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Sammanfattning
Detta är en intervjustudie vars syfte är att belysa Synen på en metod, genom en
intervjustudie med de olika grupper som arbetar med metoden ASL, Att skriva sig till
läsning. En metod som förändrar den traditionella läs- och skrivundervisningen genom
att byta ut pennan som skrivmedel mot datorn och tangentbordet. Metoden är
ursprungligen kommen av ett förebyggande arbete för barn med läs- och
skrivsvårigheter som arbetats fram av specialpedagogen Mona Wiklander i Sandviken
kommun. Metoden Att skriva sig till läsning finns om än i något annan form även i
andra länder, Arne Tragetons metod har fått stor uppmärksamhet i Norden, samt delar
av Europa. Studien tittar närmare på två skolor inom Sandvikens kommun och vad
metoden är för aktörerna, studien baseras på 16 intervjuer fördelat på fem olika
aktörnivåerna skolledningen, rektorer, lärare, föräldrar och elever. Genom framförandet
av de olika aktörsgruppernas perspektiv skapas en empirisk och mångfascinerad bild av
metoden. Studien belyser hur metoden upplevs, hur metoden inom kommunen
utvecklats och fortskrider, samt hur metoden via de olika aktörerna inom skolsystemet
tillges olika betydelse.

Nyckelord: Alternativa läroverktyg, ASL, Att skriva sig till läsning, En metod, Ljuda,
Läsinlärning, Skriv- och läsundervisning och ViTal.
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Inledning
I klassrummet sitter en mindre grupp med elever framför sina datorer. Varje elev har en
egen dator, hörlurar över öronen och på varje skärm ser man skymten av
skrivprogrammet Word. På skärmarna ser man att eleverna arbetar med ord och
meningar, varje dator är också utrustade med något man kallar alternativa läroverktyg.
Två pedagoger finns i klassrummet och går runt till varje elev som behöver hjälp. Då
och då stannar arbetet upp och man diskuterar tillsammans möjliga lösningar till olika
hinder som uppstår i elevernas texter. I detta klassrum arbetar man med metoden ASL,
Att skriva sig till läsning.
I Sandvikens kommun har man valt att satsa på en modell för skriv- och läsinlärning vid
namn ASL, Att skriva sig till läsning. En metod som arbetar med förebyggandet av
barns läs- och skrivsvårigheter. Mona Wiklander är kvinnan bakom projektet som nu
representeras genom kommunens alla skolor. Mona var en av de första i landet att
arbeta med en liknande modell och ASL är ett projekt som hon själv startade för nio år
sedan.
Under min lärarutbildning har jag uppmärksammat att det svenska skolsystemet har
problem med barns läs- och skrivinlärning. Forskning har bland annat visat att elever i
årskurs nio presterat på en negativ nivå beträffande sina läskunskaper mellan åren 20002009. Under 2013 har media uppmärksammat problemet mer och det krävs där av en
förändring. För att klara av skolan, vardagen och ett framtida jobb kräver dagens
samhälle att vi har en god läs- och skrivförståelse. Caroline Liberg, som är en av landets
främsta läsforskare, menar att det är en självklarhet för oss som människor att bemästra
dessa kunskaper. Det är i läsningen som vi hämtar allt vi behöver för att vara del av den
kulturella verksamheten.
När jag först fick höra talas om arbetet ASL, blev jag lite upprörd över att man helt och
hållet väljer att lägga undan pennan i årskurs 1. Det kan väl inte vara rätt att ändra så
radikalt på en för mig så självklar inlärningsmetod. En så väl beprövad inlärningsmetod
som jag, min mamma, min mormor och de flesta i min omgivning lärt av. Att skriva
med penna och papper. Men efter ett antal vikarietimmar inom kommunen har min
inställning till metoden förändras och skapat mer nyfikenhet än misstro. Valet av studie
var följaktligen intresset för den väldigt aktuella problem-frågan och min egen
nyfikenhet kring metoden ASL. Jag vill veta mer om hur arbetet fungerar och hur
människor reagerat när pennan bytts ut mot tangentbordet. De personer som bör kunna
besvara detta, borde finnas bland de aktörer som dagligen arbetar med metoden. För att
få möjligheten att ta del av dessa personers åsikter, definitioner samt tankar av metoden
har jag valt att genomföra en intervjustudie.
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Bakgrund
Under detta avsnitt presenteras studiens bakgrund. Bakgrunden till denna studie är
baserad på litteratur inom området, intervjuer samt artiklar. Bakgrunden beskriver
vikten med språket för människan, Arne Tragetons metod Att skriva sig till läsning,
Mona Wiklanders metod ASL, Att skriva sig till läsning samt arbetet med metoden
inom Sandvikens kommun.

Språket – människans främsta redskap
Skolan är formad för att lägga grunden till människors framtid. Goda läs- och
skrivkunskaper tillhör gruppen ofrånkomliga krav och är något som förväntas av finnas
hos en vuxen människa. Då dessa kunskaper är av så stor betydelse har Lgr 11 uttryckt
detta enligt:
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur
andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna
förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk
möts (Skolverket, 2011).

Språket har stor vikt inom skolans alla grundämnen. För att bli en god matematiker
krävs goda läskunskaper. Eleven måste förstå vad hen läser, för att ha en möjlighet att
förstå frågeställningen, för att senare kunna räkna ut och för att till sist kunna ge ett
svar. Begreppet ”hen” och valet av ordet i denna studie beskrivs närmare i avsnittet
Metod.
Forskning inom The Organisation for Economic Co-operation and Development
förkortat OECD (2009) har visat att barns läs- och skrivkunskaper inom EU är
bristande. Redovisningen visar att en av fem elever i årskurs nio har lässvårigheter. Man
har också under de senaste åren genom media kunnat ta del av den oro som sprider sig
kring svenska barns bristande läs- och skrivkunskaper. När problem som dessa uppstår
väljer man ofta att titta på vilka förändringar som krävs och hur en förbättring ska kunna
genomföras.

Mona Wiklanders metod ASL, Att skriva sig till läsning
Mona Wiklander är i grunden specialpedagog och har många års erfarenhet av elever
med läs- och skrivsvårigheter. För ungefär 16 år sedan köpte Mona in hjälpmedlet
talsyntes. Talsyntes är idag en stor del av de alternativa läroverktygen som Monas
variation av metoden ASL bygger på. Dessa alternativa läroverktyg är också vad som
skiljer de flesta andra liknande metoder ifrån Wiklanders metod. Avsnittet kring
Wiklanders metod av ASL beskrivs utifrån intervjuer med Wiklander, skolledningen
samt lärare.
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Wiklander såg tidigt i sitt arbete med talsyntes vilket stort hjälpmedel det var för elever
med läs- och skrivsvårigheter. Hon ville tidigt etablera arbetet inom kommun men fick
inte riktigt det gehör som behövdes. När hon senare uppmärksammade Tragetons
spridning med hans variation av ASL, tog hon sin chans. Som först i landet startade
Wiklander projektet inom helklass, och efter ett års arbete gjordes en utvärdering. Under
detta år hade man följt två stycken årskurs 1-klasser som i slutet av skolåret jämfördes.
Den ena klassen hade jobbat efter Wiklanders metod och den andra klassen hade haft
den mer traditionella läs- och skrivmetoden. Det visade sig att eleverna som arbetat med
ASL hade lärt sig att läsa betydligt fortare än eleverna i den traditionella klassen. När
eleverna sen skulle fortsätta upp i årskurs 2 och ASL klassen skulle börja skriva med
pennan, insåg man att dessa elever formade bokstäverna bättre än de elever som arbetat
med penna och papper under årskurs 1. Eleverna i ASL-klassen hade även bättre koll på
hur man bygger meningar, hur de ska se ut samt allmänna kunskaper av svensk språkets
uppbyggnad. Arbetet på denna skola uppmärksammades och många andra skolor blev
intresserade av Wiklanders arbete. Därefter har arbetet utvecklats ytterligare. Inom
kommunen har man idag träffar där alla lärare som arbetar med ASL får ta del av
varandras arbete, problem som uppstår och lösningar. Kommunen har bildad ett
nätverk, där Wiklander föreläser och alla får ta del av de olika skolornas utveckling.
Vilket i sin tur skapar en viss trygghet för lärarna menar Wiklander.

Upplägget kring Wiklanders metod
Metoden bygger på att eleverna i årskurs 1 lägger undan pennan och endast använder
sig av datorn när de skriver. Undantaget finns då eleverna ibland skriver sina namn på
teckningar eller liknande, men grundregeln är att pennan inte används innan eleverna
börjar i årskurs 2. Anledningen till detta är de resultat som Wiklander sett under de 9 år
hon arbetat med metoden. De flesta elever i årskurs 1 anses inte ha den finmotorik som
krävs för att börja skriva redan i första klass. Eleverna ser det som ett hinder att forma
bokstäver och många elever blir omotiverade när finmotoriken sviker. Hindret med att
forma bokstäver försvinner oftast med tiden och eleverna kan istället koncentrera sig på
själva skrivprocessen samt att skriva sig till läsning. Men finmotoriken får inte glömmas
bort. Med tanke på att tangentbordet inte ger samma resultat som konsten att skriva med
penna, bör man arbeta med att utveckla elevernas finmotorik. Man låter eleverna ha
chans att arbeta med finmotoriken på andra plan än med just pennan. Man lägger även
stor vikt i inspiration till skrivandet och läsandet. Det är viktigt att eleverna vill skriva
samt att de vill läsa. Som inspiration- och motivationskällor får barnen till exempel
måla bilder till sina texter. Men många barn ser arbetet med en egen dator som en
tillräcklig motivation.
Wiklanders alternativa läroverktyg
Varje dator är utrustad med något man kallar för alternativa läroverktyg. Dessa verktyg
innehåller ljudande tangentbord samt talsyntes. Det ljudande tangentbordet benämns
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som Ljuda och talsyntesen går under namnet Vital. Man använder sig även av
rättstavningsprogrammet som finns på datorerna, men det viktiga är att programmet inte
har autokorrekt. Till exempel att stor bokstav inte kommer automatiskt. Som lärare vill
man att eleverna på egen hand ska få lära sig när och hur man sätter ut stor bokstav.
Eleverna använder sig av skrivprogrammet Word som finns på varje dator. Vid varje
skrivtillfälle sitter eleverna idag med en varsin dator och hörlurar. Dessa alternativa
läroverktyg hjälper barnen genom att både ljuda och läsa upp orden samt meningarna
som skrivs i Worddokumenten. Det ljudande tangentbordet ljudar bokstaven varje gång
eleven trycker på en tangent. Eleverna får på så vis både se och höra vad de skriver,
vilket leder fram till att eleven lär sig hur bokstäverna både ser ut och hur de låter.
Talsyntesen är en röst som bär namnet Ingemar och det är han som läser upp orden och
meningarna för eleverna när de väljer att lyssna av sin text. Till skillnad från andra
talröster så ljudar Ingemar orden mer efter vad som står, till exempel: Eleven har skrivit
följande ”Jag har set en kat”. Både ordet set och kat blir inte markerade med rött i
rättstavningsprogrammet. Detta är något som en vanlig talröst inte skulle lägga märke
till, men något som Ingemar fångar upp. Han läser upp så eleven hör att något är
konstigt och kan be om hjälp av läraren, på så vis skapar man en dialog kring språket.
Läraren ställer ledande frågor till eleven som själv får testa sig fram till ordets rätta
form. Efter att ha jobbat med samma ord en stund och slutligen lyckas lösa problemet
själv, säger Wiklander att de flesta elever lägger ordet på minnet.
Redan från första början i årskurs 1 väljer man att satsa på att få igång arbetet med
metoden, eleverna jobbar i halvklass och skolorna använder sig av flera pedagoger för
att eleverna ska känna sig bekväma med datorerna samt med skrivinlärningen. Ju längre
in på höstterminen man kommer desto lättare blir det för eleverna att känna igen hur de
ska starta upp datorn och sätta igång de alternativa läroverktygen. Dom lär sig också hur
de använder sig av programmet Word, för att antingen hitta ett påbörjat arbete eller sätta
igång med ett nytt. Vikten i att lära sig att spara alla sina texter samt att spara under
tiden eleverna arbetar är något pedagogerna talar mycket om. Metoden bygger även på
att eleverna redan från första början skriver hela meningar. Korta meningar som kan
upprepas och där enstaka ord kan bytas ut. Som t.ex. ”Jag kan”, ”Jag har” och ”Du är”.
Under hela tiden lyssnar eleverna av, upprepar och går igenom vad de skriver. Den
processen beskrivs mer grundläggande senare i detta kapitel. Den första tiden bygger
alltså främst på att eleverna utforskar och lär sig hur de olika delarna inom skrivandet på
dator går till.

Vidare förklaring av Wiklanders metod
Metoden är ursprungligen framtagen som ett hjälpmedel för elever med läs- och
skrivsvårigheter. Tidigare, innan projektet En till en, användes datorerna som resurser
till elever med dessa svårigheter. Skolledningen såg till att alla elever med läs- och
skrivsvårigheter inom kommunen blev de första att få egna datorer.
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Datorerna var på samma vis som idag utrustade med de alternativa läroverktygen som
Wiklander valt att arbeta med. Många elever som fick tillgång till egen dator hade
problem med användningen av denna. Lärarna fick ständigt påminna eleverna och det
kom inte naturligt att en elev i klassen plockade upp sin dator samtidigt som resterande
plockade fram penna och papper. Skolledningen antog att dessa elever kände sig
utpekade och som grundskoleelev vill man sällan särbehandlas gentemot sina
klasskamrater. Idag ges samma resurser till alla elever som lär sig skriva och läsa i
Sandvikens kommun och ingen behöver i klassrummet vara olik den andre. Varje elev
får de hjälpmedel som behövs för att hen ska lyckas utifrån sina egna förutsättningar,
säger Wiklander. De elever som idag av olika anledningar har svårigheter med läs- och
skrivinlärningen får hjälp direkt i klassrummet. I början av årskurs 1 får de flesta elever
hjälp med att pedagogerna skriver upp den mening som eleven vill skriva. Pedagogerna
använder sig av versaler då eleven oftast inte kan alla bokstäver och av den anledningen
att tangentbordet endast består av versaler.
Metoden bygger också mycket på vad som händer när eleverna stöter på ett problem.
Att pedagogerna och eleverna tillsammans diskuterar språket. Antingen sker det med
läraren, en klasskompis eller så pratar pedagogen öppet om problemet inom klassen.
Lektionerna kring skrivningen går inte enbart ut på att eleverna sitter en och en med
varsin dator. Pedagogerna använder sig mycket av genomgångar, både för att inspirera
till texter samt för allmänna genomgångar av skrivstilar, textstruktur eller liknande.
Läraren och eleverna skriver även berättelser tillsammans för att få ännu fler tillfällen
till öppna diskussioner kring språket och hur eleverna ska använda språket i text.
Eleverna får chanser att läsa upp sina egna texter vilket Wiklander påpekar är en väldigt
spännande process. Hon beskriver skrivprocessen som att den sker i flera olika steg.
Varje elev påbörjar ett arbete genom att starta sin dator, öppna upp ett blankt
Worddokument och börja skriva. Låt oss säga att eleverna ska skriva en faktatext om
Älgen. Inför arbetet förklarar läraren vad en faktatext är, detta gör läraren antingen för
att påminna eller för att eleverna tidigare inte arbetat med faktatexter. Eleverna får ta del
av filmer, böcker och annan information angående Älgen och har på så vis fått
förkunskaper kring ämnet. Sen är det dags för eleverna att börja skriva och i samband
med arbetet kring texten har eleven de alternativa läroverktygen. Eleven har också
läraren och sina klasskompisar att diskutera möjliga problem som uppstår i sin text.
Varje elev arbetar med sin text och efter varje mening låter man Ingemar läsa upp
texten. Eleven fortsätter jobba med texten tills dess Ingemar läser upp stämmer överens
med det eleven tänkt skriva. När varje elev känner sig klar med sin text ber läraren
eleven att lyssna igenom hela texten ännu en gång och avslutar med att skriva sitt namn
samt dagens datum längst ner på pappret. Därefter läser läraren texten med eleven och
tillsammans diskuterar man textens innehåll. Sen får eleven godkännandet av läraren
och får då skriva ut sin text för att spara den. Nu kommer vi till det spännande med
texterna och med skrivprocessen i arbetet med ASL, för det är nu när eleverna har sin
färdiga text får chansen att läsa upp den. Läraren ger några elever tillfället att läsa upp
sina texter och enligt Mona är det oftast alla som stolt vill visa upp vad de skrivit. Trots
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att eleven inte kan läsa ännu, har eleven bearbetat en och samma text så mycket att
eleven vet vad som står. Vilket gör att eleven trots dåliga läskunskaper stolt kan läsa
upp sin text menar Wiklander.
I årskurs 2 börjar eleverna skriva med pennan, man använder sig av linjerade böcker
och skriver meningar samt texter. Eftersom eleverna redan har en bild utav hur
bokstäverna och orden, blir det lättare för eleverna att forma bokstäverna. Man fortsätter
arbeta med datorerna men arbetar lika mycket med att skriva med penna och papper.
Eleverna som går i årskurs 3 fortsätter utveckla sina kunskaper med pennan samt sina
kunskaper med texterna via datorn. Man använder sig utav något man kallar Berättar10:an, en del av något som heter Makete metoden. Makete metoden är en metod som på
ett bra sätt förklarar berättar grammatik för eleverna. Berättar-10:an är ett hjälpmedel
som eleverna använder när de ska skriva texter. Eleverna får ett papper som innehåller
10 ledande frågor som till slut kan sammanställas och bli en berättelse.

Metoderna skiljer sig
Mona Wiklander och Arne Trageton arbetar med samma typ av metod men deras
variationer av metoden skiljer sig. Tillsammans har de gjort föreläsningar och är båda
aktiva att föra budskapet om Att skriva sig till läsning framåt. I undersökningens
Tidigare forskning beskrivs Tragetons arbete mer ingående.
Under intervju med Mona Wiklander beskriver hon skillnaderna som få, men trots det
radikala. Från början av arbetet med ASL arbetade Wiklander och andra skolor under
hennes ledning med metoden mer likt Trageton. På grund av bristen av datorer och att
samarbete skulle vara till en fördel för eleverna, arbetade eleverna alltid i par precis som
Tragetons elever gör. Men Wiklander menar att till jul hade eleverna tröttnat på att
vänta på sin tur och Wiklander valde att genomföra en förändring. Vilket lett till arbetet
med en elev och en dator. Wiklander arbetar från början med riktiga meningar samtidigt
som Trageton startar upp sitt arbete med något Trageton benämner som Spöktext.
Eleverna får via Spöktext lära känna tangentbordet men trycker egentligen på olika
tangenter utan att veta hur de låter tills de fyllt en sida i Word. Därefter får eleven
berätta för läraren vad som står och läraren skriver ner texten åt eleven. Sen läser läraren
och eleven texten tillsammans. Trageton menar att eleverna blir snabba skribenter av
tangentbordet och att eleverna inte behöver känna sig kritiserade av läraren, då det
endast är eleven som vet vad hen har skrivit.
Wiklander lägger vikt på att eleverna lär sig ljuda från början. Wiklanders alternativa
läroverktyg är något hon bygger sin metod på, men detta använder sig inte Trageton av.
Trageton väljer att inte rätta barnens alla texter utan ser det som en del av processen och
vill att eleven ska få ett flöde i sin text och därmed bli mer bekväm med att skriva.
Wiklander skapar via rättningen av texterna dialoger kring språket med eleverna och
anser detta som viktigare.
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Sandvikens kommun och metoden ASL
Kommunen tog beslut om att starta ett skolutvecklingsprojekt. Skolledningen valde att
starta ett skolutvecklingsprojekt som bygger på Wiklanders metod som tidigare inte haft
någon forskning som bakgrund. I samband med detta skolutvecklingsprojekt, startades
ett forskningsprojekt i bristen på tidigare forskning. Forskningsprojektet skulle komma
att bestå av ett samarbete med skolor inom kommunen och två skolforskare från
Högskolan i Dalarna. Något som beskrivs närmare i avsnittet Tidigare forskning. Man
bildade en forskningsgrupp som bestod av forskarna, Wiklander och några lärare inom
kommunen.
Ända sedan Wiklander började föra arbetet med ASL, Att skriva sig till läsning vidare
till andra skolor, har Wiklander anordnat nätverksträffar där intresserade fått delta.
Gruppen åkte runt på olika skolor inom kommunen som arbetade med metoden och
deltagarna fick ta del av hur Wiklander och pedagogerna på Kungsgårdens skola
arbetade med metoden. Gruppen har också fått ta del av olika föreläsningar kring
metoden, bland annat av Wiklander själv. Inför starten av skolutvecklingsprojektet
2010, samlades representanter från kommunens alla skolor för information angående
projektet. När frågan kom på tal, om vilka som var villiga att medverka, räckte alla upp
handen. Vilket i sin tur har lett till att alla skolor inom kommunen idag arbetar med
projektet, men de har kommit olika långt och flera av skolorna arbetade redan till viss
del med ASL innan skolutvecklingsprojektet. I samband med forskningsprojektet har
skolledningen valt att skriva en bok, den boken är under hösten 2013 inlämnad till
Gleerups som säljer digitala läroverktyg. Boken är skriven av forskarna; Maria
Westman och Eva Hultin samt Mona Wiklander och några av de aktiva lärarna inom
kommunen. Skolledningen vill inte kalla det för metodbok, författarna vill att det ska
handla om att man tittat på läs- och skrivinlärning under en tid och forskning kring
ämnet. Hur använder aktörerna metoden? Vad har lärare sett för fördelar och nackdelar?
En introduktion i vad Att skriva sig till läsning kan vara och vad det är för dessa
författare.
Kommunen har som många andra även satsat på projektet ”1:1”, En till en. Ett projekt
som har stor del i att ASL metoden haft möjlighet att utvecklas. Sedan början av
höstterminen 2013 har projektet fullbordats, vilket betyder att kommunen nu sett till att
varje skolelev inom Sandvikens kommun har en egen dator. Sandvikens kommun har
även valt att ta fram och arbeta med en språkutveckling, som visar på hur viktigt språket
är inom alla ämnen.

Vidare utveckling inom kommunen
När forskningsprojektet är färdigt i slutet av 2013 har Sandvikens kommun valt att
starta ett fortsättningsprojekt. Som en utveckling av forskningsprojektet ska titta på
eleverna upp till årskurs 5. Mona Wiklander har även fått i uppdrag att skriva en
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språkutvecklingsplan inom kommunen som ska hjälpa lärare att utveckla
språkinlärningen från förskoleklass till årskurs 9. Och skolledningen har även satt igång
en utvecklingsgrupp. Som består av forskare, Wiklander, lärare och en rektor och dessa
har i uppgift att utveckla språkutvecklingsplanen.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka metoden ASL, Att skriva sig till läsning genom att
jämföra, analysera och diskutera olika perspektiv kring metoden.




Hur beskrivs metoden vid de olika skolorna?
Vad beskrivs som anledningen till att skolorna, lärarna, rektorerna samt
kommunen valt att använda sig av metod?
Hur bemöts och beskrivs metoden hos de olika aktörsgrupperna?

Disposition
Studien introduceras via inledningen, därefter presenteras bakgrunden till studien. I
inledningen och bakgrunden presenteras vikten av det svenska språket, metoden ASL
utifrån två olika vinklar, och Wiklanders modell samt arbetet med ASL inom en
kommun. Sedan kommer syftet och frågeställningarna. Vidare presenteras tidigare
forskning kring metoden, Tragetons modell, projektet 1:1 och digitaliseringen av
skolan. Därefter följer avsnittet om studiens metod, som förklarar studiens val av metod,
urval och precisering samt genomförandet. Studiens resultat presenteras genom
sammanställningen av studiens intervjuer. Slutligen analyseras den data som
framkommit för att belysa frågeställningarna som leder till diskussionen av ASL Att
skriva sig till läsning, metoddiskussionen och reflektioner. Samt avslutningsvis den
vidare forskningen, referenser och bilagor.
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Tidigare forskning
Metoden ASL bygger på den IKT (Informations- och kommunikationsteknik)
utvecklingen som sker i vårt samhälle. Skolan digitaliseras och eleverna får en
undervisning som mer överensstämmer med samhällets utveckling inom tekniken.

Arne Tragetons metod Att skriva sig till läsning
Arne Trageton är en norsk forskare som ägnat mycket av sin forskning kring barns skivoch läsinlärning. Trageton är författare, pedagog samt lärarutbildare vid högskolan
Stord/Haugesund i Norge. En av Tragetons mest kända böcker är ”Att skriva sig till
läsning” som kom ut år 2005. Boken är baserad på den metod som Trageton förespråkar
och bygger på hans projekt ”Textskapande på dator”. Projektet var banbrytande och
Trageton vände på den traditionella metoden kring läs- och skrivininlärning. Läs- och
skrivinlärning blev skriv- och läsinlärning. Eleverna lär sig läsa genom att skriva sig till
läsning. Mellan 1999-2002 arbetade Trageton med sitt pionjärprojekt ”Textskapande på
dator”. Projektet innehöll ett samarbete med 14 olika skolklasser i Norge, Danmark,
Finland och Estland. Man följde eleverna från vad vi i Sverige ser som förskoleklass till
årskurs 3 och använde sig av dator vid elevernas skriv- och läsinlärning. Eleverna fick
följa Tragetons metod och snart spred sig projektet, speciellt inom Norge och Danmark.
Vidare spred sig Tragetons metod till Sverige och hösten 2004 ska projektet spritt sig
över landet och många börjar använda sig av tillvägagångssättet att skriva sig till
läsning via datorn (Trageton 2005).

Beskrivning av Tragetons metod
Tragetons metod bygger på grundregeln att barn har lättare att lära sig skriva än att lära
sig läsa. Den norska skolans årskurs 1 representerar vår skolas förskoleklass och
eleverna i Norge börjar redan i denna årskurs att arbeta med datorn. Tragetons metod
stäcker sig över de norska elevernas första samt andra skolår. Metoden bygger på att
eleverna från början arbetar med bokstavslekar, bokstavsräckor och invented spelling.
För att barnen ska bli goda skribenter genom tangentbordet övar eleverna mycket på att
bara trycka på bokstäver och siffror. Trageton menar också att genom vad man kallar
invented spelling – egen påhittad stavning får eleverna själva ljuda sig fram till hur de
tror att orden ska stavas. Under det första året fokuserar metoden på att eleverna blir
bekanta med bokstäverna.
När de norska eleverna börjar sitt andra år i skolan (som 7-åringar) inriktar sig metoden
på fortsatt utveckling kring inlärningen av olika textformer. Som till exempel brev,
berättande texter, skrifter till tidningar och så vidare. Eleverna får även fortsatt
undervisning i bokstavsinlärningen. Detta sker genom elevernas egna texter med hjälp
av en vuxen som för en diskussion kring orden och meningarna.
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Under det tredje skolåret utvecklar eleverna sina kunskaper kring skapandet av olika
former av text ytterligare. Eleverna utvecklar sin läsförståelse och man talar kring
samspelet av läsning och skrivande. Det är även under detta skolår som eleverna först
får skriva med penna för första gången och vidare utveckla sin handskrift.
Metoden bygger även på att pedagogerna inte rättar elevernas texter, utan istället
uppmuntrar eleverna till att skriva så mycket som möjligt på egen hand. Läraren ställer
frågor för att få eleverna att själva komma med omformuleringar. Trageton menar att
eleverna lättare kunde läsa sina texter när orden blev ljudriktiga samt följde barnets
dialekt. Trageton menar att rättningen av texterna kan ge en nedvärderande effekt på
barnets eget uttryck av språket. Tragetons metod är från första början upplagd med att
eleverna arbetar tillsammans i par vid datorerna. Enligt en frågeställning som skedde
under det tredje året med elever var både pararbetet och att arbeta på egen hand
uppskattat, analysen av frågeställningen visade färre negativa åsikter kring pararbetet än
arbetet på egen hand. Detta menar Trageton är för att eleverna tillsammans skapar flyt i
texten samt skapar en diskussion kring texten. Diskussionen kring texterna är något som
för metoden är grundläggande. (Trageton 2005)

Digitaliseringen av skolan
Skolverket har som uppdrag att vart tredje år följa upp IT utvecklingen som sker inom
skolan. Den senaste rapporten kom ut 2013 och visar att IT inom skolan har ökat sedan
2008. Utspridningen kring datorer inom skolan har ökat och studien visar att
genomsnittet av elev per dator i princip har halverats. Undersökningen som skedde år
2008 visade att 6,0 elever i snitt delade på en dator och detta jämförs nu med år 2012’s
resultat av 3,1 elever per dator. Vilket visar att vi inom Sverige utökat våra behov av
digitala verktyg. Studien visar också att fler lärare har tillgång och använder sig mer av
dator vid undervisningen. Lärarna inom årskurs 1-3 har i den senaste undersökningen
fått svara på hur ofta deras elever använder dator. Enligt lärarna i årskurs 1-3 är det
sällan elever använder dator dagligen utan generellt så används datorerna en eller flera
gånger i veckan. (Skolverket, 2013) Enligt en översiktsstudie har OECDundersökningar visat att skolor i Europa idag är utrustade med goda förutsättningar för
utveckling inom IKT. Många skolor är utrustade med otroligt bra IT i form av nya
datorer och riktigt bra uppkoppling till internet. Men dessa resurser nyttjas inte i den
skala som vore önskvärd (Engström & Svärdemo-Åberg, 2006).
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Elever med egen dator
Enligt en rapport (OECD, 2008) som handlar om de resultat som redovisats av den
satsning som skett internationellt på en dator till varje elev, finns det tre väsentliga mål
varför länder och kommuner väljer att satsa på datorer till varje elev;




Det handlar om att den klyfta som uppstår mellan individer och samhällsgrupper
ska minska.
Att unga idag ska utveckla goda kunskaper kring IT och att ge elever en bättre
undervisning.
Samt att få eleverna att prestera bättre.

Många länder väljer som sagt att satsa på skolutveckling och gör detta genom ett projekt
som många benämner som ”1:1”, En till en. Olika forskningsstudier diskuterar och
formulerar 1:1 metoden. Enligt en studie som gjordes under 2009 på en australiensk
grundskola menar Valiente att arbetet med ”En-till-en” inte får sitt fulla bruk och att
användning av ”En-till-två” fungerar bättre (Larkin 2011). Samtidigt visar
sammanställningar av forskning hur motivationen hos grundskole- och gymnasieelever
förhöjs när eleverna får tillgång till en egen dator. Och via resultaten från
standardiserade tester har det visat sig att elever som har tillgång till egen dator presterar
bättre i delar som skrivning, läsning, matematik och naturvetenskap (Hylén &
Grönlund, 2011).

Skriv- och läsinlärning på dator
Forskningen om metoderna är begränsade, men i Sverige har man under ett år gjort en
mindre observationsstudie kring en testgrupp och en kontrollgrupp i Sollentuna,
Stockholm. Fyra skolklasser observerades under årskurs 1. Testgruppen arbetade med
ASL och kontrollgruppen fick den traditionella läs- och skrivinlärningen. Resultaten av
denna studie visade att eleverna i testgruppen införskaffat sig en bättre läskunskap än
eleverna i kontrollgruppen och angående skrivkunskaperna, så producerade testgruppen
betydligt längre texter i jämförelse med kontrollgruppen. Studien visade även intresse
för utveckling samt att pedagogerna och eleverna använde sig av hjälpmedlen till andra
ämnen än svenska. Något som gett forskarna inspiration att forska vidare inom området
(Genlott & Grönlund, 2013).
Samarbetet som skett mellan Sandvikens kommun och skolforskarna från Högskolan i
Dalarna anses vara färdigt vid årsskiftet 2013/14. Men projektet har tillvisso publicerats
och blivit refereegranskat som forskningsöversikter inom DiVA. Resultat av denna
forskning beskrivs i två kategorier. Den första alluderar kring fokusförändringen som
skett i undervisningen vid läs- och skrivinlärning. Den andra syftar mer på hur elevernas
läs- och skrivinlärning tycks utvecklas inom flera genrer när undervisningen sker genom
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ASL. Studien beskriver den traditionella läs- och skrivinlärningen som mer avancerad
än när eleverna får använda sig utav ASL, samt hur eleverna får bredare kunskaper
kring texters olika former och skepnader. Studien tyder på att produktionen av texter
blir mer avancerad i jämförelse med den traditionella läs- och skrivundervisningen
(Hultin & Westman 2013).

Teori
Under avsnittet teori presenteras studiens teoretiska begrepp som är studiens hjälpmedel
för att genomföra analysen. Avsnittet teori förtydligar de redan befintliga kunskaper
inom området som författaren av denna studie använt.

Teoretiska begrepp
Denna intervjustudie bygger på att intervjua olika grupper av människor som har del av
den variant av ASL som utövas inom Sandvikens kommun. Studiens teoretiska begrepp
kommer användas som hjälpmedel i genomförandet av studiens analys.
Linde (2012) diskuterar i sin bok ”Det ska ni veta!” kring kunskapsteorier samt olika
teorier som leder till lärande. Boken ger läsaren en introduktion till läroplansteori. Vi
vet att filosofer som Platon och Aristoteles redan före vår tidräkning diskuterade
kunskapsteorier samt lärandeteorier. Linde menar att filosofer som Platon, Aristoteles,
Locke och Rousseau har skrivit läroplansfilosofi genom sina skilda åsikter och
diskussioner av hur kunskap samt lärdom hanteras av människor. Platons åsikter kring
kunskapen som teori anses idag som rationalism, alltså att vi människor utger vår egen
kunskap ur medvetet tänkande. Aristoteles grunder till kunskap anses enligt nyare
filosofisk termologi som empirism. Vilket kan förklaras som att vi människor tar till oss
kunskap med våra sinnen genom abstraktion, reflektion och sammanfattning. Den
kunskap som vi människor erhåller är enligt empirismen kunskap vi genom att
upptäcka, reflektera och studera kan kalla för erhållen kunskap. Eftersom denna studie
kommer genomföra en jämförelse kring två skolor så kommer rationalismen och
empirismen vara del av de teoretiska begrepp som analysen tar del av. Med tanke på att
de två skolorna har olika mycket erfarenhet, två olika klasser som är på olika nivåer
samt två olika lärare som erhåller olika erfarenheter och kunskaper av ASL.
Linde diskuterar hur läroplansteorin är uppbyggd med olika nivåer. Hur samhället
präglar skolan och hur de olika grupper som är verksam inom skolan tolkar läroplanen.
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Linde menar att den svenska medelklassen till exempel har inflytande på elevers syn på
skolan. Alltså att elevers attityd kring utbildning kan avspeglas i samhällets medelklass
och dess attityd gentemot skola och utbildning. Linde skriver även om lärobokens
styrande inverkan inom skolan, men även hur lärarna om de vill kan sortera bort kapitel
i böckerna, trots att varje kapitel enligt författaren förmodligen är lika viktig. Likasinnat
menar Linde att läroplanerna kan tolkas, det som en lärare tolkar kan för en annan lärare
innefatta en helt annan tolkning. Hur de olika nivåerna av kunskap och bestämmande
inom samhället tycker och tänker av egna anledningar olikt varandra. Läraren är en egen
individ och som individ tolkar vi. Linde talar om hur lärare väljer att genomföra sin
undervisning och hur olika ämnen är mer eller mindre tolkningsbara utifrån läroplanen.
Ett begrepp som förklarar detta är ramfaktorsteorin. Ramfaktorsteorin bygger på att det
finns vissa begränsningar och omständigheter som avgränsar läraren i utförandet kring
undervisningen.
I övrigt så talat Linde om observationsstudier som gjorts för att se närmare på vad som
påverkar lärarens handlingar samt innehållet i undervisningen. De aktörer som i olika
nivåer kan påverka de stoff som undervisningen baseras på är allt från staten till elever.
Eleverna, lärarna, enskilda skolor, skolledarna, det civila samhället samt staten är alla
aktörer som på olika nivåer är delaktiga i formandet av skolans stoff. Dessa har olika
inflytande kring de olika arenorna och handlar inte enbart vid en arena.
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Metod
I detta stycke kommer tillvägagångssättet motiveras och upplägget förklaras. Metodens
styrkor och svagheter, arbetets avgränsningar, studiens syfte och frågeställningar
kommer ställas emot valet av metod och hur intervjufrågorna förhåller sig till arbetets
forskningsfrågor.

Val av metod
Studiens syfte grundar sig i vad olika grupper som kommer i kontakt med arbetet av
modellen ”Att skriva sig till läsning” tycker och tänker angående modellen. För att ta
reda på detta kändes valet av en kvalitativ intervjustudie lämplig. Genom intervjustudier
kan en studie systematiskt beskriva människors kunskaper, avsikter, känslor, intentioner
eller tolkningar. Men med mindre intervjustudier som liknande denna kan en studie inte
generalisera svaren över en grupp människor. Ett fåtal personers åsikter och kunskaper
kring ett område behöver inte täcka hela gruppen med människor (Sohlberg & Sohlberg,
2002). Nackdelen med att välja att göra en intervjustudie kan vara att personerna som
intervjuas svarar efter vad de tror förväntas av dem. Men tanken kring att faktiskt få
olika infallsvinklar från olika individer ger större fördel än nackdel. Validiteten i valet
av metod fyller sitt syfte. Intervjufrågorna har alla tagits fram och formats utav studiens
frågeställningar och följer därför den röda tråd som jag önskat i min studie. (Hartman,
2003) Genom den empiri som finns hos lärarna, eleverna, rektorerna och föräldrarna
kommer intervjustudien vara kapabel att genomföras samt frågeställningarna besvaras.
Jag har valt att använda mig av ordet hen i denna studie och anledningen till detta val
tänkte jag förklara för att förtydliga ordvalet. Ordet hen beskrivs av NE
(Nationalencyklopedin, 2013) som ett ersättningsord för begreppen hon och han, ordet
är framtaget för att vara könsneutralt och används bland annat för att inte definiera
könet. Jag har valt att använda ordet av den anledningen att avidentifiera och för att inte
behöva upprepa aktörerna som till exempel eleverna, eleven, lärarna och läraren om och
om igen.

Urval och precisering
I detta avsnitt får läsaren en bättre förståelse i valen som gjorts när denna kvalitativa
intervjustudie formats. Studien har förvisso från början till slut följt de didaktikens tre
centrala frågor: Vad? Varför? Hur?

Val av studiens bredd
Jag valde att genomföra mina intervjuer på två skolor som har arbetat olika länge med
metoden. Jag har även valt att intervjua två klasser som befinner sig på olika stadier av
metoden, den ena är en årskurs 1-klass och den andra en årskurs 3-klass. Detta val
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skedde då kontrasten mellan elever och föräldrar kan studeras på fler plan vid
insamlingen av studiens data. Jag valde också att genomföra studien på en skola jag
sedan tidigare har relation till samt en skola som jag aldrig tidigare haft kontakt med.
Vilket kan reflekteras både som positivt och negativt. En relation kan ge trygghet och en
väg till en mer öppen dialog samtidigt som en relation kan leda till förutfattade
meningar som ger instabilitet i oberoendekriteriet. Urvalet av vilka personer som
intervjuas har skett via förfrågningar från min sida. Lärarna, skolledningen och
rektorerna tog jag kontakt med via mejl samt telefon för att se om intresset för
medverkan i studien fanns. Eleverna och föräldrarna fick brev utskickade till sig på den
ena skolan, den andra skolan fick jag hjälp av läraren angående vilka som kunde tänkas
vara villiga att ställa upp på intervjuer.

Genomförandet
När studien påbörjades tog jag kontakt med skolan och läraren i årskurs 1 som jag sedan
tidigare har en relation till. Hon gav på förslag att jag pratade med Mona Wiklander som
i sin tur gav på förslag var gäller den andra skolan i studien. Genom intervjuer med
Mona Wiklander och kommunens skolchef fick jag grunden till studiens
bakgrundsavsnitt. Efter kontakten med Wiklander tog jag kontakt med den andra skolan
och började genomföra mina intervjuer där. Som sagt så var tanken att genomföra en
intervjustudie med data från fyra olika skolor och jag hade från början tagit beslutet att
ta en skola i taget. I samråd med handledaren beslutades att begränsa studien till endast
två skolor, då tidsramen var sådan att det med fler skolor inte har varit genomförbart.
Jag valde att intervjua en lärare på vardera av de två skolorna och tyckte att frågorna
höll sig till ämnet samt hade en röd tråd gentemot frågeställningarna. På den första
skolan tog jag kontakt med föräldrarna via ett informationsbrev som skickades hem med
eleverna Innan jag skickade ut brevet till föräldrarna bad jag läraren ge sin åsikt om
brevets innehåll. Hon tyckte att det såg bra ut, men att beskrivningen av studiens etiska
följetagande borde kortas ner, då föräldrarna förmodligen vill ha en kort
sammanfattning. Jag ändrade i brevet och sen skickades brevet hem med eleverna (se
bilaga 1). En förklaring av de etiska ställningstaganden som studien följer skickades
under hela studien ut till alla deltagare av denna intervjustudie (se bilaga 2). Varje
person som deltagit i någon av studiens intervjuer har innan denna fått ta ställning till
sitt deltagande. Gällande eleverna så har detta gjorts via vårdnadshavare. Vidare har
intervjuerna genomförts skola för skola med undantag av eleverna då jag valde att testa
frågorna på de äldre eleverna först. Vilket visade sig att frågorna var lite för avancerade
så en förändring fick ske under intervjutillfället. Jag intervjuade fyra elever ur varje
klass.
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Etiska ställningstaganden
Alla personer som deltagit i denna studie har fått tagit ställning till sin medverkan. Och
har via vårdnadshavare eller själv skrivit under ett brev kring studiens etiska
ställningstaganden. Studien följer de etiska principer som gäller för all
samhällsvetenskaplig forskning, informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.

Datainsamling
Denna studies data kommer ifrån insamling av intervjuer, artiklar, skolverkets
styrdokument och litteratur till studiens bakgrund samt tidigare forskning. I denna
studie har jag använt mig av manuell sökning, konsultation och databaserad sökning
(Backman 2008). För att samla information kring studien tittade jag på liknande studier
både gällande intervjustudier samt gällande studiens ämne. Vilket lett fram till studiens
upplägg samt en del av studiens data. Då andra liknande studier gett inspiration till
artiklar samt litteratur. Jag har med hjälp av min handledare konsulterat kring min
studie både i början av studien liksom under pågående studie. Jag har genom databasen
ERIC hittat de flesta av mina artiklar. I början av mitt sökande av artiklar använde jag
mig av andra sökmotorer än Eric, som Artikelsök, SwePub och uppsatser.se. Genom att
använda mig av ERIC har jag enkelt kunnat hitta relaterande artiklar som både fanns i
fulltext och som var vetenskapligt granskade.
De sökord som jag använt för att hitta mina artiklar är fölande: 1:1, computer, digital,
ICT, literacy practices, one-on-one, primary school, reading och writing. Dessa ord har
på olika sätt kombinerats för att hitta de artiklar jag använt mig av i denna studie.

Materialbearbetning
Varje intervju är inspelad via röstmemo på en smartphone och därefter sammanfattat i
ett Worddokument med tillhörande frågor. Inspelningarna av intervjuerna gjordes för att
deltagarnas åsikter och tolkningar skulle behållas genom minsta ord. Intervjuerna fick
därefter sammanfattas genom text för att få en bredare överblick. Detta för att göra
analysen mer djupgående. När texterna sedan analyserades och jämfördes fanns alltid
kopplingen mellan frågeställningen, intervjufrågorna samt deltagarens del av metoden
som linjer att följa.
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Resultat
I detta avsnitt beskrivs de två skolorna ur aktörernas perspektiv samt redovisas det
material som studiens intervjuer resulterats i. Aktörerna delas in i fem grupper skolledningen, rektorer, lärare, föräldrar samt elever. Denna studie innehåller 16
intervjuer fördelat på fem olika aktörnivåerna vilket utgör cirka åtta timmars
intervjumaterial.

Beskrivning av skolorna
Här beskrivs skolorna var för sig utifrån de svar som inhämtats från intervjuerna med
lärare, elever och rektorer. Beskrivningen utgår huvudsakligen från dagsläget, men
årskurs 3-klassen ger även lite bakgrundsfakta kring arbetet som skett sedan årskurs 1.

Beskrivning av skola Z
Skolan har arbetat med metoden ASL sedan 2010 och är en av de skolor som varit med
forskningsprojektet som genomförts inom kommunen. Klassen som deltagit i denna
studie är en årskurs 3 som arbetat med metoden ASL sedan årskurs 1. Läraren som
intervjuas har länge varit intresserad av metoden och deltagit vid nätverksträffar redan
innan skolan valde att delta i projektet år 2010. Läraren har vid tidigare tillfälle försökt
att skapa intresse för metoden på skolan, utan att lyckats. Klassen är lärarens första
ASL-klass. Alla elever i klassen har en egen dator samt hörlurar och arbetar idag med
både penna och papper samt dator och tangentbord.
Eleverna arbetar denna hösttermin med fortsatt utveckling av texter, olika former av
text, diskussioner kring texter och mycket mer. Under skrivtillfällena är läraren ensam
med eleverna som idag är mer självgående i jämförelse med när de gick i årskurs 1.
Läraren menar att arbetet med eleverna inte är lika påfrestande för läraren själv som det
var i årskurs 1. I årskurs 1 behövde eleverna betydligt mer med hjälp och idag hjälper
läraren dem med slutprocessen av texterna samt vid behov av hjälp. Om det ibland är
någon elev som inte kommer igång eller behöver extra hjälp så finns nu mer tid för
läraren att engagera sig mer i enbart en elev. Idag kan läraren också förbereda lektioner
och rätta under tiden som eleverna skriver och arbetar självgående. Man använder sig
också av något som heter Makete metoden. Makete metoden är en metod som
Wiklander introducerat till lärarna som arbetar med ASL inom kommunen och metoden
grundar sig i språkutvecklingen genom berättelser. Eleverna använder Berättar-10:an
när de ska skriva berättelser och det går ut på att de följer en ram med tio stycken
frågor. Om eleverna svarar på dessa frågor har dom upplägget till en berättelse berättar
klassens lärare. Eleverna är väldigt inspirerade av Berättar-10:an och den är populär att
använda bland eleverna. Rådet att arbeta med makete metoden har alla pedagoger som
arbetar med ASL inom kommunen, fått av Mona Wiklander berättar läraren. Läraren
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har själv valt att formulera om frågorna i Berättar-10:an så att de ska passa bättre för
klassens elever.
Under årskurs 1 deltog en specialpedagog samt en fritidspedagog i arbetet med
metoden. Eleverna arbetade i halvklass och fritidspedagogen hade bildundervisning med
den del av klassen som inte hade skrivtillfälle. Vad gäller planering ingick metodens
upplägg i lärarens vanliga planeringstid och utifrån den planerades lektionerna. Läraren
hade dock önskat att ha mer planeringstid med fritidspedagogen och specialpedagogen
för att de tillsammans skulle ha en färdig plan inför varje lektionstillfälle. Denna
planering fick ske kortfattat under raster och fritidspedagogen fick anpassa sin
undervisning i bild genom dessa. Tanken var att bildundervisningen och skriv- och
läsundervisningen skulle kopplas samman, att eleverna till sina texter skulle rita eller
måla något som hörde till.
Skolans rektor menar att som rektor har han inte några större förbindelser med just
metoden ASL, utan att det är en metod som alla andra och som rektor arbetar man med
samma engagemang, vilken metod eller vilket arbete som än pågår hos lärarna. Genom
att veta lite om vad som pågår, vad metoden går ut på och stötta lärarna utifrån detta.
Metoden är som rektorn uppfattat det frivillig, att man som rektor och med sina lärare
bestämmer själv om man vill arbeta med ASL metoden. Men att skolledningen har visat
att de gärna ser skolorna arbeta med ASL genom att föra in forskning inom området och
utveckla ett projekt.

Beskrivning av skola X
Klassen som medverkat i denna studie är en årskurs 1 och har under denna hösttermin
dragit igång arbetet med metoden ASL, Att skriva sig till läsning. När jag besöker
klassen och genomför intervjuerna har ungefär halva terminen gått. Eleverna har jobbat
mycket med grunderna för att få igång arbetet. Att starta datorer, komma ihåg lösenord
samt att lära känna datorerna och alla programmen. I klassen finns det nästan vid varje
skrivartillfälle två pedagoger och eleverna arbetar nästan alltid i halvklass. Vid få
tillfällen arbetar läraren i helklass med eleverna. Eleverna har från början av terminen
fått skriva enklare meningar som i sin tur utvecklats till texter. Varje elev har en egen
dator och ett eget par med hörlurar som de fått genom skolan.
Klassens lärare har lång erfarenhet av att arbeta med metoden ASL. Läraren har arbetat
med metoden flera gånger med olika elevklasser från årskurs 1 till årskurs 3. Lärarens
roll i klassen är idag baserad på mycket ledande igenom arbetsuppgifterna, som tidigare
beskrivs har eleverna inte så stor erfarenhet av det här sättet att arbeta med datorer.
Eleverna i klassen behöver även olika mycket hjälp. Vissa elever provar på själv, och
lotsar sig fram i sina texter genom eget bevåg. Samtidigt kan andra elever behöva mer
hjälp med att komma igång och en del elever behöver ännu mer hjälp då de till exempel
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inte har kunskapen av så många bokstäver. Dessa elever skriver läraren, eller den andra
pedagogen färdiga meningar åt. Från början skriver läraren versaler då eleven inte har
kunskap kring bokstavens gemener, men läraren säger även att pedagogerna senare
försöker skriva med gemener för att eleverna ska utveckla sin kunskap. Eftersom
klassen är nybörjare i arbetet med ASL och datorer krävs det mycket av läraren och de
andra pedagogerna som deltar i skrivundervisningen. I klassrummet har läraren gjort
iordning lådor med olika motorikövningar. Eleverna berättar att läraren brukar ställa
upp olika stationer som eleverna kan gå till under somliga skrivtillfällen. Läraren menar
att det ska finnas variation under skrivlektionerna och att det ska vara självgående.
Idag arbetar eleverna och pedagogerna på denna skola med metoden och skriv- och
läsundervisningen fem gånger i veckan. Pedagogerna får detta att fungera tack vare att
de får möjligheten att arbeta i halvklass samt att det finns så mycket som ingår i
svenskan och som kan bearbetas genom produktionen av texter.
När skolans rektor började arbeta på skolan 2007 hade man redan tagit beslut att börja
arbeta med ASL. Rektorn anser själv att den viktigaste rollen rektorn har är
organisatorisk. Då man på skolan tagit beslut om att ASL klassen i årskurs 1 ska arbeta
i halvklass, vilket kräver fler resurser och att olika scheman ska stämma överens med
arbetet av metoden.

Beskrivning av data
Här beskrivs de sammanställda svaren som denna studie fått ut ifrån svaren i
intervjuerna. Eftersom varje grupp på olika vis är del av arbetet har intervjuerna haft
anpassade frågor till grupperna. Men alla frågor har följt studiens syfte och
frågeställningar.

Aktörsgruppernas definition av metoden
För att få en bättre översikt i hur de olika aktörsgrupperna definierar metoden ASL är
grupperna här uppdelade och presenterade i rubrikerna Skolledningen, Rektorer, Lärare,
Föräldrar och Elever.

Skolledningen
Skolledningen ser metoden som en resurs att använda för lärande. Ett verktyg att
använda för att på ett effektivt sätt få elever att utveckla goda kunskaper kring läsning
och skrivning. Från första början var en del av skolledningen skeptisk till metoden, fast
först och främst just för att det var en metod. Skolledningen menar att det finns så
många metoder med lovord men få som håller i längden. Men genom erfarenhet och
resultat har definitionen av metoden utvecklats. Skolledningen såg metodens resultat
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och valde därför att satsa på metoden. Kommunen har även valt att starta ett
språkutvecklingsprogram för att skolledningen märkte att resultaten inom kommunen
blev allt sämre och en åtgärd var på sin plats. Men för att ge metoden en mer
vetenskaplig grund valde skolledningen att starta ett forskningsprojekt i samband med
utvecklingsprojektet. Metoden ger eleverna en snabbare produktion av texter, mer
kunskap kring olika genrer av texter samt ett effektivt sätt att utveckla sina skriv- och
läskunskap. Metoden går ut på att pennan ersätts av datorn i årskurs 1 och att eleverna
med hjälp av metodens alternativa läroverktyg skriver sig till läsning. Saknaden av god
utvecklad finmotorik i årskurs 1 har enligt gruppen länge varit ett problem. Speciellt hos
pojkar anses finmotoriken vara ett stort hinder när det gäller att forma bokstäver.
Gruppen med skolledningen anser att ASL ger alla elever samma möjligheter. Det
handlar inte om att skriva snyggt, det handlar om att få ner sina tankar lätt i ett
dokument och bearbeta texter. Genom detta och de alternativa läroverktygen lär sig
eleverna skriva och läsa. Enligt skolledningen handlar det om att ge samma
förutsättningar till alla barn, att varje barn har möjligheten att lära sig skriva och läsa
efter sina egna förutsättningar. Men modellen ASL är för skolledningen inte bara en
metod i elevernas utveckling. Inte heller enbart vad som sker i klassrummet mellan
läraren och eleverna utan modellen sker i ett sammanhang anser man. Att det sker i ett
sammanhang med pedagogisk professionell handledning genom de nätverksträffar som
anordnas. För gruppen Skolledningen anses dessa träffar vara en av de viktigaste
delarna i själva metoden ASL.

Rektorerna
Denna grupp definierar ASL som en metod att hjälpa elever komma igång med skrivoch läsutvecklingen. Allmänt tycker gruppen med rektorer att de inte kan ge någon
detaljerad beskrivning av metoden. Utan att rektorerna mer har den grundläggande
informationen av arbetet med ASL. Gruppen beskriver metoden som följande: Under
det första skolåret väljer pedagogerna tillsammans med rektor att byta ut den
traditionella läs- och skrivinlärningen. Vilket betyder att pennan tas bort som
skrivredskap och ersätts av datorn. Istället för att lära sig forma bokstäver med pennan
så skriver eleverna från första början texter med hjälp av datorn. Genom arbetet med
datorer skapas motivation hos eleverna och det bidrar till inspiration av arbetet i
klassrummet samt framgång inom elevernas skriv- och läsutveckling.

Lärarna
Gruppen med lärare har överlag följt samma mönster och beskriver arbetet med ASL
som ett verktyg för undervisningen. Och som ett hjälpmedel i elevernas skriv- och
läsutveckling. Att pedagogerna frångått den traditionella läs- och skrivundervisningen
och bytt ut den med en metod som ger eleverna chansen att undgå problematiken kring
finmotoriken. Lärarna ser skillnaden mellan tidigare klasser som inte arbetat med
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metoden och kan jämföra dessa med sin ASL-klass. Vilket visat att eleverna som lärt sig
skriva sig till läsning med dator under perioden av årskurs 1-3 utvecklas betydligt
snabbare och på en mer avancerad nivå än elever som inte fått tagit del av ASL som
metod. Lärarna ser ett projekt som de är delaktiga i och utvecklar tillsammans med
andra lärare i kommunen. Med Mona Wiklander som handledare. Lärarna ser metoden
som otroligt intensiv under det första skolåret i årskurs 1. Då det krävs mycket av
lärarna för att få arbetet att fungera, men gruppen ser även detta som något de får igen
senare med elevklasserna. Då eleverna blir mer och mer självgående ju längre de
kommer i sin utveckling som skribenter samt läsare. Lärarna ser metoden som
utvecklande, att pedagogerna hela tiden provar på nya idéer, går tillbaka till gamla och
försöker utveckla metoden till det bättre. Lärarna ser elevernas framgångar och kan på
ett bättre sätt se deras utveckling inom området med hjälp av alla texter som produceras.
Genom dessa kan lärarna klart se elevernas utveckling och det som anses ännu bättre är
att eleverna själva kan se sin utveckling. Vilket i sin tur skapar motivation och
inspiration både elever och lärare, anser gruppen med lärare. Lärarna nämner tekniken
som ett problem med metoden, att datorerna inte fungerar eller att datorerna inte
kopplas upp och man kommer inte åt sina sparade texter eller liknande. Men ser dock
inget problem i att man väljer att vänta med att använda sig utav pennan till årskurs 2.
Istället använder lärarna sig av andra hjälpmedel för att utveckla finmotoriken hos
eleverna vilket också är en viktig del av metoden anser lärarna. Metoden är enligt
gruppen inte utpekande utan varje elev får chansen att vara en bland mängden utifrån
sina egna förutsättningar. Detta är något som gruppen med rektorer och skolledningen
också definierar som en del av metoden.

Föräldrar
Denna aktörsgrupp består utav två föräldrar, en ifrån varsin skola. En förälder har ett
barn i årskurs 1 på skola X och den andra föräldern har ett barn i årskurs 3 på skola Z.
Båda föräldrarna har uppmärksammat att eleverna inte använder sig av pennan utan
istället bara använder datorn under årskurs 1. Gruppen föräldrar definierar metoden
likartat och de vet i princip lika mycket om metoden. Föräldrarna beskriver ASL som en
metod skolan använder för elever i årskurs 1, som går ut på att barnen ska lära sig skriva
först och sen kommer läsningen per automatik med hjälp av Ingemar. Ingemar är en röst
som läser upp för barnen vad de skriver/har skrivit. Föräldrarna har olika åsikter kring
fördelarna och nackdelarna med metoden. Den ena föräldern kan än inte se några riktiga
fördelar med arbetet, då föräldern inte sett så stor utveckling. Föräldern anser även att
alla elever förmodligen inte är mogna för att sitta helt själv framför en egen dator. Hen
menar att barnet kanske har svårt att komma igång, svårt att koncentrera sig eller lätt
svävar bort i sina tankar när barnet sitter själv. Den andra föräldern menar att hen har
sett vad metoden ger eleverna. Att eleverna utvecklas i sina läs- och skrivkunskaper
snabbt och effektivt. Men föräldern menar även att hen tidigare såg fler nackdelar med
arbetet men idag inte kan se några.
22

Elever
Gruppen med elever skiljer sig lite i definitionen av metoden, då de två klasserna skiljer
sig i ålder och skola märks det att de arbetar lite olika. Men när eleverna i årskurs 3
berättar om metoden och arbetet som pågick under årskurs 1 så stämmer det mer
överens med vad eleverna i årskurs 1 berättar om hur de förknippar arbetet i klassen
med metoden. Allmänt definierar eleverna metoden som arbete med dator, där de
skriver texter och bearbetar texter med hjälp av Vital och Ljuda. I princip alla elever
som deltagit i denna studie har bra koll på användningen av Vital, Ljuda samt Word och
beskriver dem på likartade vis. En del elever längtar/längtade till att få börja att skriva
med pennan av olika anledningar. När frågan ”Varför tror du att ni får/fick vänta med
att skriva med pennan till årskurs 2?” kom upp svarade en elev följande:
”För att vi ska lära oss, så fort jag trycker på P så kommer det ju upp på
skärmen. Sen när vi ska skriva på papper i tvåan då kommer dom ju inte
upp så fort vi trycker, då ska man skriva dit dom. Men då har vi lärt oss
hur dom (bokstäverna) ser ut.”
Andra elever svarade liknande att de trodde att det var för att de skulle lära sig
bokstäverna först och hur man skriver. Allmänt ser gruppen elevers bild av metoden ut
att de lär sig skriva och läsa i årskurs 1, för att sen börja skriva med pennan i årskurs 2
och vidare arbeta för att bli bättre på att skriva längre texter och forma bokstäver. En del
elever tyckte att det var till hjälp att skriva på datorn då alla idéer om texten inte lika lätt
glömdes bort som om eleverna skulle ha skrivit med penna och papper. Angående valet
av pennan eller datorn så sa en av eleverna att:
”Man glömmer nästan bort vad man ska skriva när man ska skriva på
papper, det gör man inte på datorn. Att skriva med penna är kanske inte
så roligt, men det går bra.”
Över lag så tyckte gruppen att det var lika roligt att skriva med penna som att skriva på
tangentbord. Men att det kändes lättare att skriva med datorn. Problemet med datorerna
som gruppen med elever såg var när texterna plötsligt förvinner, när de har problem
med att komma ihåg inloggningen samt allmänna tekniska problem.

Anledningen till valet av metod
På den skola som jag valt att nämna som skola Z kommer valet av metoden utifrån den
satsning som gjorts inom kommunen, många pratade om metoden och man var redo att
testa. Reaktionen av metoden har varit växlande bland lärarna, detta med tanke på olika
nivåer av intresse som funnits hos lärarna vad gäller dator och liknande aspekter. Valet
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av metoden har hela tiden varit frivilligt, tillsammans valde rektorn och lärarna på denna
skola att arbeta med metoden tack vare de förutsättningar som finns inom kommunen
med nätverksträffar och kunniga personer som sett resultat av användning av metoden.
Den skola som i studien benämns som skola X har valt att arbeta med metoden tidigare
än skola Z. Anledningen var främst det engagemang som kom ifrån läraren och det
intresset som väcktes av studiebesök vid Kungsgårdens skola där Wiklander
genomförde sin typ av metoden. Och sedan dess har fler av lärarna på skolan varit
villiga att prova på, vilket i sin tur har lett till att det blivit lite av en tradition att
använda sig av metoden på skolan.

Skolornas olika uppfattningar av metoden
Gruppen med rektorer beskriver som tidigare nämnt definitionen av metoden ASL
likartat. En av rektorerna ser ASL som en metod och menar att alla alltid ska vara
kritisk till alla metoder. Man kan lätt bli uppslukad inom en och samma metod samt
känna sig plikttrogen till allt vad metoden står för. Men det betyder inte att metoden i
sig ska utesluta allt annat. Denna rektor menar att det finns ju bra delar i alla metoder,
man behöver inte utesluta allt annat om man har kunskap av något fungerande. På
rektorns skola ser hen inget fel i att lärarna använder sig av metoder vid sidan av arbetet
med ASL som är huvudarbetet med skriv- och läsutvecklingen på skolan. Men rektorn
ser inget fel i att använda sig utav andra fungerande delar av tidigare använda metoder.
En rektor anser att en metod inte täcker allt och ett par kritiska ögon hjälper till att
stärka metoden samt se den ur ett bredare perspektiv. Detta är något den andra rektorn
inte nämner under intervjun, så därför vet vi inte hur den andre rektorn och den skolan
ställer sig i jämförelse.
Skolorna definierar metoden i princip jämförligt med varandra. Men med intresse för att
se metoden ur ett tredje perspektiv skiljer sig klasserna i form av ålder. Vilket resulterar
i något som förmodligen inte överensstämmer med skolornas skillnader utan snarare
arbetets utveckling. Föräldern vars barn går i årskurs 3 beskriver sina första reaktioner
liknande föräldern med sitt barn i årskurs 1. Man beskriver en oro av att eleverna inte
ska lära sig skriva med penna, att metoden med att sitta en och en vid en varsin dator
kanske inte passar varje barn och att de inte ser några större fel med en mer traditionell
undervisning vid läs- och skrivinlärningen i årskurs 1. Men föräldern vars barn går i
årskurs 3 förklarar också att efter att eleverna börjat skriva i årskurs 2 och efter
resultaten av skriv- och läsundervisningen i årskurs 1, förändrades förälderns åsikter.
När föräldern märkte vilka snabba framsteg barnet gjorde på läs- och skrivfronten
förändrades förälderns åsikter kring arbetet med ASL. Föräldern vars barn går i årskurs
1 menar att metoden kanske kräver lite mer anpassning individuellt. Att somliga barn
kanske inte är redo att sitta själv vid en dator och på egen hand kämpa med en text. Att
drivkraften kanske inte finns hos varje barn vid denna tidiga ålder. Men föräldern menar
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även att hen själv inte har deltagit i någon skrivlektion och vet inte riktigt hur eleverna
och pedagogerna arbetar i övrigt.
Lärarna pratar allmänt om ASL på samma vis, skillnaden är att den ena läraren aktivt
undervisat metoden i cirka tre år samtidigt som den andra läraren har varit aktiv i
undervisningen av metoden i cirka sex år. Men de båda har haft ett stort intresse kring
arbetet från början när Wiklanders arbete började spridas. Lärarnas arbete skiljer sig
idag även av klassernas olika åldrar, lärarna arbetar på olika vis av den anledningen att
eleverna ligger på olika nivåer. Men för övrigt följer lärarna samma mönster och har
samma upplägg angående ASL. Om lärarna haft samma åldrar på sina klasser hade vi
förmodligen sätt ett mer likartat mönster. Vilket även lärarna beskriver under
intervjuerna angående arbetet i årskurs 1-3.
Eleverna beskriver trots sina skilda åldrar, liknande problem med metoden samt
liknande motivation och inspiration. Deras åsikter skiljer sig inte för mycket från
varandra och arbetet med metoden tycks uppfattas likartat av båda klasserna. Eleverna i
årskurs 1 talar mer om hur de arbetar med finmotoriken, hur de arbetar med att komma
ihåg saker och att de längtar att få börja skriva med pennan i årskurs 2. Eleverna i
årskurs 3 talar om Berättar-10:an, hur en del av de tycker det är lite jobbigt att skriva
med egen penna samtidigt som andra inte tycker det är några problem och om de alla får
välja så skriver de helst på datorn. Anledningen till att de helst vill skriva på datorn är
för att det går snabbare, det är enklare och roligare att skriva på datorn.
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Analys
Avsnittet sammanställer intervjumaterialet, utifrån studiens frågeställningar, samt
värdera och tolka aktörernas svar. Syftet med studien är att genom att ställa olika
perspektiv mot varandra belysa metoden ASL, Att skriva sig till läsning. Genom
framförandet av olika aktörsgruppers perspektiv skapa en mångfascinerad bild av
metoden.

Skolornas beskrivning av metoden
Genom intervjuerna kan studien visa en tydlig bild av de två skolornas definition av
metoden. Skolorna beskriver metoden likartat och arbetar med metoden även snarlikt
och det är få saker som skiljer definitionen av metoden hos skolorna. Något som kan
analyseras att komma från de nätverksträffar som skolornas lärare varit delaktiga i.
Nätverksträffarna tycks vara efter intervjuerna viktiga för både lärare, rektorer samt
skolledningen. Lärarna, rektorerna och skolledningen anser att genom dessa kan
pedagogerna ta del av samt ge del av kunskap av metoden och utveckla metoden vidare.
Lärarna delar med sig av sina empiriska kunskaper och tar del av andras empiriska
kunskaper. Det som studien visar är hur skolorna skiljer sig vid inställningen till
metoden som metod. Den ena skolan menar att man måste ha en kritisk ton till varje
metod och för att inte slukas av metoderna. En metod täcker sällan allt och därför har
lärarna chansen att ta del av andra metoder som man vet fungerar. Det betyder inte att
alla lärare väljer att göra detta men synen på en metod är viktig. Den andra skolan har
inte nämnt något om synen på metoden ur denna vinkel. Alla grupperna ger exempel på
saker som är mindre bra med metoden, och gruppen lärare använder sina kritiska ögon
till metoden i samarbete med nätverket. Vid nätverksträffarna utvecklas metoden,
lärarna och Wiklander går tillbaka till och gör om delar av metoden för att hela tiden
försöka få ut det bästa av metoden.

Skolorna beskriver metoden genom de olika aktörsgruppernas belysning av metoden
och bilden av metoden blir mångfascinerad med hjälp av de olika aktörsgrupperna.
Skolorna beskriver metoden som ett hjälpmedel och tillvägagångssätt för att ge eleverna
motivation och inspiration till att utveckla sina kunskaper av skrivning och läsning.
Metoden anses ge eleverna en bra start i sin skriv- och läsutveckling. Lärarna till
exempel anser att resultaten de sett hos elever som undervisats med en traditionell skrivoch läsundervisning sett annorlunda ut. Lärarna menar att elever som fått sin skriv- och
läsundervisning via ASL visat både en snabbare samt bredare utveckling vid en tidig
ålder. Skolorna ser inget riktigt hinder i att eleverna får vänta med att ha pennan som
skrivmedel till årskurs 2. Av vad skolorna berättar så blir det lättare för eleverna att
skriva när de börjar i årskurs 2, för eleverna har här skapat en empirisk kunskap av
bokstäverna. Man har byggt upp en kunskap av hur bokstäverna ser ut, hur de låter och
hur de hänger ihop till somliga ord. Med hjälp av denna empiriska kunskap kan eleverna
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nu lära sig att forma bokstäverna med hjälp av bilden av bokstäverna som kunskaperna
skapat åt eleven. Föräldrarnas definition av metoden skiljer sig och kan analyseras som
en del av de erfarenheter som föräldrarna erfaras kring metoden. Det som knyter ihop
bilden är däremot att den förälder med mer erfarenhet av metoden, från början erhöll
samma åsikter som föräldern med det yngre barnet har idag.

Vad som beskrivs som anledningen till valet av just denna metod
Genom intervjuerna kan studien antyda att skolorna av olika anledningar valt att arbeta
med metoden. En av skolorna hade från början en driven lärare som i princip själv fick
med sig sin skola in i metoden. Först pratade läraren med skolans dåvarande rektor om
metoden, men arbetade just vid denna tidpunkt med en klass från årskurs 5-6. När
läraren senare fick chansen att arbeta med en årskurs 1-2 tog hen sin chans. Läraren
gjorde studiebesök för att se hur metoden fungerade, med sin dåvarande lärarkollega
och efter detta togs beslutet att skolan valde att arbeta med metoden. Något som
utvecklats under åren och som nu anses vara en tradition bland skolans förstaårselever.
Vid den andra skolan hade intresset för arbetet med metoden ASL funnits länge hos
läraren, men vid tidigare tillfälle fick läraren inte riktigt med sig skolan i sitt intresse.
Det var inte för än först skolledningen inom kommunen valde att belysa metoden som
skolan fick upp ögonen för metoden. Därefter valde man att vara delaktiga i det
utvecklingsprojekt som kommunen startade. Genom att analysera dessa två olika
tillvägagångssätt in i metoden kan vi se hur skolorna valt att väga metoden. Den ena
skolan övertalades utan att metoden belystes av en högre aktörsgrupp som
skolledningen. Samtidigt som den andra skolan valde att satsa på metoden när också
kommunen och skolledningen visade sitt intresse för en utveckling i metoden. Åren som
gått mellan då den ena skolan startade sitt arbete tills det att utvecklingsprojektet startat
har enligt intervjuerna med de olika aktörsgrupperna, visat att resultat och utveckling
skett inom arbetet. Något som Wiklander från början belyst men som nu även
skolledningen valt att belysa.

Skillnader i beskrivningen av metoden
Allmänt framträder metoden likartat ur olika personers perspektiv om vi inte ska se
analysen ur gruppsyn av de olika aktörerna. Personliga åsikter framträder främst bland
eleverna som tycker lite olika angående användningen av pennan. Somliga elever tycker
att det är roligt att skriva med penna samtidigt som en annan tycker att det är jobbigt att
hålla i och skriva med pennan. Föräldrarnas åsikter skiljer sig radikalt men som tidigare
nämnt fanns dessa tankar hos föräldern med ett äldre barn tidigare. Det tycks vara så att
personer som beskriver metoden och varit delaktig i arbetet med metoden längre
förändrar sin åsikt kring metoden. För övrig beskriver personerna metoden likartat med
en faktor som överlag alltid kommer upp i intervjuerna ”vi använder oss av datorn i
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årskurs 1 istället för pennan”. Eleverna ser det mer som något självklart känns det som
när jag ser till intervjuerna, ingen ifrågasätter metoden utan tycker att det är bra och
roligt. Innan intervjun som jag gjorde med rektorn på en av skolorna var jag väldigt
uppslukad i metoden och inspirerad av allt som de tidigare intervjuerna talat om. Visst
hade lärarna och den andre rektorn nämnt mindre bra saker med metoden som problem
med tekniken, resurskrävande och oro för elevernas kroppshållning framför en dator.
Men inget av dessa väckte någon direkt oro, utan det var rektorns ord om att se alla
metoder som just metoder. Att det gäller att ha kritiska ögon till det mesta för att kunna
utvecklas och förbättras.

Sammanfattning av analys
Genom att genomföra intervjuer med de olika aktörsgrupperna kan analysen visa att
studien belyser metoden ASL. Användningen av denna metod är banbrytande enligt
intervjuerna med människorna runt metoden i kommunen. Man tror verkligen på
utvecklingen av metoden både som undervisningsmetod och i den själva lärprocessen
hos eleverna. Datorn framställs i intervjuerna som ett väldigt användbart verktyg, och
hjälpmedel som kan bidra till en god grund i läs- och skrivkunskaper hos elever i
grundskolan.
Det visar sig i denna studie att en person lätt kan bli fascinerad och upprymd av en enda
metod. Viktigt är att man ser en metod med både positiva och negativa ögon, både för
att utveckla metoden och för att få ut så mycket positivt ur metoden som möjligt.
Analysen visar att intervjuerna gett en liknande bild av metoden. Att metoden för
personerna är en och samma sak, ett sätt att få elever att på ett bra vis lära sig skriva och
läsa. Men även något som utvecklas och reflekteras över, i hopp om förbättring. Kritiskt
bör man även se till det faktum att skolledningen valt att dra igång ett stort projekt utan
tidigare forskning.

28

Diskussion
I detta avsnitt av diskussion belyses om studien har uppnått sitt syfte och om studiens
frågeställningar gått att besvara. Syftet med denna studie är att belysa metoden ASL, Att
skriva sig till läsning genom att ställa olika perspektiv mot varandra. Genom olika
aktörsgruppers perspektiv skapas en mångfascinerad bild av metoden.

ASL, Att skriva sig till läsning
Metoden som Wiklander har format inom Sandvikens kommun kan först tyckas vara
märklig. Att pedagogerna helt och hållet utesluter ett redskap som länge använts och
varit en fast punkt inom skolan, såsom penna och papper. Studien visar dock att det mer
handlar om en anpassning, än ett uteslutande. Lärarna väljer att anpassa undervisningen
efter elevernas förutsättningar och med hjälp av de redskap som finns att använda inom
dagens tekniksamhälle. Det handlar heller inte om att rationellt förändrar läs- och
skrivundervisningen, utan man nyttjar elevernas motoriska utveckling samt vägen till att
knäcka koden till läsning. Genom att se till elevernas finmotoriska utveckling ger
läraren eleverna ett skrivredskap som alla kan hantera, oberoende av individuella
förutsättningar. Enligt intervjuerna lär sig eleverna läsa och producera texter på en helt
ny nivå med metoden ASL och dess alternativa läroverktyg. Och när forskning
(Engström & Svärdemo-Åberg, 2006) visar på att skolor idag har resurser att använda,
som bra datorer och bra uppkoppling så känns det som att dessa resurser bör användas
mer än vad de gör enligt tidigare forskning. Att anpassa undervisningen och göra den
lika för alla elever är något jag ser som en stor fördel. Av egen erfarenhet vet jag hur
hemskt det kan vara för somliga elever att gå iväg för specialundervisning, men i det här
fallet sker stora delar av specialundervisningen redan i klassrummet.

Som studien visar är den beskrivning som föräldern med barn i årskurs 3 ger av sina
första reaktioner och tankar kring metoden i starten av årskurs 1. Om man ställer denna
reaktion tidsmässigt bredvid föräldern med sitt barn i årskurs 1, så är skillnaderna
marginella. Vilket belyser att föräldrarna gärna vill se resultaten och framgången hos
eleverna, innan de accepterar något som för dem är ett helt nytt sätt att undervisa inom
läs- och skrivundervisningen. Genom detta skapas förutfattade meningar, eller snarare
förväntningar av att denna utveckling sker hos de flesta föräldrar som reflekterar kring
metoden. Men med tanken på att aktörsgruppen Föräldrar inte är stor, vill jag inte trycka
för mycket kring detta. Större bredd på forskning krävs för ett bredare resultat. Vilket
vidare ger chansen att granska kommunens val av metod. En metod som man generellt
inför i en kommun måste ovillkorligt vara vetenskapligt undersökt och om den inte är
det, så måste den varit utsatt för beprövad erfarenhet, dvs. man måste ha prövat många
gånger och ställt resultaten i relation till tidigare forskning. Eftersom det till denna
metod inte finns någon tidigare forskning av vetenskaplig form är det svårt att veta
metodens kvalitet. Tidigare kunde man tradera (okritiskt överföra) metoder dvs.
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överföra personligt buren kunskap, men det var när metoder inte var
forskningsbaserade. Idag är även metoder vetenskapligt prövade, dvs. metodik har
övergått till didaktik som är metodikens vetenskapliga ämne. Om man ser till
verksamhetens kvalitetskrav – se styrdokumenten på allmänna anvisningar – så måste
de efterlevas även när det gäller metodval.

Aktörerna i den här intervjustudien förklarar även hur viktigt det är att pedagogerna får
utbildning inom området och att de inte behöver känna sig ensamma i arbetet med
metoden. Nätverksträffarna blir en viktig del för lärarna och för metodens utveckling, då
den här kritiseras, diskuteras och analyseras. Jag tror liksom aktörerna påstår, att
metodens grund ligger i dessa träffar, här sker utbildningen inom metoden och det är här
man utvecklar och granskar metoden.
De fem aktörsgrupperna belyser metoden på mer liknande vis än jag hade förväntat mig.
Men grupperna beskriver i helhet samma genomtänk i hur metoden genomförs, i hur
utvecklingen sker och i vilka styrkor man tycker att resultatet ger. Skolledningen
beskriver metoden som ett verktyg att använda för att på ett effektivt sätt få elever att
utveckla sina läs- och skrivkunskaper. Rektorerna beskriver metoden som ett verktyg i
undervisningen, ett verktyg som blir ett hjälpmedel för elevers läs- och skrivutveckling.
Lärarna beskriver metoden som ett hjälpmedel att komma igång med skriv- och
läsutvecklingen hos barn i grundskolan. Föräldrarna beskriver metoden som en metod
man använder under årskurs 1, som går ut på att eleverna ska lära sig skriva först och
sen kommer läsningen per automatik och detta med hjälp av de alternativa
läroverktygen. Och eleverna beskriver metoden som ett arbete med dator där man
bearbetar texter med hjälp av Vital och Ljuda. Jag anser att tillsammans bildar dessa
grupper en bred bild i vad metoden är, vilket i sin tur ger denna studie sin mening.
Denna intervjustudie har visat på dessa definitioner kring arbetet med metoden ASL.
Målet med studien var att få en klarare definition av vad metoden är för olika skolor,
hur olika grupper som är delaktiga inom arbetet definierar metoden och hur man väljer
att se metoden som enskild person. Men som en av rektorerna i denna studie påpekade –
”En metod är alltid en metod”. En del av skolledningen menade även att metoder i sig
inte alltid är något att lita på, man behöver resultat och bevis på utveckling. Det gäller
att se på metoder med två par ögon, ett par utvecklande som tror och ett par skeptiska
som granskar samt ifrågasätter.

Metoddiskussion
Mitt val av metod till denna studie var att genomföra intervjuer med personer som har
en roll till arbetet med metoden ASL. Genom en intervjustudie skulle jag ställa
personernas definitioner av metoden mot varandra och jämföra för att kunna belysa
metoden. Jag anser att det också är vad min studie har gjort. Och jag har fått svar på
mina frågeställning tack vare dessa intervjuer. Genom gruppuppdelningen av de olika
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aktörerna i denna studie har ytterligare jämförelser skapat svar till hur man på olika
skolor definierar ASL. Jag förväntade mig mer skillnad från de olika skolorna men det
visade sig att svaren gav samma resultat från de två skolorna. Intervjustudier i sig kan
leda till att människorna som deltar i intervjuerna påverkas, genom ledande frågor. I
vissa intervjuer påverkade jag aktören och i andra påverkades jag av aktören. I början av
studien var jag otroligt nervös inför intervjuerna, vilket i sin tur ledde till få följdfrågor.
När intervjuerna med rektorer och skolledningen genomfördes blev jag allmänt nervös
och i intervjuerna med eleverna kände jag mig mer säker samt kunde leda intervjuerna
med följdfrågor på ett helt annat vis.
Vad gäller genomförandet och urvalet i studien skulle det varit intressant att ta med fler
skolor i studien. För att se från ett bredare perspektiv hur skolor definierar metoden
inom kommunen. Jag vet att en av kommunens friskolor använder sig av metoden men
på helt skilda villkor. Skolor med lärare vars intresse kanske inte infunnit sig på samma
vis som studiens två skolor och dess lärare hade även det varit intressant att jämföra.
Faktum är ju att lärarna som varit med i denna studie länge haft ett brinnande intresse
för metoden vilket jag fått reda på genom intervjuerna med lärarna var för sig. Genom
intervjuerna, litteratur, artiklar och analyser av dessa har jag fått svar på min studies
frågeställningar och i sin tur kunnat ställa mitt syfte med metoden mot studiens resultat.

Reflektioner
Från början till slut av denna studie har jag förundrats av saker som tillsammans
stämmer in i en större mångfascinerad belysning av denna metod. Av samhället vi lever
i och den utveckling som sker runt om oss. Världen och dess IT-utvecklig som blir allt
större, men saken är ju den att tittar vi tillbaka i tiden har det alltid funnits teknik som
tagit byts ut av nyare teknik. Så fungerar vi människor, vi utvecklas och lär oss. Vi vill
utvecklas och vi vill också lära oss. Motivation och inspiration, idag är datorn en del av
vår vardag. Med denna studie hade jag som baktanke att få lära mig mer om arbetet med
ASL inom Sandvikens kommun. Av intresse och från första början lite kritiskt
tänkande. Genom denna studie har jag lärt mig mycket. Jag har sett mycket av relationer
till olika metoder, hur kommunarbete fungerar, hur en metod inom en kommun kan
utvecklas, hur olika nivåer inom skolsystemet genom varandra får olika betydelser och
så otroligt mycket mer. Jag har inte bara fått chansen att lära mig om själva metoden
ASL utan även om arbetet som sker runt en metod i denna skala.
Jag hoppas själv att jag kommer få chansen att arbeta med metoden. Genom mina
hittills empiriskt funna kunskaper om arbetet med ASL anser jag att metoden kan vara
ett bra verktyg i unga elevers skriv- och läsutveckling.
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Vidare forskning
I detta avsnitt av denna studie får läsaren ta del av författarens tankar kring vidare
forskning.
För att utveckla studien skulle jag först och främst välja att använda mig av fler skolor.
För att få en bredare aspekt kring vad andra skolor inom kommunen har för bild av
metoden. Jag skulle välja skolor som kanske skiljer sig lite mer ifrån varandra än de två
skolorna i denna intervjustudie. Och titta närmare på intresset och erfarenheterna av
metoden. Även bredda aktörsgrupperna med att lägga till specialpedagoger, lärare i
åldrarna 4-6 och fritidspedagogerna. Detta för att se vad specialpedagogerna anser om
metoden, vad lärare i de äldre åldrarna har för intryck när de inte själva riktigt arbetar
med metoden. En annan sak inom tidigare forskning skulle vara att se vad forskningen
säger om motoriken. Hur fungerar finmotoriken hos en 7åring? För att se vad som gör
att elever i årskurs 1 egentligen behöver. Är det vettigt att eleverna inte är mogna för att
skriva i 1an? Finns det fler pojkar som har svårt med finmotoriken? Hur ser genusbilden
ut i perspektiv till finmotoriken hos 7åringar?
Viktigt för personer som väljer att använda sig av olika metoder är att se till den tidigare
forskningen kring ämnet. Det krävs idag som tidigare nämnt större granskning av
metoden på en vetenskaplig nivå för att vara säker på metodens kvalitet. Samtidigt som
Wikander och delar av kommunens lärare erhållit många år av erfarenhet, men ur en
vetenskaplig synpunkt kan detta inte anses som en kvalitetsgranskning. Allmänt tycker
jag att det tycks finnas lite forskning inom området, ett område som bör vara intressant
för dagens tekniskt utvecklande skola. Jag skulle vilja se mer forskning kring barnets
utveckling av att lära sig skriva och genom ASL skrivningen lära sig att läsa. Jag vill
även se mer forskning kring barns finmotorik, något som antingen kan stärka eller
försvaga användandet av metoden ASL.
Liknande aspekter som dessa skulle jag välja att gå vidare på i en vidare forskning kring
arbetet med metoden ASL, Att skriva sig till läsning.
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Bilaga 1.
Hej!
Mitt namn är Carolin Andersson och jag är lärarstudent vid Högskolan i Gävle. Jag
läser just nu min sista termin inom lärarprogrammet och skriver mitt
examensarbete. Jag har valt att skriva mitt examensarbete med ämnet ”Att skriva
sig till läsning”. En modell som alla skolor inom Sandvikens kommun har valt att
arbeta med och ert barns skola är en av dessa.
Det jag vill genomföra är en intervjustudie utifrån olika perspektiv. Alltså intervjua
några lärare, elever, föräldrar, rektorer och skolchefer för att få en inblick i hur
man ser på metoden. Därför vänder jag mig nu till er föräldrar, jag skulle vara
väldigt tacksam om ni skulle vilja ställa upp på en intervju med mig. Jag vill också
be er om tillåtelse att intervjua ert barn.
Jag skulle vilja intervjua två föräldrar i klassen och vore väldigt tacksam om ni vill
ställa upp. Intervjuerna kommer bestå av ca 8 frågor som alla handlar om vad ni
vet och tycker om läs- och skrivinlärningen skolan och ert barn arbetar med.

Etiska ställningstaganden
Självklart följer min studie de etiska principer som gäller för all samhällsvetenskaplig
forskning. Dessa brukar sammanfattas i fyra huvudpunkter: Informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Om ni vill veta mer om
dessa så kommer jag ha med mig en sammanfattning vid intervjutillfället. För mig är
det även viktigt hur barn och vuxna presenteras i texter som forskningen resulterar i.
Jag skickar med ett formulär för er att fylla i (se sista sidan). Det är viktigt för mig
att du tar ställning kring din/ditt barns medverkan genom att fylla i denna
fullmakt. Sen ber jag er lämna tillbaka den sista sidan till ditt barns lärare, så snart
som möjligt.
Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar!
Vänliga hälsningar,
Carolin Andersson
Lärarstudent vid Högskolan i Gävle.
Mobil: 070-247 94 21

Bilaga 1 fortsättning.

Medverkan vid en intervjustudie med koppling till
metoden ASL, Att skriva sig till läsning.
Det är viktigt för mig att du tar ställning kring din/ditt barns medverkan genom att
fylla i denna fullmakt. Sen ber jag er lämna tillbaka denna sida till ditt barns lärare,
så snart som möjligt. Tack på förhand!
Jag vill delta i intervjustudien med koppling till arbetet ”ASL, Att skriva sig till
läsning” som mitt barn arbetar med i skolan. Jag tillåter att material från intervjun
används i studentens examensarbete enligt de etiska ställningstaganden som gäller
för all samhällsvetenskaplig forskning.
JA
NEJ

Jag tillåter studenten att intervjua mitt barn för att studenten ska få en insyn i
vad barnet tycker och tänker om arbetet med dator vid läs- och skrivinlärningen i
skolan. Jag tillåter att material från intervjun med mitt barn används i studentens
examensarbete enligt de etiska ställningstaganden som gäller för all
samhällsvetenskaplig forskning.
JA
NEJ

Skolans namn och klass:_______________________________________________________________________
Signatur:__________________________________________________________________________________________
Namnförtydligande:____________________________________________________________________________
Ort och datum:__________________________________________________________________________________
E-post:____________________________________________________________________________________________
Telefonnummer:________________________________________________________________________________

Stort tack för din medverkan!
/Carolin Andersson

Bilaga 2.
Intervjustudie med koppling till metoden ASL, Att
skriva sig till läsning
Carolin Andersson lärarstudent vid Högskolan i Gävle.

Etiska ställningstaganden
Självklart följer min studie de etiska principer som gäller för all
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa brukar sammanfattas i fyra huvudpunkter:
Informationskravet: Studenten skall informera de som berörs av forskningen om
den aktuella forskningsuppgiftens syfte. I detta ingår att studenten ska informera
uppgiftslämnare och undersöksdeltagare om deras uppgift i projektet oh vilka
villkor som gäller för deras deltagande (se samtyckeskravet nedan). Informationen
skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas
påverka deras villighet att delta.
Samtyckeskravet: Deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över
sin medverkan. Deltagandet är frivilligt och studenten skall inhämta berörda
partners samtycke (se sista sidan). De medverkande har även rätt att självständigt
bestämma om, hur länge och på vilka villkor deltagandet ska ske. De kan avbryta
sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.
Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla personer som ingår i undersökningen
ger största möjliga konfidentialitet och personuppgifter kommer att förvaras på ett
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla uppgifter om identifierbara
personer kommer att antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att
enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Detta innebär att det
skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.
Nyttjandekravet: Uppgifter som samlas in får endast användas för
forskningsändamål. Uppgifter får alltså inte användas eller utlånas för
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.
Som ni ser berör de olika principerna i första hand själva ramarna kring
forskningsprojektet. För mig är det även viktigt hur barn och vuxna presenteras i
texter som forskningen resulterar i.

