju faktiskt med papper 

och penna först, det som man brukar göra i vanliga fall… när man inte använder sig av ASL. Så 

det höll de på med i cirka sex veckor eller så.” (Pedagog 4). 

7.3 Skillnader i elevernas texter 

Några av pedagogerna kom in på hur de sett skillnader i elevernas texter jämfört med vad de sett i 

arbetet med andra läs- och skrivinlärningsmetoder, detta då de tidigare har arbetat med andra 

metoder och då kunde göra jämnförelser med dessa. De som hade tidigare erfarenheter av 

traditionell läs- och skrivinlärning var tydligt överens om att texterna generellt hade blivit längre 

och som någon sa, även blivit bättre. ”Ja, det är just det här hur de kan uttrycka sig på ett helt 

annat sätt och formulera sig, det blir mycket längre texter och så.” (Pedagog 3). ”Det blir längre 

texter. De vill skriva mer. Det får en annan skrivglädje och de blir lättare förstådda i texten som 

de har skrivit på lärplattan. Den texten blir lättare för kompisarna att läsa än när de har skrivit sin 

text själv, med penna.” (Pedagog 2).  

 

7.3.1 Små e l l er  inga förändringar i  ämnesval  och texttyper  

Det framkommer att pedagogerna har lite olika uppfattning om elevernas ämnesval, där någon 

tycker att det inte alls har skett någon förändring, ”Jag tror de skriver om det de tycker är kul att 

skriva om. Jag tror att det beror på sexåringens fantasi, det som är just nu och så.” (Pedagog 2), 

till att man uppfattar en märkbar förändring ”Man kan jobba mer med avancerade texter till 
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exempel. Man kanske jobbar med faktatexter, mycket är ju med att vi jobbar med Gibbons, vad 

är det nu den heter… Språket lyfter. Det har ju blivit att man använder den metoden i det här, så 

man gör en fyrfältare eller en femfältare och sen utifrån faktaord eller stolpar och stödord, så kan 

de formulera sig och skriva texter utifrån det och så.” (Pedagog 3). 

7.3.2 Enkel t extrediger ing ger  förändrade texter  

Däremot har pedagogerna den uppfattningen att förändringen i strukturen beror på att det är 

lättare att ändra i sin text då den skrivs på lärplatta. ”Ja, man kan ju ändra mycket enklare, man 

kan ju sudda och flytta i texten och klippa och klistra. Det är ju mycket bättre och enklare med 

allting med textredigering.” (Pedagog 3). Däremot ser inte pedagogerna någon förändring i 

strukturen i relation till texternas genretillhörighet och menar att eleverna är för små för detta och 

att det här är något som kommer visa sig lite högre upp i åldrarna.  

 

Angående om meningsuppbyggnaden i texterna förändrats framgår det att de flesta av 

pedagogerna uppfattar att texterna blivit längre och att det även står i relation till att meningarna 

blivit längre. ”Ja allt eftersom, då de ju längre tiden går börjar skriva längre texter är väl det en av 

sakerna som gör att texten blir längre att just meningarna blir det.” (Pedagog 1). ”Ja, det gör den, i 

och med att vi i slutet av året kan se att eleverna skriver längre texter och med det så blir ju 

meningsbyggnaden längre, det blir ju inte de här enstaka utan det blir ju lite mer berättande.” 

(Pedagog 2). De tar även upp talsyntesen igen och hänvisar till att meningarna både blir längre 

och mer grammatisk korrekta när eleverna kan lyssna sig till vad som låter mer riktigt.  

7.3.3 Andra ordval  med talsyntes  

Några av pedagogerna hänvisar även till talsyntesen när det gäller ordvalet, där de menar att 

eleverna i större utsträckning väljer det ord de vill skriva, än det ord de kan skriva, eftersom de 

kan höra vad de skriver – något de ju inte gör när de skriver med pennan. En av pedagogerna har 

dock en annan syn på det hela. ”Det kan ju vara att man väljer ett lättare ord om man skulle 

skriva med penna. Eller nej… jag tror nog inte det heller, jag tror inte att de kommit så långt i 

tänket ännu.” (Pedagog 2). Även lärplattans rättstavningsprogram tas upp som en anledning till 

ordvalet, vilket också påverkar elevernas stavning och som i sin tur även påverkas av talsyntesen. 

”När talsyntesen läser upp ordet hör de ju om det är rätt eller fel och försöker då att ändra det 

därefter. Vilket annars är svårt när man har använt sig av bara penna. Om ingen sitter bredvid 

förstås och läser texten.” (Pedagog 1). ”Jag tror att stavningen blivit bättre på grund av att 

eleverna får höra när de skriver, då det troligtvis hör om ordet har blivit rätt eller fel.” (Pedagog 

5).  

 

Detta är även något som kommer fram då någon av pedagogerna menar att hen sett viss 

förändring i elevernas bruk av interpunktion och hänvisar även detta till just lärplattans talsyntes. 



 

 25 

”Nej, jag tror inte det. Det kommer nog lite senare, eller jo, man kan ju höra med hjälp av 

talsyntesen om det kanske går lite för fort eller låter konstigt att det då skulle ha varit en punkt, 

eller liknande.” (Pedagog 1).  

7.3.4 Längre t exter  med ASL 

Entydigheten var lika stor, om inte större, angående pedagogernas tankar och funderingar om 

längden på elevernas texter förändrats när de använder sig av digitala hjälpmedel och då om de 

blivit längre eller kortare och vad det i så fall skulle kunna bero på. Det som framkom var att de 

ansåg att texterna har blivit längre. ”Det är mycket längre texter, för att det är mycket enklare att 

skriva och formulera sig, det går fortare i deras tanke, än att de tänker en mening och så skriver 

de den. Det går ju mycket fortare att skriva så på just iPaden, än om du ska ha en penna och 

försöka skriva det du tänker. Då kanske du redan har glömt det när du har skrivit två ord, eller så 

blev det inte fint och du måste sudda och gå tillbaks, och då kanske det blir bara -vad jag skulle 

skriva nu då?” (Pedagog 3). ”Kanske inte från början men man ser under årets gång att det blir 

längre texter och mer och mer intressant… eller jag menar, att de blir mer intresserade av att 

skriva och då blir texten längre.” (Pedagog 2). Texterna tycks bli längre med denna metod enligt 

samtliga pedagoger, med ett tillägg: ”Överlag lyckas flera av eleverna få till längre texter. Det 

behöver dock inte betyda att kvaliteten är högre. Utan mer för att många tycker det är svårt och 

krävande att skriva med en penna i den här åldern och att tangentbordet underlättar i det 

momentet. Det vill säga att tiden räcker till mer för att skriva, än för att forma bokstäver och att 

det roliga är att det också driver processen framåt så att texten blir längre.” (Pedagog 5). 

 

”Jag gjorde en jämförelse med  LUS-resultatet på förskoleklassbarnen, för vi LUSar dem ju då på 

hösten och sedan någon gång i april, maj. Ett läsutvecklingsschema alltså. Då tittar jag på hur 

många procents höjning det var innan jag började jobba med det här (ASL). Och då har jag 

jämfört med de elever som gick i förskoleklass för två år sedan som inte hade börjat med ASL. 

Då började jag med det första resultatet på hösten kontra resultatet på våren. Och jag såg en 

jättestor skillnad med var man befann sig i sin läsutveckling. Så jag jämförde alltså det här 

eleverna som haft traditionell läs- och skrivinlärning med det är elever som har haft ASL och 

detta under en tvåårsperiod. Som sagt väldigt stor skillnad hur det har utvecklats.” (Pedagog 3). 

7.4 För- och nackdelar 

Så vad var det som framkom när pedagogerna samtalade om det som för dem är de största för- 

och nackdelarna med ASL i undervisningen? Och hur uppfattar pedagogerna att eleverna 

upplever ASL och anser de att metoden passar för alla elever?  
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7.4.1 Lätt  och lust fy l l t  skrivande 

Vi börjar med det positiva och vilka fördelar pedagogerna har sett med att använda ASL i 

undervisningen. Bland det första alla pedagoger tar upp har med finmotoriken att göra. Det blir 

så mycket lättare för eleverna att skriva eftersom de inte behöver lägga tid och kraft på att sitta 

och forma bokstäver och att det blir både snyggt och fint, vilket i sin tur leder till att eleverna kan 

koncentrera sig mer på själva textskapandet. ”Eleverna tycker att det är roligt, det är en väldig 

fördel. Det blir längre och bättre texter när de skriver. Det blir snyggt och fint. Det är jättebra för 

de elever som har specifika svårigheter, till exempel dyslexi. Det är ett lustfyllt lärande helt 

enkelt.” (Pedagog 3). En annan fördel som tas upp är själva lärplattans status: ”Lärplattorna har 

en bra status redan från början. Man har en inställning till dem, det är någonting roligt. Det 

händer saker när man skriver, man kan få sitt ord uppläst. Och barn i dag är ju liksom 

bortskämda med att det händer saker hela tiden.” (Pedagog 1).  

 

Enligt pedagogerna uppfattar de att det är det lustfyllda med skrivandet som uppskattas mest hos 

eleverna och att det är så mycket enklare att skriva en text på lärplattan i jämförelse med papper 

och penna. Det blir en text som de kan få uppläst för sig genom talsyntesen, men även att andra 

– både lärare och vissa elever – faktiskt kan läsa vad de skrivit då texten är digital. ”Jag tror också 

att de tycker att det är roligt, att det liksom är lustfyllt och kul. Och att använda iPads i sig är 

roligt. Och att det är märker att det är mycket enklare att skriva än att skriva med pennan.” 

(Pedagog 3). ”Barnen lär sig också väldigt snabbt hur ett program fungerar och hur de på bästa 

sätt använder sig av det. Bokstäverna ser lika ut hela tiden och det blir väldigt konsekvent.” 

(Pedagog 5).  

 

De positiva effekter som pedagogerna har sett med ASL som inlärningsmetod jämfört med att 

skriva med penna är att de på ett eller annat sett menar att det blir ”snyggt” och att det är så 

mycket lättare att gå in och ändra i texten bara med några fingertryckningar jämfört med att 

behöva sudda till exempel. Två av pedagogerna upplever även att det i stor grad gynnar de elever 

som på något sätt har vissa svårigheter, då bland annat med det finmotoriska eller till exempel 

med dyslexi. ”Dels är det de här pojkarna som har finmotoriska svårigheter, för dem är det ju helt 

suveränt, och det blir snyggt och fint. Och så är det, det som är varför jag egentligen håller på 

med det här också, det är för de här eleverna som har svårigheter, eller specifika svårigheter, jag 

hittar dem så fort. För mig gäller det att upptäcka de här eleverna redan i förskoleklass och att 

börja jobba med de här eleverna så fort det går. Det tycker jag att jag hittar nu direkt.” (Pedagog 

3). Så även i det egna arbetet finns det stora fördelar, som här visar att det går fortare att 

upptäcka de elever som har svårigheter, eller kommer att få det vidare i sin skolgång. Detta får 

hen medhåll i: ”Jag säger bara dyslektiker, de har det mycket, mycket lättare i dag och man kan ju 

se redan i sexårs vilka som har det svårt. Och de får det ju då mycket lättare med lärplattans hjälp. 
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(Pedagog 2). Om man då måste välja en sak som man tycker är den största vinsten med ASL 

vilken skulle det då vara enligt pedagogerna?: 

 

• Att det tidiga lärandet följer eleverna även i den fortsatta skolgången på ett positivt sätt. 

(Pedagog 1) 

• Det är att väcka intresset hos eleverna när det är små och att det behålls, genom att de 

inte tröttnar på det, på grund av att de tycker det blir svårt, som att till exempel skriva P 

för hand, utan att det är trycker P i stället. Till exempel. (Pedagog 2) 

• Det är nog det lekfulla, och lusten och att de blir glada och att de tycker att det är jättekul. 

(Pedagog 3) 

• Det är väl egentligen alltihop det där att det blir så snitsigt, men den största vinsten ändå 

skulle jag väl kunna säga att det är de slipper allt tragglande med att forma bokstäver. (Jag 

har hört någon elev som sa att när han skulle börja skriva bokstäver med penna, så 

berättade han en hemlis, ”Jag bara skriver av bokstäverna, liksom.” Han menar att han 

inte kan, han bara skriver av. Det är ju genialt då vet man ju hur alla bokstäver ser ut 

liksom, genom att man bara skriver av. Och så vet man liksom… (Pedagog 4) 

• Jag tror det är att alla kan utifrån sin egen förmåga skapa något som är bra. (Pedagog 5) 

 

7.4.2 Tekniken är det  s törs ta problemet  

När vi kommer till det negativa med ASL så är pedagogerna väldigt fåordiga till en början då de 

inte kan se några nackdelar med metoden i undervisningen. Men efter lite funderning så kommer 

det upp lite olika tankar om vad som faktiskt inte fungerar så bra. Det alla kom fram till var något 

som inte har med metoden i sig att göra, utan allt runt omkring – när det tekniska inte fungerar 

som det ska. Det är lärplattor som ska laddas eller uppdateras, att lärplattorna inte fungerar riktigt 

som det ska med skolans nätverk då de står utanför avtalet som gäller för datorerna och att man 

då måste mejla texter från lärplatta, öppna dem på dator, för att sedan skriva ut. Vilket man i och 

för sig ser en lösning på inom snar framtid. ”Det är mera sådana här tekniska saker tänker jag, 

något som kan strula att tangentbordet inte synkar till exempel, skrivaren bråkar, det är ju 

nackdelarna i sådana fall. Då är det ju lättare med att ta papper och penna och sätta igång bara.” 

(Pedagog 4).  

 

Några tankar angående själva metoden framkom till slut också och då kretsade det mer runt det 

egna arbetet ”En nackdel som kanske ändå inte är en nackdel är att det i början kan ta väldigt 

lång tid och för vissa barn tar det väldigt lång tid. Men man måste låta det ta sin tid. Det är i och 

för sig ingen nackdel för barnen men för mig som lärare kan den här fasen vara lite jobbig att stå 

ut med. Och det är många kollegor med mig som känner samma sak, men det bara är så och det 

får ta sin tid.” (Pedagog 1). Eller att de är de egna begränsningarna som i så fall kan vara ett 
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problem och att det än något som man i så fall själv måste lösa ”Sedan finns det egentligen inga 

problem. Det är ju vad man vänder det till.” (Pedagog 2).  

 

Pedagogerna tror också att eleverna kan uppleva problem med ASL och att tankarna går lite i 

samma spår som vad de själva uppfattar som problematiskt. Det vill säga att det är saker som har 

med det tekniska att göra, så som att eleverna kan bli lite oroliga om det händer saker på skärmen 

som inte ska hända. ”Jag tror att det är när de inte vet vad de ska göra... Om det jag skriver inte 

kommer upp, eller om det kommer upp något meddelande på skärmen, eller att det hakar upp sig 

eller inte bara funkar, att de inte kommer ut på nätet. Ja, lite såna tekniska saker som du inte 

själva kan fixa, utan måste be om hjälp.” (Pedagog 4). Men även att det till en början kan vara lite 

svårt att sätta sig in i arbetet med lärplattan kan ses som ett problem. Ingen av pedagogerna har 

sett några negativa effekter med ASL som inlärningsmetod jämfört med att skriva med penna. 

”Jag skulle aldrig kunna tänka mig att gå tillbaks till att jobba på något annat sätt.” (Pedagog 3). 

 

Pedagogerna ombads att välja en sak, men denna gång vad man tycker är den största nackdelen 

med ASL: 

 

• En nackdel kan väl i och för sig vara om det inte funkar som det ska eller att till exempel 

paddorna inte är laddade eller såna saker. (Pedagog 1) 

• Tekniken är den största nackdelen. Nackdelen kan också vara när man inte får kollegiet 

med sig. Det kan ju vara en stor nackdel om man inte är på samma nivå när man vill att 

det fortsätter, att den röda tråden inte följs och att man då i årskurs 1 inte fortsätter med 

det här, för att fröknarna kanske inte vill. (Pedagog 2) 

• Nej, men det är väl i sådana fall om det trasslar med det tekniska. Om nätet till exempel 

inte är på. Typ sånt då. Då blir det ju lite svårt. (Pedagog 3) 

• Jag skulle väl säga tekniskt strul då. Det måste vara den största nackdelen. (Pedagog 4) 

• Som tidigare nämnts, teknikstrul. Och kanske att alla lärare inte är på samma plan och 

inte går in med samma intresse. Att man har lite olika mål med metoden. (Pedagog 5) 

 

7.4.3 En anpassningsbar metod 

Pedagogerna anser att metoden är så anpassningsbar att alla elever kan arbeta på en nivå som 

passar just dem. Skulle det inte passa har det inte med metoden i sig att göra, utan mer med 

pedagogen själv. ”Kanske inte att sättet jag jobbar på just nu passar alla. Men då är det väl jag 

som får se till så att det passar alla – det är jag som är begränsningen.” (Pedagog 1). Eller att vissa 

elever inte just kan ta till sig att arbeta i par, men det är också någonting som enkelt kan lösas. En 

av pedagogerna hade dock en lite annan fundering och menade att det ju fanns specialfall även 

där, som det finns med allting. ”Ja, jag skulle nästan säga att jag tycker det, jag vet inte, jag skulle 
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säga att de som har svårt för det här, skulle har väldigt, väldigt svårt för det här i vanliga fall 

också, alltså med penna… så det blir mindre svårt, ja, jag tänker det.” (Pedagog 4).  

 

Pedagogerna upplever även att metoden tas emot väl av eleverna och att den mer eller minder 

passar för alla elever. Som tidigare sagts så upplever pedagogerna att metoden passar alla. Kanske 

inte lika bra för alla, men den passar och att de kan ta den till sig. Sedan finns det ju alltid 

undantag: ”Ja, jag tycker det, kanske inte att alla elever tar till sig den exakt lika bra. Men igen, om 

man skulle arbeta på ett traditionellt sätt skulle det var samma elever som strular och tycker att 

det är jobbigt i så fall.” (Pedagog 4). ”Tror i och för sig inte det finns någon metod som passar 

alla, men att denna faktisk passar väldigt många.” (Pedagog 5). Men för vilka elever det skulle 

kunna vara kunde pedagogen inte komma på på rak arm. Detta gällde de flesta av pedagogerna, 

då de inte hade några direkt konkreta exempel, utan gissade till exempel på att om en elev skulle 

ha väldigt stora motoriska svårigheter så skulle det nog bli svårt att arbeta på det här sättet. En av 

pedagogerna hade dock erfarenhet av detta. ”Det är väl om man har det jättesvårt, och till 

exempel har darriga händer, eller alltså något handikapp. Då kan det ju var jättesvårt. Jag har en 

flicka i klassen som har en lättare CP-skada. Hon är ju lite darrig och så där. Men vi har ju 

trådlösa tangentbord och då blir det lättare för henne än om hon bara skulle använda iPaden och 

skrivit på den. Då hade det blivit svårt.” (Pedagog 3).  

 

Pedagogerna hade lättare att ge exempel på vilka elever de uppfattat som positiva mottagare av 

metoden. Återigen togs arbetet med bland andra dyslektiker upp och vilka fördelar det var för 

just dessa elever. Just för att de inte behöver känna sig utpekade då alla elever faktiskt har ett 

speciellt hjälpmedel, det vill säga lärplattan: ”För sen så finns det ju dyslektiker som inte vill ha 

hjälpmedel. För de vill ju inte vara annorlunda. Och då passar ju det här ännu bättre för att alla 

har det och då behöver man inte vara annorlunda och man pekas inte ut att man inte kan skriva.” 

(Pedagog 3). ”För många av de barn som har en språkstörning är det här jättebra, de hör orden 

hela tiden när det skriver och så. (Pedagogen berättar om en pojke som har ADHD och en 

kraftig språkstörning) Så med datorn har du ju skärmen här (pekar framåt), och tangentbordet här 

(pekar ner i bordet), och den övergången är ju då jättesvår. Du tappar ord, du glömmer och har 

svårt att formulera dig. Men däremot när du har iPaden, då har du ju allting här (pekar ner i 

bordet igen ). Allting blir mer koncentrerat. Du har allting framför dig och hör direkt när du 

trycker. Det är ju en jättefördel. Men för att avsluta så kan jag väl ändå säga att jag tycker att det 

är bra för alla.” (Pedagog 3). Det sistnämnda var något som alla de andra pedagogerna också 

uttryckte. 

7.5 Förändringar efter behov 

När samtalen kom in på förändringar kunde pedagogerna se förändringar i arbetet med ASL, 

både metoden i sig, men även i det egna arbetet och att det är vissa saker de skulle vilja förända 
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för att föra sitt eget arbete framåt. Både när det gäller att kunna förbättra undervisningen i det de 

gör och att det skulle behöva fler och bättre hjälpmedel. När pedagogerna tänkte på metoden i sig 

och hur det var när de själva började arbeta med den så har det inte skett någon större 

förändring. Visst har det hänt saker under årens gång. Som att nya idéer har delats vid olika 

träffar och visst kommer det nya appar titt som tätt, men i stort så är modellen den samma som 

den ”alltid” har varit. Möjligen att just arbetet med text och bild har utvecklats, det multimodala, 

men att det har kanske mer med teknikutvecklingen att göra än att metoden har utvecklats. Så det 

är nog mer det egna arbetet som pedagogerna uppfattar har förändrats med tiden och då kanske 

inte bara förändrats som i en utveckling framåt, utan också som i anpassa: ”Jag förändrar varje år, 

en liten förändring görs varje år, det beror mycket på barngruppen och så. Man kan säga att jag 

anpassar undervisningen årsvis efter behov.” (Pedagog 3). Men som sagt, även förändringar som 

för det egna arbetet framåt. ”Jag lär mig konstant nya grepp, nya uppgifter. Vilket leder till mer 

genomtänkta uppgifter till eleverna. Jag tar även del av nya studiehandledningar som ger en bättre 

råd att arbeta efter. Och som sagt, jag följer också vissa grupper på nätet som delar med sig av 

erfarenheter som jag försöker ta del av, eller åtminstone vissa, det vill säga de som jag tycker 

verkar vara bra för mig och min undervisning.” (Pedagog 5).  

7.5.1 Önskemål om tekniska förbättr ingar och mer t id 

Precis som i avsnittet om vad som upplevs som negativt med metoden, då det mest gällde 

tekniken, var det även här gällande vad som skulle kunna göra den egna undervisningen bättre – 

det vill säga en önskan om en uppgradering av det tekniska. Allt ifrån att det vore bra om det 

fanns hörlurar till alla lärplattor och någon form av laddningsstation som skulle kunna underlätta 

laddandet av alla lärplattor till lite mer avancerad utrustning så som en Smart-projektor. ”Jag 

tycker att vi har de hjälpmedel vi behöver. Självklart är det så att tekniken går framåt och att i 

framtiden skulle vi behöva uppdatera vår iPad-park, men det är ju en ekonomisk fråga som man 

får ta ställning till då. Och visst finns det vissa appar man skulle vilja köpa in som man kanske i 

nu läget inte gör, då man inte kan köpa allt man vill ha utan man får välja med omsorg. (Pedagog 

5).  

 

Pedagogerna funderade även kring saker som skulle kunna hjälpa till i den egna utvecklingen som 

inte på samma sätt som tidigare nyss nämnda saker är en kostnadsfråga. Det pedagogerna då 

menade är mer tid. Tid för mer planering tillsammans med andra pedagoger, mer tid för arbetet i 

elevgruppen, tid för mer fortbildning, tid för att göra studiebesök på andra skolor, för att få ta del 

av nya idéer och erfarenheter, ny input helt enkelt. En annan tanke kom också fram som i och för 

sig rörde inte bara rörde det egna arbetet, utan kanske mer skolans arbete i stort: ”Jag skulle vilja 

att andra följde upp lite bättre det arbete jag startar.” (Pedagog 4).  
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7.5.2 En metod i  t iden – och för  f ramtiden 

Alla pedagogerna tror sig vilja fortsätta med metoden även i framtiden och skulle också 

rekommendera andra att börja arbeta med den. Varför man säger sig vilja fortsätta med metoden 

baseras mycket på det som redan nämnts; att man har sett stora framsteg i läs- och 

skrivutvecklingen, att det är lustfyllt, att det blir så snyggt och bra med mera. ”Jag tycker metoden 

är bra och jag tycker den fungerar bra att jobba med, så jag ser ingen anledning till att byta.” 

(Pedagog 5). Pedagogerna anser även att de skulle kunna rekommendera andra att börja med 

metoden, och pedagogerna upprepar igen mycket av det positiva som sagts tidigare, som att det 

är ett roligt och smidigt arbetssätt både för elever och pedagoger och att det blir snyggt, vilket 

leder till att eleverna slipper ångesten över att det blir fult och kladdigt i skrivböckerna som de 

menar att det kan bli med handskriften och att det i sin tur uppmuntrar eleverna i skrivandet. 

”Du ska ju inte skriva för att göra fina bokstäver, utan du ska ju vilja ha någonting och säga” 

(Pedagog 4). En av pedagogerna menar också att detta är ett arbetssätt som ligger i tiden och att 

det är en stor anledning till att arbeta på det här sättet. Dock ska man inte tro att det bara är att 

”slänga fram lite iPads och tro att det går av sig själv” (Pedagog 3).  

7.6 Sammanfattning 

Vare sig pedagogerna själva har valt att arbeta med metoden, eller om det på ett eller annat sätt 

har varit obligatoriskt, så framgår det ändå att alla pedagoger jag intervjuat är nöjda med sitt 

arbetssätt. Detta då de som hade tidigare erfarenheter av annan läs- och skrivinlärning, sett stora 

framsteg i elevernas textskapande; innehållsmässigt med ordval, stavning, struktur och 

meningsbyggnad och även att texterna blivit längre. I deras egen undervisning är det lite blandat 

huruvida de använder sig av metoden fullt ut. Men de använder metoden i den utsträckning de 

tycker lämpar sig för sin elevgrupp och visst är det så att man även tillåter skrift med penna. 

Själva metoden och dess digitala hjälpmedel används inte bara i svenskämnet utan även i SO, NO 

och i matematik. Och i vissa fall frångår man metoden och använder sig av olika appar som är 

knutna till ämnet. Detta genererar lärplattevana som då i sin tur blir användbart i arbetet med 

ASL. Pedagogerna ser väldigt många fördelar med metoden och anser att det är något som passar 

alla elever, med vissa få, specifika undantag. Några av de fördelar som tas upp är bland annat att 

det blir snyggt och att eleverna slipper lägga tid på att forma bokstäver och att det gynnar elever 

som på något sätt har det lite kämpigt med sitt skrivande. De nackdelar som beskrivs kan 

egentligen sammanfattas med ett ord – tekniken. Det är helt enkelt det tekniska runt omkring 

som är det största problemet med arbetssättet. Någon större förändring av själva metoden har 

man inte sett, dock görs egna förändringar från år till år efter elevgruppens behov. Förutom att 

pedagogerna, i olika utsträckning, på något sätt skulle vilja uppdatera/uppgradera sina hjälpmedel, 

så är det även tid som önskas för att förbättra undervisningen. Slutligen säger sig alla 

rekommendera metoden till andra pedagoger. 
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8 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras undersökningens frågeställning och resultat utifrån tidigare forskning 

och bakgrundslitteratur. Avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning. 

 

I denna undersökning var syftet med studien att öka kunskapen om hur lärare i förskoleklass 

reflekterar kring bruket av digitala skrivverktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen, med fokus 

på metoden Att skriva sig till läsning (ASL). I resultatdelen kan man utläsa att det egentligen inte är 

någon av de utvalda pedagogerna som använder sig av metoden fullt ut, då de säger sig använda 

penna och papper allt ifrån ibland till dagligen i undervisningen och tillägger även att det fortsatta 

arbetet uppåt i åldrarna, som det egentligen är menat, kanske avtar och att man då istället 

använder sig av metoden på ett sätt som man tycker passar bäst för sina elever och kombinerar 

då metoden med andra sätt gällande läs- och skrivinlärning. Tragetons forskning påvisar att det är 

många pedagoger som vill satsa mer på användandet av datorer (och lärplattor) än att skriva för 

hand för elever i den tidiga skolåldern (Trageton, 2014 s. 183). Detta visar att många pedagoger 

vill ligga rätt i tiden och följa utveckling och forskning så att deras undervisning även gör det, 

vilket kan visa sig i elevernas utbildning.  

 

Något som pedagogerna anförde som argument till att ASL passar alla elever, var att metoden är 

så anpassningsbar gällande elevernas behov. Den traditionella läs- och skrivinlärningen gynnar 

inte alla elever och Liberg menar att den inte passar alla, då det krävs viss förkunskap för att 

kunna ta den till sig fullt ut och inte komma efter i utvecklingen (Liberg, 2006 s. 144). 

 

Det är svårt att på ett rättvist sätt jämföra pedagogernas uppfattningar med Tragetons forskning, 

då Trageton har genomfört många av sina tester i motsvarande årskurs 2 och pedagogerna i 

undersökningen arbetar i förskoleklass. Utöver Tragetons forskningsprojekt, som innehöll 

observationer och diverse tester i 14 klasser, kan man hitta två studier som är gjorda i Sverige. 

Först Hultin och Westmans studie av yngre elevers digitala läs- och skrivinlärning som omfattar 

ett antal lärare som de intervjuat och observerat, men även klassobservationer i två klasser och 

insamlingar av textmaterial. Även här kan man se resultat som överensstämmer med 

pedagogernas uppfattning. Något som samtliga pedagoger i undersökningen menade är att ASL 

medför att det blir lättare att redigera text, vilket resulterar i längre texter med tydligare struktur 

och ett mer utvecklat ordval, samt att texterna oftare är rättstavade, vilket har att göra med 

användandet av talsyntes och i vissa fall rättstavningsprogram. Även användandet av 

interpunktion påverkas av talsyntesen då eleverna kan höra sig till om och när detta ska användas. 

Detta är också ett av två områden som Hultin och Westman framhäver som starkast; 

förflyttningen i undervisningen från att eleverna formar och ljuder bokstäver till att i stället i 
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högre grad producera längre texter. Eftersom det är fysiskt enklare för eleverna att skriva på ett 

tangentbord än med penna tenderar texterna att bli längre än tidigare. Samtidigt blir det enklare 

för eleverna att ändra i texterna, rätta felstavade ord samt flytta hela stycken direkt på skärmen 

(Hultin & Westman, 2013 s. 1007-1009).  

 

Det andra området är textgenrer, där Hultin och Westmans (2013 s. 1009-1011) studie visar att 

genrerna både förändrats och blivit bredare. Här var det inte alla pedagoger som hade något att 

jämföra med, men de som hade det ansåg att eleverna nog var aningen för små för att man skulle 

kunna se någon förändring i generna. Detta kan även här ha sin förklaring i att Hultin och 

Westmans undersökning är genomförd i årskurs 1. Hultin och Westman återkopplar även till den 

tidigare forskningen och konflikterna mellan syntetiska och analytiska metoder och menar att 

denna metod är som en syntes mellan de båda (Hultin & Westman, 2013, s. 1012). Något som för 

övrigt även Liberg tar upp, ”Egentligen handlar det inte om antingen eller, utan om både och.” 

(Liberg, 2007 s. 35). Den andra är en studie utförd av Agelii Genlott och Grönlund, där de följt 

fyra grupper med elever i årskurs 1, där två av grupperna har använt sig av metoden och två 

grupper inte har använt sig av den. Det resultat som Angelii Genlott och Grönlund fått fram är 

att de såg en uppgång i grupperna som använt sig av ASL, angående deras skrivförmåga, där 

texterna hade mer struktur, texterna var längre, innehållet var tydligare och man såg att språket 

var betydligt mer utvecklat (Agélii Genlott & Grönlund 2013, s. 98).  

 

När det gäller de positiva sidorna av ASL säger pedagogerna att det blir mycket lättare för 

eleverna att skriva då de inte behöver lägga tid och kraft på att forma bokstäver, vilket leder till 

att det blir både snyggt och fint, detta i sin tur leder till att eleverna kan koncentrera sig mer på 

textskapandet i sig. Att det inte finns så mycket forskning kring metoden gör att den ibland blir 

ifrågasatt och kritiserad. Och det som man oftast har kritik mot är just framflyttandet av 

handskriften till årskurs 2, något som för övrigt också har kastat om lite i läs- och 

skrivinlärningsbegreppet, då Trageton menar att denna metod mer är en skriv- och läsinlärning. 

Så hur är det egentligen med detta? Utbildning ska ju bygga på en vetenskaplig grund. Men det är 

ju också skolans uppdrag att förbereda elever för ett samhälle i utveckling och det står i skolans 

värdegrund att ”Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och 

utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas.” (Skolverket, 2011 s. 11). Så därför skulle 

det möjligen behövas mer forskning kring metoden och att pedagogerna även tar del av det. 

Dock ska det väl tilläggas att den forskning som finns i alla fall visar på positiva resultat. 

 

När det gäller de negativa sidorna hos ASL lyfter pedagogerna i undersökningen fram tekniken 

som det största problemet, eller egentligen när det tekniska inte fungerar som det ska. Detta kan 

vara allt från nätverksproblem som leder till problem med utskrifter och uppdatering av 

programvara till att lärplattorna inte är laddade när de skall användas. Nu är det ju inte så att det 
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är tekniken som är metoden i sig, men fungerar inte tekniken som den ska får det en negativ 

effekt och skapar problem. Och krånglar tekniken är det precis som en av pedagogerna säger ”Då 

är det ju lättare med att ta papper och penna och sätta igång bara.” (Pedagog 4). Men då faller ju 

hela konceptet med ASL. Kan det vara så att det egentligen är utvecklingens ”fel” att dessa 

problem uppstår, att det finns för mycket av allting? Är det så att man använder sig av digitala 

hjälpmedel som är för kvalificerade för metoden? Metoden i sig blir ju inte sämre av detta, men 

undervisningen kan bli påverkad om tekniken krånglar. Trageton menar ju att det inte krävs mer 

än fyra datorer på 24 elever för att använda metoden fullt ut – fyra stationära datorer, inga 

program behöver laddas, och inget krav på fungerande nätverk (Trageton, 2014 s. 67).  

 

Till skillnad från pedagogerna har motståndare till metoden sett uppskjutandet av handskriften 

som något problematiskt. Men i den tidigare forskningen framkommer väldigt lite om de negativa 

sidor som finns med ASL, vilket i och för sig kan vara negativt i sig.  

8.1 Förslag till vidare forskning 

Som nämnts tidigare är forskningen kring detta ämne väldigt begränsad. Man kan även få den 

uppfattningen att de som gjort de få undersökningar som finns är anhängare av metoden redan 

från början. Detta då Trageton undersöker en läs- och skrivinlärningsmetod han själv har 

utvecklat, och medan Agélii Genlott är en flitig föreläsare och förespråkare av metoden.  

 

Då det ändå verkar som om metoden används av fler och fler, vore det kanske snart dags att göra 

en mer storskalig undersökning av ett större antal elever och deras läs- och skrivutveckling och 

jämföra elever som deltar i undervisning som är digitalt baserad med elever som fortfarande 

deltar i traditionell läs- och skrivinundervisning för att undersöka vilka metoder som faktiskt 

fungerar bäst för eleverna. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema 0: Bakgrund 

• Kan du berätta för mig hur du kom i kontakt med metoden Att skriva sig till läsning via 

datorn? 

• När började du arbeta med ASL? 

• I hur många klasser har du arbetat med ASL? 

• Har du gått någon kurs eller fortbildning för att kunna undervisa med metoden ASL?  

– Vilken/vilka? 

– Hur länge? 

• Vilken läs- och skrivinlärningsmetod använde du i undervisningen innan du började med 

ASL? 

 

Tema 1: Påverkan/Val 

• Vad var det som fick dig att börja använda dig av ASL som undervisningsmetod? 

• Är det ett eget val att arbeta med ASL, eller är det obligatoriskt på skolan? 

– (Vid eget val) – Varför? Hur upplever du det?  

– (Obligatoriskt) – Varför? Hur upplever du det?  

 

Tema 2: ASL i undervisningen 

• I vilken utsträckning används ASL på din skola? (Enbart i svenska eller i andra ämnen?) 

• I vilka årskurser används ASL på din skola? 

• Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut i klassen med ASL som undervisningsmetod? 

– Kan du ge ett exempel på hur en vanlig lektion går till? 

– Arbetar eleverna vanligtvis i grupp, i par eller på egen hand? 

• Vilka digitala hjälpmedel använder ni er av i klassen? 

– Vanlig ordbehandling, eller andra program/appar? Varför? 

– Har alla elever var sitt hjälpmedel eller delar de på ett visst antal? Varför? 

• I hur stor utsträckning används de digitala hjälpmedlen i klassen? 

– Används de digitala hjälpmedlen även under andra delar av undervisningen än läs- och 

skrivinlärningen? När i sådana fall? Varför? 

• Påverkar ASL elevernas skrivande och läsande i svenskämnet? 

– Påverkar ASL elevernas skrivande och läsande i andra ämnen än svenska? 

– Påverkar ASL elevernas lärande i andra ämnen än svenska? 

• Hur mycket, och i sådana fall när, får eleverna skriva med penna och papper? 
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Tema 3: Elevernas texter 

• Vilka förändringar har du sett i elevernas texter jämfört med vid traditionell läs- och 

skrivinlärning? 

– Har de ämnen eleverna skriver om förändrats? Vad tror du att det beror på? 

– Har sammanhanget i elevernas text förändrats (innehållsligt)? Vad tror du att det beror 

på? 

– Har strukturen i elevernas texter förändrats?  Vad tror du att det beror på? 

– Har strukturen förändrats i relation till texternas genretillhörighet (berättande, 

beskrivande, instruerande, argumenterande, förklarande, etcetera.)? Vad tror du att det 

beror på? 

– Har meningsbyggnaden i texterna förändrats? Vad tror du att det beror på? 

– Har elevernas val av ord förändrats (till exempel vardagsord, ämnesord)? Vad tror du att 

det beror på? 

– Har bruket av interpunktion förändrats? Vad tror du att det beror på? 

– Har elevernas stavning förändrats? Vad tror du att det beror på? 

• Har längden på elevernas texter förändrats när de använder sig av digitala hjälpmedel?  

– Längre? Kortare? Vad tror du att det beror på? 

 

Tema 4: För- och nackdelar 

• Kan du beskriva för mig vilka fördelar du sett med att använda ASL i undervisningen? 

– Vad tror du att eleverna uppskattar med ASL? 

– Vilka positiva effekter har du sett med ASL som inlärningsmetod jämfört med att skriva 

med penna? 

– Vilken är den största vinsten med ASL enligt dig? 

 

• Kan du beskriva för mig vilka nackdelar du sett med att använda ASL i undervisningen? 

– Vad tror du att eleverna upplever som problematiskt med ASL? 

– Vilka negativa effekter har du sett med ASL som inlärningsmetod jämfört med att skriva 

med penna? 

– Vilken är den största nackdelen med ASL enligt dig? 

 

• Passar det här sättet att arbeta med läs- och skrivinlärning alla elever? 

– Upplever du att alla elever tar till sig metoden lika bra och att den passar för alla? 

– Finns det några elever som inte kan arbeta på det här sättet? 

– För vilka elever passar metoden bäst? 
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Tema 5: Förändring och framtid 

• Har du sett någon utveckling/förändring i ASL under den tid du arbetat med metoden? 

– Hur mycket har din egen undervisning i ASL förändrats under den tid du arbetat med 

den? 

• Är det något som skulle kunna göra din undervisning med ASL ännu bättre? 

– Vilka andra digitala hjälpmedel än de du använder dig av i klassen i dag skulle göra 

undervisningen ännu bättre/gynna eleverna mer? 

• Tror du att du kommer fortsätta använda dig av ASL som undervisningsmetod även i 

framtida klasser?  

• Avslutande fråga: Skulle du rekommendera andra lärare att använda sig av ASL?  

– Varför/varför inte? 

 


