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ABSTRAKT 

 

Det här arbetet syftar till att skapa en bild av vad verksamma pedagoger i förskoleklasser 

anser om arbetsmetoden Att Skriva sig till Läsning (ASL), vad den kan bidra med i elevernas 

lärande samt vilka fördelar respektive nackdelar som verksamma pedagoger upplever att den 

har.  

 

Vår målsättning är att skapa en fördjupad förståelse kring hur pedagoger resonerar när de 

väljer att arbeta med ASL. Vi vill även undersöka om, och i så fall vilken utbildning i 

metoden de fått. Vi kommer för att ta reda på detta att genomföra en intervjustudie med ett 

antal pedagoger, verksamma inom olika förskoleklasser i en mindre kommun i Norra Sverige. 

 

Resultatet visar att pedagogerna som använder metoden anser att den är ett mycket användbart 

verktyg som man kan använda för att utmana eleverna och fånga deras intresse för 

skriftspråket. Pedagogerna tycker sig se stora och snabba framsteg i barnens läs- och 

skrivkunskaper när de använder sig av ASL, och upplever till största delen endast fördelar 

med metoden. De menar även att metoden på ett roligt och kreativt sätt stimulerar eleverna 

samtidigt som de genom användandet av ASL även på ett naturligt sätt får träna på andra 

viktiga förmågor, som exempelvis matematik och samarbetsförmåga.  

 

 

Sökord; Att Skriva sig till Läsning, ASL, förskoleklass, läs- och skrivutveckling 
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FÖRORD 

 

Vi två som skrivit detta arbete kommer från olika bakgrunder. Jag, Ann-Mari, hade redan 

innan varit verksam inom förskolans och fritidshemmens verksamhet. Jag kände att jag ville 

vidareutveckla mig själv och fördjupa mina kunskaper inom pedagogik och lärande och 

påbörjade därmed min utbildning till lärare inom förskola och förskoleklass vid LTU.  

Jag, Linda, däremot hade en helt annan bakgrund och ingen tidigare arbetslivserfarenhet inom 

barnomsorg eller skola innan jag påbörjade min utbildning på LTU. Mitt intresse för barn och 

deras lärande startade istället när jag fick egna barn. Genom detta kände jag även ett intresse 

för att skola om mig och i fortsättningen arbeta med barn istället. 

 

Genom vår gemensamma utbildning träffades vi och när det blev dags att skriva vårt 

examensarbete upptäckte vi att vi båda var intresserade av pedagogiska metoder för läs- och 

skrivinlärning hos barn. Det föll sig därför naturligt att vi tillsammans skrev detta arbete om 

den datorstödda analytiska läsinlärningsmetoden ASL. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de pedagoger vi mött under vår studietid och för all den kunskap 

och insikter dessa möten givit oss. Vi vill även sända ett tack till de yrkesverksamma 

pedagoger som ställt upp med sin tid och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter till 

oss under detta examensarbete.  

 

Ett extra varmt tack till vår handledare Henning Johansson för all den tid och alla de goda råd 

som vi fått av dig under detta arbetes gång, utan dig hade vi aldrig kommit så här långt. 

 

Slutligen: Tack till våra kära familjer för att ni finns och för allt ert stöd. 

 

 

Kalix, den 6 december 2010 

 

Ann-Mari Revholm och Linda Rönnberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ann-Mari Revholm  Att Skriva sig till Läsning 

Linda Rönnberg  Vad pedagoger tycker om att arbeta med  

Att Skriva sig till Läsning i förskoleklass 

 

4 

 

ABSTRAKT 

FÖRORD 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 6 

Inledning ................................................................................................................................. 6 

DEFINITION AV BEGREPP .................................................................................................... 7 

Läsutveckling .......................................................................................................................... 7 

Skrivutveckling ....................................................................................................................... 8 

Kunskap .................................................................................................................................. 8 

Lärande ................................................................................................................................... 9 

SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR .................................................................................. 12 

Syfte ...................................................................................................................................... 12 

Forskningsfrågor ................................................................................................................... 12 

TEORETISK BAKGRUND .................................................................................................... 13 

Teorier och tidigare forskning .............................................................................................. 13 

Teori och syntetiska läsinlärningsmetoder ........................................................................... 16 

Jean Piaget (1896-1980) ................................................................................................... 16 

Stavelsemetoden ............................................................................................................... 17 

Wittingmetoden ................................................................................................................. 18 

Teori och analytiska läsinlärningsmetoder ........................................................................... 19 

Lev Vygotskij (1896-1934) ............................................................................................... 19 

Läsning på Talets Grund - LTG ........................................................................................ 19 

Att Skriva sig till Läsning - ASL ...................................................................................... 20 

Tillvägagångssätt med ASL i förskoleklassverksamhet ....................................................... 22 

FÖRANKRING I STYRDOKUMENT ................................................................................... 24 

FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED DATORANVÄNDNING I SKOLAN .................. 25 

METOD .................................................................................................................................... 27 

Undersökningsgrupp ............................................................................................................. 27 

Undersökningsupplägg ......................................................................................................... 27 

Intervju med intervjuguide ................................................................................................... 28 

Bearbetning, analys och tolkning ......................................................................................... 28 

RESULT OCH ANALYS ........................................................................................................ 30 

Hur kommer det sig att pedagogerna valt ASL? .................................................................. 30 

Pedagogernas upplevelser av metodens inverkan på elevernas kunskaper och kunskapsnivå

 .............................................................................................................................................. 31 



Ann-Mari Revholm  Att Skriva sig till Läsning 

Linda Rönnberg  Vad pedagoger tycker om att arbeta med  

Att Skriva sig till Läsning i förskoleklass 

 

5 

 

Metodens inverkan på lärandet ............................................................................................. 32 

Sammanfattande reslutat ....................................................................................................... 33 

Spin-off effekter ................................................................................................................... 34 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 35 

Reliabilitet ............................................................................................................................ 35 

Validitet ................................................................................................................................ 36 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 37 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 38 

SLUTSATS .............................................................................................................................. 42 

Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................ 42 

REFERENSER ......................................................................................................................... 43 

BILAGA 1 ................................................................................................................................ 46 

Intervjuguide ......................................................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ann-Mari Revholm  Att Skriva sig till Läsning 

Linda Rönnberg  Vad pedagoger tycker om att arbeta med  

Att Skriva sig till Läsning i förskoleklass 

 

6 

 

BAKGRUND 

 

Inledning 

 

Vi har i detta arbete valt att arbeta med norske pedagogen och lärarutbildaren Arne Tragetons 

metod Att skriva sig till läsning (ASL) eftersom vi under vår tid vid lärarutbildningen blivit 

intresserade av att lära oss mer om denna metod. I detta arbete har vi valt att rikta vårt fokus 

mot hur verksamma pedagoger tänker och resonerar när de väljer att arbeta med den 

datorstödda metoden Att Skriva sig till Läsning.  

 

ASL bygger på att barnen ofta får arbeta tillsammans två och två. Själva kärnan i metoden, så 

som vi uppfattat det, är att barnen tillsammans, med hjälp av dator, ska skriva egna texter. Att 

arbeta tillsammans har, enligt Trageton, en positiv inverkan på barnens texter och dess 

textomfång eftersom barnen på detta sätt stimulerar och lär varandra. Vi upplever att metoden 

kan vara användbar i många varierande sammanhang och tillsammans med barn i varierande 

åldrar eftersom den bygger på och anpassas efter varje barns egen kompetens. Samtidigt som 

barnen skriver tillsammans på dator och utformar en gemensam text kan de dra nytta av 

varandras kunskaper samt på så sätt utvecklas som individer och stimulera, stödja och 

utveckla varandras förmågor inom skrivande och läsande vilket vi tycker verkar intressant och 

gärna vill lära oss mer om. 

 

Vi har i vårt arbete valt att dela upp intervjuerna och göra några var för att på detta sätt skapa 

oss ett bredare underlag för diskussion och fördjupad förståelse. Den skrivna texten däremot 

är gemensam så även våra slutsatser eftersom vi där arbetat tillsammans. 
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DEFINITION AV BEGREPP 

 

Vi kommer under detta avsnitt att förtydliga några begrepp som används i detta arbete. Vi 

väljer att lägga in denna definition här nedan för att skapa en klar bild av vad de olika 

begreppen innebär. Vi inleder med läsutveckling, sedan följer skrivutveckling, kunskap och 

lärande. Eftersom vårt arbete fokuserar på hur barn lär sig att läsa väljer vi att nedan 

förtydliga detta begrepp lite extra, medan vi endast kort går in på vad begreppet 

skrivutveckling innebär.  

 

 

Läsutveckling 

 

Läsutveckling såväl som skrivutveckling är individuell, men vissa karaktäristiska drag kan 

trots detta urskiljas. Myrberg, professor i specialpedagogik, skriver (i Skolverket, 2007) att 

läsutveckling innebär att närma sig och så småningom knäcka den alfabetiska kod som 

skriftspråket bygger på. Han definierar läsningens syfte som ”att finna mening med texten” 

(Skolverket, 2007, s.74) och konstaterar att läsa betyder ”att uppleva, roas, röras, lära sig 

något nytt – kort sagt att förstå” (Skolverket, 2007, s. 74). Enligt Myrberg innefattar läs- och 

skrivförmåga tre saker; avkodning, förståelse och motivation. Avkodning innebär att man 

klarar av att matcha olika språkljud till sina respektive bokstavstecken. Myrberg preciserar 

avkodning som ”en teknisk färdighet som i sina grundläggande drag utvecklas i samband med 

läs- och skrivinlärningen, normalt vid 6-8 års ålder” (Skolverket, 2007, s. 76). Förståelse är 

läs- och skrivförmågans andra del. Denna är, enligt Myrberg, ”läsningens syfte och 

slutprodukt” (Skolverket, 2007, s. 76). Förståelse innebär att man förstår ordets innebörd när 

man läser det, vilket i sin tur även innebär att de texter man läser får ett begripligt innehåll 

som barnet förstår när det läser och inte endast blir en rad med uppräknade ord som inte säger 

barnet någonting trots att barnet klarar att läsa/uttala dem allihop. Den tredje och sista delen, 

motivation, bygger på hur mycket barnet stimuleras genom exempelvis sång, böcker och 

samtal. Kort sagt, menar Myrberg, att motivationen hänger ihop med den livssituation barnen 

lever i eftersom denna även innehåller barnets förebilder. ”En miljö med god tillgång till 

böcker och skrivmaterial, läsarförebilder hos föräldrar och äldre syskon, föräldrar som 

interagerar språkligt med barnet, läser högt och sjunger, uppmärksammar sina barn på skrift i 

omgivningen och även reagerar på deras tankar kring skriften är i alla avseenden 

stimulerande” fastslår Myrberg (Skolverket, 2007, s. 77). Sammantaget bildar alla dessa 

komponenter grunden för barnets läsutveckling och även för dess kommande läsförståelse. 

 

Enligt Svensson (1998) kan läsutvecklingen delas upp i fyra olika stadier; pseudoläsning, 

logografisk läsning, alfabetisk läsning och ortografisk läsning. Det första steget är 

pseudoläsning skriver Svensson, vilket innebär att barnet läser ordet i sin helhet, ofta i form 

av en ordbild, exempelvis en logotyp som ICA, GB e.d. I detta stadie läser barnet ofta inte 

själva bokstäverna utan de tittar till hela ordbilden. Skriver man samma ord exempelvis ica, i 

ett annat sammanhang och med andra sorters bokstäver så kan barnet inte läsa detta. Om man 

däremot använder samma färg och typsnitt som i logotypen men byter ut någon bokstav och 

skriver exempelvis IKA istället så reagerar barnen, enligt Svensson, inte på detta så länge 

miljön och/eller logotypen i övrigt är densamma. Treiman m.fl. (2007) skriver detsamma, att 

barnen kan läsa skyltar och liknande saker som de dagligen är i kontakt med. Men skulle 

barnet se till exempel ordet Pepsi skrivet på vanligt sätt skulle barnen inte kunna läsa detta 

utan det är i sammanhanget, i skylten, barnet vet att det står Pepsi. Vidare menar Treiman 
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m.fl. (2007) att barnen gärna läser det som bilden i en bok visar, eftersom barnen är mer 

intresserade av själva bilden än om texten under.   

 

Nästa steg i läsutvecklingen blir logografisk läsning, vilket innebär att barnet börjar 

uppmärksamma de olika bokstäverna i orden och även hur långa orden är. De kan nu känna 

igen exempelvis sitt eget namn.  

 

Tredje stadiet är den alfabetiska läsningen. Barnet börjar nu klara av att koppla samman 

språkljud med bokstäver och klarar att läsa genom att använda sig av ordavkodning (det vill 

säga; genom att titta på orden och dess bokstäver klarar de att koppla samman bokstäverna 

med deras ljud och kan på så sätt ljuda fram orden). Det fjärde och sista stadiet är ortografisk 

läsning, vilket, enligt Svensson (1998), innebär att man blivit så skicklig på att läsa att man 

inte längre behöver titta till ordets alla beståndsdelar utan istället klarar av att direkt läsa ut 

ordet genom att endast läsa delar av det, vilket är det sätt som alla vana läsare använder sig av 

i sin flytande läsning. 

 

 

Skrivutveckling 

 

Vygotskij (1982) har (enl. Svensson 1998) visat att det finns en utvecklingsmässigt märkbar 

skillnad i barnens skriftspråk beroende på hur långt utvecklat det är. Från början ser barnen, 

enligt Vygotskij, skrift endast som en avbild av och en symbol för ett objekt. Svensson tar för 

att tydliggöra det upp ett exempel med en pojke vid namn Alexander. Alexander (4 år) har 

”ofta fått höra, och visat för sig, att hans namn börjar på A. När han skriver sitt namn skriver 

han enbart A. Han är nöjd med att han skrivit sitt namn trots att farmor och storasyster gör 

klart för honom att han måste skriva fler bokstäver för att andra ska kunna veta att det står 

Alexander. Alexanders reaktion blir då att skriva vad han anser vara sitt namn A, många 

gånger istället” (Svensson, 1998, s. 116). Från detta stadie utvecklas sedan barnens skriftspråk 

till en förståelse om att skriftspråket avbildar talspråket, vilket gör att barnen förstår 

sambandet mellan att bokstäver bildar symboler för ord samtidigt som ord och språkljud 

bildar symboler för bokstäver och skrift.  

 

 

Kunskap 

 

Kunskaper är socialt konstruerade och kontextuella, vilket innebär att vi alla skaffar oss 

sådana kunskaper som är nödvändiga för att överleva i det samhälle vi lever i. ”Kunskapen 

styr det dagliga handlandet, attityderna och värderingarna” skriver Brynolf, Carlström, 

Svensson & Wersäll (2007, s. 206). ”Det inrymmer kulturella och mentala sammanhang såväl 

som den praxis där kunskapen fyller en funktion” (Carlgren & Marton, 2002, s. 197). 

”Kunskapen fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en verksamhet” (Skolverket, 

2002, s. 29). 

 

Vår kunskap består av flera olika delar, ofta definierade som fakta, färdigheter, förståelse och 

förtrogenhet. Ibland läggs även fantasi till dessa. Vanligtvis kallas dessa kunskaper för de fyra 

F:en. Fakta innebär, enligt Carlgren & Marton (2002), att eleverna vet att, färdigheter; att de 

vet hur, förståelse; att eleverna vet varför och förtrogenhet att de vet vad de lär sig och 

därmed även kan tillämpa sina kunskaper i olika sammanhang. Exempelvis vet man intuitivt 

hur man ska göra i olika sammanhang, vi vet när något ska avbrytas, vi kan se och förutspå 
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saker som kommer att ske o.s.v. Skolverket (2002) definierar de olika F:en enligt följande: 

Faktakunskaper innebär att vi vet hur något är. I detta begrepp inkluderas då exempelvis 

information, regler och konventioner. Faktakunskaperna är kvantitativa och vi kan mäta hur 

mycket vi kan eller inte kan, vet eller glömt, har eller inte har etcetera. Nästa del i våra 

kunskaper; förståelse är teoretisk och innebär enligt Skolverket hur vi förstår något. Detta 

eftersom ”samma fenomen kan förstås på olika sätt” (Skolverket, 2002, s. 32). Vi kan även 

förstå olika mycket. Skolverket definierar förståelse som att ”begripa, att uppfatta meningen 

eller innebörden i ett fenomen” (Skolverket, 2002, s. 32) Genom vår förståelse skapar vi en 

gemensam referensram som möjliggör kommunikation konstaterar Skolverket. Genom vår 

förståelse försöker vi skapa mening i de fakta vi möter. ”När kunskapen är en färdighet vet vi 

hur något skall göras och kan utföra det” (Skolverket, 2002, s. 32).  Färdigheter är således 

praktiska kunskaper och kan ses som ”motsvarigheter till den teoretiska förståelsen” 

(Skolverket, 2002, s. 32). I skolans läroplan (Lpo94) står det att lära att ”Kunskap kommer till 

uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter 

och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 

kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en 

helhet”(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 6) 

 

”Kunskap är inte en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen begriplig. Kunskaper 

utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man 

upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör” konstaterar SOU (1992:94, 

s. 26).  

 

 

Lärande 

 

Lärandet står för att man ”anskaffar kunskap eller förmåga" på ett plan som är passande för sin 

kunskapsnivå och sin förmåga att kunna ta emot lärandet. Kernell (2002) menar ”att lära sig 

något kan beskrivas som att utveckla tidigare erfarenheter [...] uppfattningen om vad som 

kännetecknar inlärning uttrycks som exempelvis att [...] ”förmedla” eller ” ge kunskap”, ”fylla 

luckor” och ”öka kunskapsmängden” (Kernell, 2002, s.177). Ovan nämnda är ord och uttryck 

som alla framkallar bilder av att undervisning är ett transportproblem: att de som har 

kunskaper ska flytta dessa till dem som inte har. Kernell menar att vi har svårt att lära oss 

saker från början, vi vill gärna passa in saker i sådant som vi kan sedan tidigare. Om vi inte 

kan detta, menar Kernell (2002), försöker vi lära oss det nya utantill istället. Med detta menar 

författaren att lärande är en viss tolkning, och att lärande har makten att visa hur mycket man 

har lärt sig. Skolverket (2002) menar i sin rapport att en viktig aspekt av lärande är att man 

ska kunna förflytta sig från social inkompetens till social kompetens för att på detta sätt kunna 

omformulera sina kunskaper som man lär sig i olika situationer samt i olika praktiska 

situationer och att eleverna ska kunna förflytta det som de har lärt sig till olika situationer. 

Vidare menar Skolverket att ”eleverna lär sig inte endast det ”synliga” kunskapsinnehållet i 

till exempel läromedel och undervisning, deras lärande omfattar också ett hanterande av den 

sociala situation som skolan erbjuder” (Skolverket, 2002, s.40). Lärande kan följaktligen ses 

som en meningsskapande förändringsprocess som sker i en social kontext.  

 

Genom sitt lärande får individen ”en ändrad förståelse av omvärlden, en ökad kompetens och 

en ändrad handlingsberedskap inför skeenden i omvärlden” (Söderlund, 2000, s. 5). Söderlund 

poängterar även att ”en viktig del i lärandet är reflektionen, både den som sker inom individen 

och som sker tillsammans med andra” (Säljö, 2000, enl. Söderlund, 2000, s. 5). Lundmark 
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(2000) menar att lärande är ”ett sammanfattande begrepp för mänskliga kunskapsprocesser 

[...] Lärande som fenomen är dock inte begränsat till målstyrda verksamheter, utan är av mer 

generell karaktär och återfinns i stort sett inom all mänsklig verksamhet” (s.15). 

 

Söderlund (2000) konstaterar att sedan skolan omorganiserades i Sverige och blev mål- och 

resultatstyrd har de enskilda kommunerna och skolorna fått ansvaret att arbeta fram egna 

lösningar för hur dessa mål ska uppnås. ”Som en konsekvens har lärarnas uppgifter och 

arbetsförhållanden förändrats och därmed har lärarrollen påverkats. Själva 

lärarprofessionaliteten är under omdefiniering från att lära ut till att kunna organisera och 

stödja elevernas lärande” (Söderlund, 2000, s. 4). Söderlund menar att ”till dessa förändringar 

bidrar användningen av datorerna för lärande i skolan” (Söderlund, 2000, s. 4). ”Barns och 

ungas lärande är således pedagogernas professionella objekt, det är själva kärnan i deras 

uppdrag [...] att främja lärande - som sin huvudsakliga arbetsuppgift, ett uppdrag som heller 

inte kan delegeras till andra” (Lundmark, 2000 s.6).    

 

Enligt Lundmark (2000) sker lärandet av sig själv, det är bara jag som kan styra mig själv till 

lärande och inom skolans värld är det lärarnas uppgift att hitta en väg som är passande för mitt 

lärande. Värt att tänka på är att allt som vi lär oss styrs av det som vi har varit med om, vad 

som omger oss och det som berör oss. Det lärandet som är viktigt för mig kanske inte är lika 

viktigt för någon annan. ”Omgivningen och situationen är en integrerad del av lärandet, den 

som lär kan inte betraktas åtskild från vad som lärs, eller var och hur detta sker [...] 

lärandeprocessen inbegriper bruket av artefakter; fysiska och intellektuella redskap, som 

hjälper oss att begripa och handskas med allt mer komplexa sammanhang”(Säljö, 2000, enl. 

Lundmark, 2000, s.12). 

 

En viktig aspekt av lärandet att tänka på är att det är individens erfarenheter som bestämmer 

vilken förståelse som är möjlig just för dem och att det är det som styr hur stort lärandet blir 

menar Skolverket (2002). ”Lärande kan vara både medvetet och omedvetet” (Kansanen, 1993, 

enl. Söderlund, 2000, s. 5). Det kan vara positivt men även negativt. Inom forskning har 

lärande, enligt Söderlund, ofta likställts med inlärning.  

 

Söderlund (2000) anser att den lärande bör ses som ”en aktiv individ, som i sitt lärande 

använder såväl mentala verktyg - till exempel begrepp - som artefakter, liksom resurser som 

den sociala interaktionen med andra individer ger” (s. 5). Pedersen (2007, i Myndigheten för 

Skolutveckling) beskriver olika aspekter av lärande. Han menar att lärande består av fyra 

delar, som delvis har gemensamma nämnare, men även har delar som inte alls är 

gemensamma. De fyra olika beståndsdelarna i lärandet är, enligt honom, diskurstillägnan, 

kulturarv, situerat lärande, och lärande genom artefakter, dvs. hjälpmedel.  

 

Diskurstillägnan innebär, enligt Pedersen (Myndigheten för Skolutveckling, 2007) att vi 

skolas in i ett ”tänk” och även ett ”språk” genom vår interaktion med andra. Enligt honom är 

det genom att delta i olika samspel som vi kan tillägna oss olika typer av kunskaper, allra 

helst om vi samspelar med personer som är kunnigare än vi själva. ”Didaktikens frågor Hur 

och Vad är här i fokus” (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 141). Lärande genom 

diskurstillägnan kan, enligt Pedersen, ses som att ”tillägna sig eller skolas in i bestämda 

diskurser. I matematikundervisningen lär man sig ”matematiska”; i historieundervisningen 

hur historiker tänker och argumenterar” (Myndigheten för Skolutveckling, 2007, s. 141).  
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Kulturarvet innefattar, enligt Pedersen, kunskaper om konst och litteratur, men även 

kunskaper inom teknik och naturvetenskap. Inom kulturarvet är Vad det viktigaste och 

Pedersen fastslår att det inte finns någon mening i att varje generation på nytt ska lära sig eller 

uppfinna sådant som tidigare generationer redan gjort. Kulturavets del av lärandet ”betonar 

hur det omgivande samhällets uppnådda kulturella nivå också bestämmer vårt sätt att tänka” 

(Myndigheten för Skolutveckling, 2007, s. 141).  

 

Situerat lärande intresserar sig för ”Vad och Var något ska läras” (Myndigheten för 

Skolutveckling, 2007, s. 142). Denna typ av lärande bygger på att man genom praktiska 

erfarenheter lär sig att klara olika saker. ”Detta betyder också att ”lärande” i ett sociokulturellt 

perspektiv kan syfta såväl på formellt, organiserat lärande som på ett mer informellt och 

situationsbundet, ”situerat” sätt att lära. Man lär sig något i det sammanhang där företeelsen 

förekommer” konstaterar Pedersen (Myndigheten för Skolutveckling, 2007, s. 141).  

 

Inom lärandet genom artefakter är ”med hjälp av vad” i förgrunden (Myndigheten för 

Skolutveckling, 2007, s. 141). Denna typ av lärande bygger på att vi tar hjälp av olika 

konstgjorda föremål ”som hjälpmedel eller tankestöttor för lärande” (Myndigheten för 

Skolutveckling, 2007, s. 141). För att tydliggöra vad han menar tar Pedersen upp exempel så 

som att vi räknar med hjälp av kalkylator, vi planerar framåt och minns med hjälp av 

almanacka o.s.v. Lundmark (2000) fastslår även att det är många faktorer i en lärande 

situation som man måste ta hänsyn till och beakta om ett bra lärande ska ske.  

 

Pedersen påpekar att det finns flera olika typer av lärande, Jernström (2004) fastslår att 

lärande innebär att man ”lär sig att se något på ett kvalitativt annat sätt än tidigare” (s. 57). 

”Lärande kan betraktas som en process där förändring intar en central roll. När lärande sker 

innebär det en kvalitativ förändring av människans sätt att se på och uppleva världen. Det man 

så väl kände till och som nyss trodde att man visste ”hur det var” framstår i ett nytt sken, man 

kar blivit kunnigare och kanske också visare” sammanfattar Söderlund det hela (2000, s. 6). 

Lundmark (2000) menar att lärande är en förväntad effekt av någon annan och att det finns 

formellt och informellt lärande och skillnaderna på dessa är att informellt lärande sker 

planerat och medvetet, medan formellt lärande sker som en sidoeffekt av andra aktiviteter och 

spontant.  
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SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

 

 

Syfte 

 

Syftet med vårt arbete är att beskriva och ge en fördjupad förståelse kring varför pedagoger 

väljer Att Skriva sig till Läsning som arbetsmetod vid barns lärande inom området läs- och 

skrivutveckling i förskoleklass.  

 

Vår avsikt är att genom intervjuer med förskoleklasspedagoger som arbetar med Att Skriva 

sig till Läsning försöka ta reda på varför de har valt att arbeta efter denna metod.   

 

 

Forskningsfrågor 

 

 Hur kommer det sig att de valt ASL. Har de valt arbetsmetoden själv eller är det 

bestämt på en annan organisatorisk nivå. 

 

 Hur upplever pedagogerna att metoden kan påverka elevernas kunskaper och 

kunskapsnivå. 

 

 Vilken effekt tänkte pedagogerna att metoden skulle spela i lärandet, vad tänkte de sig 

att metoden skulle bidra med.  
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TEORETISK BAKGRUND  

 

Vi kommer under detta avsnitt att beröra olika teorier kring hur vi människor kan lära oss att 

läsa och skriva. Inledningsvis tar vi upp vad tidigare forskning inom området visar för att 

sedan gå vidare in på hur olika teorier kring lärande och hur man på bästa lär sig ser ut. 

 

 

Teorier och tidigare forskning  

 

Vi valde att i vårt examensarbete försöka skapa oss en fördjupad förståelse kring varför 

pedagoger i förskoleklass väljer att arbeta enligt Tragetons metod Att Skriva sig till Läsning. 

Detta eftersom vi själva känner att det är oerhört viktigt att redan i tidig ålder stimulera 

barnens utveckling inom läsning och skrivning. Vår uppfattning är att man genom att starta 

redan i tidig ålder kan underlätta för barnen när de senare kommer till skolans värld. I vårt 

arbete ville vi därför titta lite närmare på hur pedagoger resonerar kring läs- och 

skrivutveckling och varför man som ett led i detta då exempelvis väljer att arbeta efter den 

datorstödda ASL-metoden.  

 

Berg (1990) undersökte vilka läsinlärningsmetoder verksamma pedagoger använder sig av, 

samt vad de anser om dessa metoder. Hon anser att det är intressant att undersöka ”hur 

mycket lärare granskar sin undervisning, utifrån vilka grundantaganden den bygger på” […] 

samt ”ta reda på vad som är avgörande vid valet av lästext” (s. 35). Detta är något vi tagit 

fasta på i vårt arbete, och strävat efter att skapa oss en fördjupad förståelse om, kring 

användandet av ASL i dagens skola.   
 

Förändringarna i samhället sker allt snabbare, vilket ökar medborgarnas behov av att 

ständigt förnya och fördjupa sina kunskaper. När eleverna går ut i arbetslivet skall de vara 

rustade för att lära om, lära nytt och lära mer för det livslånga lärandet. Vägen dit 

karaktäriseras av ett kunskapssökande och elevaktivt arbetssätt. Informationsteknik (IT) är 

ett redskap att nå en förbättrad utbildning och fördjupade kunskaper. Alla elever måste vara 

förtrogna med modern IT när de lämnar skolan. Detta uppnås bäst genom att de har fått 

använda IT som ett verktyg för sin inlärning. (Regeringens skrivelse 1997/98:176, s. 3).  

 

Teorierna om hur barn på bästa sätt lär sig att läsa och skriva har varierat under årens lopp. 

Metoderna är många och vilken eller vilka som ansetts och anses fördelaktigast varierar, både 

beroende på det samhälle man lever i men även beroende på att olika forskare har olika 

uppfattning om vilket sätt som är det mest fördelaktiga. Regeringen i Sverige konstaterar att 

IT idag har blivit en del av vår vardag och att skolan därför även måste anpassa sin 

undervisning så att alla får en god utbildning och som regeringen formulerar det förbereds 

”både för ett föränderligt arbetsliv och för vidare utbildning” (Regeringens skrivelse 

1997/98:176, s. 4). Söderlund (2000) menar att resultatet av detta blivit att man kan ”påstå att 

skolan idag, på olika sätt är under påverkan av de förändringar som sker i samhället i stort. 

Det gäller även ett ökande tryck på skolan att ta till sig informationstekniken som verktyg för 

lärande” (Söderlund, 2000, s. 4). 

 

Språkforskare hävdar (enl. Larsson, Nauclér & Rudberg, 1992) att barn kan lära sig 

skriftspråket lika naturligt som de lär sig talspråket om de ges tillfälle att i meningsfulla 

sammanhang samspela med sin omgivning i en trygg och språkstimulerande miljö. 

Förutsättningarna för detta är dock att pedagogerna skapar miljöer som stimulerar barnens 
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lärande. Mycket av detta finns naturligt med i förskoleklassens arbetssätt, genom exempelvis 

sagor, rim, sånger och läs- och skrivinlärning men mycket kan även göras för att ytterligare 

förbättra förutsättningarna. Musikaktiviteter av olika slag kan till exempel förutom att 

utveckla barnets språkliga förmåga även motivera barnen och stödja deras inlärning i andra 

ämnen. Jernström & Lindberg (1995) menar att det är av största vikt att ta in musiken i 

naturliga sammanhang i förskolan, fritidshemmet och skolan eftersom man genom detta ger 

eleverna möjlighet att skapa utefter sina egna förutsättningar och resurser. De poängterar även 

att ”barns inlärning inte enbart är fråga om tankemässig utveckling utan den är beroende av 

motoriska, känslomässiga, språkliga, sociala och kulturella förhållanden” (enl. Pedagogiska 

program för förskolan, 1987, s. 20), och konstaterar att musik kan användas som ”ett 

pedagogiskt hjälpmedel för kunskapsförmedling” (Pedagogiska program för förskolan, 1987, 

s. 22). Även Lindö (2002) behandlar hur viktig språkstimulering är för att barnen ska få en 

gynnsam läs- och skrivutveckling. ”I sitt upptäckande av språket går barnet från helheten till 

delen. Därför är det viktigt att utgå från en meningsfull text, som ger barnet en läsupplevelse 

samtidigt som det successivt uppmärksammar att skriftspråket är uppdelat i meningar, ord och 

stavelser” skriver Lindö (2002, s. 148). Hon tar även upp slutsatser som Lundberg m.fl. 

(1988) kommit fram till när de tittat på bakomliggande faktorer som styr elever i 

grundskolans utveckling av läs- och skrivkunskaper. Lundberg m.fl. menar, (enligt Lindö, 

2002), att det går att förutsäga förskolebarnens framtida läs- och skrivutveckling genom att 

titta på hur bra de i förskoleklassen är på att analysera ord samt sammanställa ljud. De barn 

som redan i förskoleklassen är bra på detta kommer även sedan att visa goda resultat på läs- 

och skrivtester i skolan menar de. Denna förståelse för språket går att öva upp redan i 

förskolan och förskoleklassen genom till exempel sång och rim som tidigare nämnts, men 

även genom att skapa en verksamhet som stimulerar barnens skrivintresse och läslust. 

Arnqvist (1990) visar att man verkligen kan öva upp förskolebarns språkliga medvetenhet 

genom att till exempel markera rytmen på varje stavelse i ett ord genom att använda rim och 

ramsor. Jernström & Lindberg (1995) menar att man genom sådana övningar dessutom som 

pedagog kan stimulera och förbättra barnens kunskaper inom läsområdet.  

 

”Hur lärande miljöer utformas, speglar på många sätt vilken människosyn och kunskapssyn 

som är förhärskande” skriver Lindö (2002, s. 169). Även Tragetons metod Att Skriva sig till 

Läsning bygger på detta tänk. Han menar att det är viktigt för barnen och deras utveckling att 

de kan möta olika material och arbetssätt i ett rum som övergripande är inspirerat av 

skriftspråket, med gott om bokstäver som barnen möts av genom till exempel texter på väggar 

och hyllor, papper och pennor och skriftstimulerande innehåll i lådor och skåp.  

 

Dagens aktuella forskning visar även att läs- och skrivinlärning markant förbättras om den 

sker frivilligt och under uppmuntran i en positiv anda (Borgström, 2006). De som forskar 

inom området är, enligt Borgström (2006), även ense om att det krävs två saker för att kunna 

lära sig att läsa, nämligen att man behärskar de två delar som detta består av; avkodning och 

förståelse. Avkodning handlar om att knäcka den alfabetiska koden och inse vad tecknen står 

för. Förståelse handlar om att förstå hur det talade ordet kan delas upp i små bitar och hur 

dessa bitar kan avbildas med bokstäver samt hur sekvenser av tecken, dvs. bokstäver, kan 

bilda meningar och skapa innehåll. När man som nybliven läsare knäckt den alfabetiska 

koden klarar man av att koppla ihop bokstäverna på pappret med de språkljud de står för och 

kan på så sätt även ljuda sig igenom hela ord eller delar av ord. För att klara detta krävs det 

dock övning. Ett bra sätt att göra detta på är att få eleverna att tycka att det är roligt och att det 

ger dem något att läsa så att de blir motiverade att ta sig an nya texter och vidareutveckla sin 

förmåga att läsa.  
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”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” konstaterar förskoleklassens och skolans läroplan 

Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 5). För att på bästa sätt utveckla elevernas 

läsförmåga gäller det som lärare att inte själv tala mest och vara mest aktiv vid 

textgenomgångar, men heller inte att överskatta elevens förmåga och därigenom presentera 

texter och uppgifter som ligger för högt över elevens nivå. Att fungera som en stimulerande 

vägvisare som presenterar passande men utmanande och intressanta uppgifter är något att 

sträva mot som lärare.  

 

De flesta av dagens forskare är, enligt Borgström (2006), eniga om att läsning kräver 

stimulans, undervisning och kulturella vanor för att utvecklas. Var vi bor och vilka förebilder 

vi där möter är alltså avgörande för vår läsutveckling eftersom denna till stor del baseras på de 

erfarenheter vi har. Dagens samhälle ställer i de flesta fall höga krav på vår läs- och 

skrivförmåga. Att fokusera på att ge eleverna goda kunskaper inom läsning och skrivning är 

därför oerhört viktigt, och, anser vi, ett arbete som bör startas redan med barnen på förskolan 

och i förskoleklassen. ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 

fastslår förskoleklassens läroplan (Lpo94, s. 5). Att då använda sig av ett medvetet arbetssätt 

som stimulerar barnen i detta känner vi är väldigt värdefullt.  

 

Förmågan att läsa bygger, som tidigare nämnts, på förmågan att kunna avkoda och förstå det 

man läser. Dagens forskare är eniga om att detta är de två komponenter som behövs, men är 

oense om vilken av dessa komponenter som är den väsentligaste. De forskare som menar att 

avkodning är väsentligast, dvs. att förmågan att kunna läsa ord utan hjälp av sammanhang 

eller andra yttre ledtrådar, menar att man bör använda sig av syntetiska läsinlärningsmetoder 

där fokus ligger på att lära sig bokstäverna först för att sedan kunna sätta ihop dessa till ord 

och meningar. De forskare som däremot menar att förståelsen är viktigast förespråkar 

analytiska läsinlärningsmetoder eftersom dessa bygger på hela texter med ett för barnen 

relevant innehåll. Förespråkarna för den analytiska läsinlärningen menar att den språkliga 

helheten kan gå förlorad om man börjar med avkodningen och fokuserar på bokstäver och 

stavelser istället för hela texter. De menar att det är av största vikt att eleverna istället får möta 

texter som är meningsfulla och som har ett känt innehåll eftersom detta ger en förförståelse 

när eleverna ska lära sig att avkoda den skrivna texten, vilket i sin tur underlättar läsningen.  

 

Skillnaden mellan att arbeta utifrån en syntetisk läsinlärningsmetod jämfört med en analytisk 

är att man i den syntetiska väljer att träna det som eleverna inte kan, nämligen avkodning. 

Eleverna får lära sig att bokstav för bokstav, ljud för ljud, bilda stavelser och så småningom 

ord och meningar. Inom den analytiska läsinlärningen fokuserar man istället på det eleverna 

kan och tar hjälp av sammanhang och ledtrådar för att hjälpa dem att knäcka den alfabetiska 

koden och identifiera orden. Man utgår där från hela texter som sedan delas upp i mindre 

delar, dvs. meningar, ord och stavelser. ”Man får alltså välja att antingen ge upp den 

systematiska ljud-bokstavsträningen till förmån för ett hyfsat innehåll eller också ge avkall på 

innehållet, om man bedömer avkodningsträningen som väsentligast” konstaterar Larsson, 

Nauclér & Rudberg (1992, s. 14).  

 

Det finns idag flera olika teorier kring hur barn lär sig olika förmågor, såsom bland annat att 

läsa och skriva. Vi har valt att belysa två olika teorier som vi anser stödjer den syntetiska 

respektive den analytiska läsinlärningens teorier.  



Ann-Mari Revholm  Att Skriva sig till Läsning 

Linda Rönnberg  Vad pedagoger tycker om att arbeta med  

Att Skriva sig till Läsning i förskoleklass 

 

16 

 

Teori och syntetiska läsinlärningsmetoder  

 

Jean Piaget (1896-1980)   

 

Piaget menar att när barnen ska lära sig något är de inte redo att lära sig flera saker samtidigt 

eftersom barnens mentala stadier begränsar dem. Han menar att om man försöker lära barnet 

flera saker samtidigt, saker som det inte är mentalt redo för, kan barnet bli frustrerat och tappa 

motivationen för att lära sig något. Detta sker, menar Piaget, eftersom barnet inte förstår vad 

man försöker lära det. Han menar att man istället måste lära ut en sak i taget så att barnet 

hinner förstå och ta till sig varje sak. Vidare menar Piaget att det är lärarens uppgift att se till 

att det finns lämpligt material som passar barnet samt att skapa en bra situation för utveckling. 

Barnets lärande finns hos barnet och det är barnets egen motivation som ska styra lärandet 

konstaterar han. För att lärande ska ske måste barnet enligt denna teori tillåtas att utforska.  

 

Piaget delar upp barnens ålder i olika faser och i de olika faserna finns det vissa gränser för 

vad barnen klarar av. Han menar att dessa faser ska förstås så som att barn inte kan 

tillgodogöra sig kunskap som är för avancerad för dess biologiska utveckling. Piaget kallar 

dessa teorier för genetisk epistemologi. Faserna inom dem är, enligt Piaget, biologiskt 

betingade, och kan därför placeras in i ett åldersschema. För att barnen ska kunna lära sig 

något måste de ha kommit till ett visst utvecklingsstadium vilket inträffar i åldersschemats 

olika faser.   

 

 Den sensomotoriska fasen, som varar mellan 0 till ca 2 år. Kallas även för 

spädbarnsperioden. I detta stadium sker barnens inlärning genom deras motorik och 

sinnen. 

 Den för-operationella fasen, från 2 till ca 6-7 år. I detta stadium utvecklar barnen sin 

förmåga att tänka i symboler.  

 Den konkret-operationella fasen, från 6-7 till ca 11-12 år. Barnen börjar nu, enligt 

Piaget, att tänka logiskt och ändamålsenligt, dock ännu så länge endast i konkreta 

situationer.  

 Den formal-operationella fasen, från 11-12 år till ca 15 år. Barnen har nu nått så långt i 

sin utveckling att de kan tänka på ett abstrakt plan och ta hjälp av hypoteser för att lösa 

problem. De klarar nu även av att analysera vilka olika möjligheter som finns i olika 

situationer, samt vad konsekvenserna av handlande i enlighet med dessa möjligheter 

kommer att leda till. De klarar nu även av att dra logiska slutsatser (Forsell, 2005).    

 

Piaget anser (enl. Forssell, 2005) att det som lärare och pedagog är viktigt att möta barnen på 

den nivå de befinner sig och utifrån de uppfattningar och föreställningar de uttrycker skapa 

situationer som utmanar deras synsätt. Detta eftersom Piaget, som förespråkare av den 

kognitiva teorin för utveckling, menar att det är individens egen aktivitet som ligger till grund 

för all personlig utveckling. ”Eftersom talutvecklingen är beroende av den kognitiva 

utvecklingen, har miljön mindre betydelse just vad gäller språkutvecklingen. Däremot spelar 

miljön desto större roll för den kognitiva utvecklingen och miljön har på så sätt en stor 

indirekt betydelse för språkutvecklingen” skriver Svensson (1998, s. 31). Hon konstaterar 

även att de pedagogiska konsekvenserna av Piagets teorier blir att ”barnet måste få rika 

möjligheter till att vara aktivt, utforska sin omvärld, återuppleva och härma i sina lekar” 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Epistemologi
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(Svensson, 1998, s. 31). Barnet måste även ges tillfälle att samspela med andra, såväl barn 

som vuxna, eftersom det i språkliga samspel med andra utvecklar sina förmågor ytterligare.  

För att ge exempel på och tydliggöra några olika metoder man som pedagog kan använda sig 

av har vi nedan valt att belysa två syntetiska läsinlärningsmetoder, vilka lutar mot Piagets 

tankegångar.  

 

Stavelsemetoden 

 

Stavelsemetoden är en metod som man använder sig av från cirka tre års ålder inom 

förskolan, förskoleklassen samt i grundskolans tidigare år och inom specialundervisning. Den 

fungerar på det sättet att man utgår från stavelser när man lär barnen att läsa eftersom man 

menar att det ska hjälpa barnen att använda stavelsen som en enhet vid läsning. Barnen får 

lära sig att muntligt dela upp ett ord i stavelser genom olika övningar som exempelvis 

klappleker, där barnen får lära sig hur man klappar ord och får in tänket om hur man delar upp 

ordet i dess stavelse. Man går sedan vidare genom att barnen lär sig alla vokaler. I detta arbete 

använder läraren sig av ord som slutar med samma vokal hela tiden, som exempelvis ja, sa, 

ta, för att barnen ska lära sig känner igen den delen av ordet. Tanken är att barnen genom 

detta lär sig var man ska göra delningen av ord. Efter hand utökas orden man arbetar med till 

längre och ”svårare” ord för att öka svårigheten att dela in dem i stavelser. Barnen kan sedan 

ta med sig sina kunskaper om stavelser och föra över dessa till läsning och skrift.  

 

Grunden i allt arbete med stavelsemetoden är att jobba med stavelser på olika sätt. Det finns 

många exempel på hur man kan göra detta; att klappa stavelser samt att klippa stavelser för att 

nämna några. I arbete med barn i yngre åldrar kan man även ha ett mjukdjur till hjälp som 

endast pratar i stavelser och som frågar barnen olika frågor och uppmuntrar dem att svara i 

stavelser så att mjukdjuret ska förstå vad de säger. Ett annat sätt är att barnen kan lära sig 

gåprat där barnen står i led och barnet längst fram säger en mening och de andra säger efter, 

barnen får då ta ett steg för varje stavelse. Andra varianter att arbeta med stavelsemetoden är 

att läraren kan läsa satser där läraren säger olika meningar i stavelseformen och barnen får 

lära sig att höra vad det är som sägs i en fullständig mening, man kan även som lärare 

använda sig av stavelsesegmentering. Stavelsesegmentering innebär att läraren inledningsvis 

kan säga ett ord och låta barnet få säga samma ord fast i dess stavelseform. När barnet har 

blivit duktigare ökas successivt svårighetsgraden och man kan då istället använda sig av 

läsning av ord, där läraren läser ett ord utan rätt betoning och med fel vokalkvalitet i stavelser 

och låter barnet få översätta ordet till talspråk. Hur man väljer att arbeta, vilket eller vilka sätt 

man väljer för att träna stavelserna, är inte det viktigaste menar förespråkarna för 

stavelsemetoden. Det viktiga är istället att man har regelbundna träningar med denna metod, 

helst 20 minuter per dag. Det är även bra att träna alfabetet om man vill arbeta med 

stavelsemetoden med barn.  

 

När barnen lärt sig att känna igen stavelser går man vidare genom att barnen får lära sig att 

skriva bokstäver. Läraren skriver då först en bokstav samtidigt som denna säger bokstavens 

namn. Man går på detta sätt igenom hela alfabetet och lär barnen att skriva såväl versaler som 

gemener. När barnet sedan ska börja skriva använder läraren sig av stavelseskrivning där 

läraren visar barnet hur man gör. Läraren säger ett ord till barnet i stavelser samtidig som 

denna skriver ordet. När barnen har blivit bättre på sin läsning läser de tillsammans med andra 

barn i körläsning. I detta stadie kan man med fördel använda sig av Big Book som 

hjälpmedel, så att läraren kan läsa ur en stor bok som alla ser samtidigt som barnen följer med 
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i och läser ur egna likadana mindre böcker. Björk & Liberg (1996) menar att barn kommer in 

i detta tänk utan att använda sig av denna metod men att det är ett steg i rätt riktning för 

barnen när de förstår att ett ord har en uppbyggelse och att det är den uppbyggelsen som avgör 

hur man ska uttala ordet. De menar att barnen steg för steg bygger upp en förståelse för 

skriftens mycket abstrakta principer, vilket är mycket vikigt för barnens fortsatta skrivande.  

 

Wittingmetoden  

 

Wittingmetoden utgår från barnens läsprocessers båda huvudkomponenter; symbolfunktionen 

och förståelsen och är enligt Larsson, Nauclér & Rudberg ”den mest renodlade syntetiska 

metoden i Sverige” (1992, s. 13). Denna metod lämpar sig för alla åldrar samt olika individer, 

och delar upp sig i en läsande del och en skrivande del eftersom man anser att det är lättare för 

barnen att lära sig att läsa samt skriva om det är uppdelat. Man jobbar här mycket med 

symbolinlärning, självständighetsarbete och arbete med olika språkstrukturer. Man utgår från 

det frivilliga hos barnen och deras intresse samt mognad. Inom självständighetsarbetet får 

eleverna själva välja vad de vill arbeta självständigt med, exempelvis rita, bygga pussel, 

klippa etcetera  

 

Med mognanden kommer barnen, enligt grundtanken inom Wittingmetoden, till en nivå där 

de vill arbeta med bokstäver. Barnen jobbar då även med symbolinlärning för att de ska få 

känna hur det känns att kunna något. Symbolinlärningen handlar om att låta barnen få träna 

sig att lyssna på olika ljud och sedan gå vidare till att lyssna till hur talade ord låter. Med detta 

får barnen lära sig att det finns språkljud i de ord de själva använder, barnen lär sig genom 

detta att utveckla sitt språk och blir språkligt medvetna menar förespråkarna för 

Wittingmetoden.  

 

Man går sedan vidare till att barnen får lära sig bokstäverna i vårt alfabete. Man börjar med 

vokalerna, sedan konsonanterna, c, x, z och q sist. Sedan lär sig barnen j-ljudet och ng-, sje-, 

och tje-ljudet. Det viktiga här är att när barnen lär sig bokstäverna ska det ske utan 

symbolerna. Barnen får sedan tillgång till text när de kan i princip alla bokstäverna och hur 

man ljudar dem. Dessa första lättlästa texter får barnen från lättlästa böcker. Barnen får börja 

ljuda ihop ljud av två stycken bokstäver. På så sätt lär de sig hur det ska gå till väga eftersom 

de inte behöver tänka på att ljudningen ska bli ett ord utan fokus istället ligger på att de lär sig 

själva ljudningen, exempelvis gatäko. Efter detta utvecklar man barnens förståelse genom att 

låta barnen granska sina inövade ljudningar och fundera på vilka som är ord, exempelvis (ga, 

tä) KO. Barnen går på ordjakt både i omgivningen samt i sitt eget språk för att komma fram 

till vilka av de bokstavskombinationer som de har övat på som finns. Man börjar med få ord 

som barnen ska klara att i korrekt ordning omvandla till ett ljud, dessa ord måste vara olika 

varandra så att barnen lär sig skillnaden. Det viktiga här är att det sker på barnens villkor och 

att det inte tröttar ut barnen, de ska vilja lära (Witting, 1990).  

 

Barnen får sedan gå vidare till avlyssningsskrivning där de får lyssna på och skriva olika 

ljudkombinationer som de tidigare tränat att sammanljuda. När barnen börjar skriva 

omvandlar de sina ljud till bokstäver på ett papper. Det är viktigt att barnen från början lär sig 

skriva orden i rätt ordning och att bokstäverna håller samman på ett snyggt sätt. För att elever 

ska utveckla en god läsförmåga menar Elbro (2004) att de måste ha en säker avkodning 

eftersom avkodning och språkförståelse hänger samman med varandra. 
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Teori och analytiska läsinlärningsmetoder  

 

Lev Vygotskij (1896-1934)  

 

Den ryske psykologen Lev Vygotskij lanserade en annan teori kring barn och deras lärande 

som han kallar för utvecklingsteori. Utvecklingsteorin går ut på att eleverna i sin utveckling 

befinner sig i flera olika utvecklingszoner samtidigt. Den ena utvecklingszonen innehåller 

sådant som jag har lärt mig att klara av på egen hand, medan den andra, som Vygotskij kallar 

för den proximala utvecklingszonen, innehåller sådant som jag kan klara av tillsammans med 

och med hjälp och stöd av andra, exempelvis kamrater, lärare eller andra i min omgivning. 

Vygotskij menar att om jag får hjälp av andra så kan jag klara av saker som egentligen är lite 

för komplicerade för att jag ska kunna klara dem på egen hand. Detta i sin tur gynnar min 

utveckling och stimulerar mig som individ att försöka mig på allt mer komplicerade saker. I 

takt med att mina kunskaper förbättras utökas även mina erfarenheter, vilka, enligt Vygotskij, 

ligger till grund för min utveckling då de är grunden för mina nya tankar och därmed även 

grunden för mitt fortsatta strävande mot nya kunskaper (Forsell, 2005; Strandberg, 2009).   

 

Vygotskij influerades starkt av det sociokulturella perspektivet, vilket innebär att det är i 

samspel med och i samarbete med andra människor som jag utvecklar mina färdigheter. 

Sammanhanget spelar här en stor betydelse och så även den kultur jag ingår i. Inledningsvis 

finns kunskapen i gemenskapen för att sedan integreras i individen. Lärande innebär alltså, 

enligt detta perspektiv, vad jag tar med mig från en situation för att dra nytta av i en annan. 

 

Vygotskij menar att barnet förändrar sig efter sin miljö allt eftersom den utvecklas och 

förändras, vidare menar Vygotskij även att rummet påverkar barnets lärande eftersom det 

förmedlar kunskaper, erfarenheter, förväntningar och känslor. ”Ett rum kan underlätta 

lärandet. Ett annat rum kan försvåra lärandet” (Strandberg, 2009, s. 22). Det är viktigt att 

rummet för lärande hjälper barnet att underlätta lärandet men även att det är utformat på ett 

sådant sätt att barnen anser att det ser fint och inspirerande ut och medverkar till att barnen 

känner sig inbjudna i rummet.  

 

För att ge exempel på och tydliggöra några olika metoder man som pedagog kan använda sig 

av om man ansluter sig till Vygotskij och hans tankar, vilket är det vanliga i dagens skola i 

Sverige, har vi nedan valt att belysa två analytiska läsinlärningsmetoder.  

 

Läsning på Talets Grund - LTG 

 

Läsning på Talets Grund (LTG) är en av de mest använda analytiska metoderna i Sverige. 

Den bygger ursprungligen på en amerikansk metod kallad Language Experience Approach 

(LEA) och på tankar av den ryske psykologen Lev Vygotskij, vilken, som vi nämnde ovan, 

lanserade tanken om att barns utveckling sker i samspel med deras omgivning. Läsning på 

talets grund är en omarbetad version av dessa tankar, och introducerades i Sverige på 1960-

talet av Ulrika Leimar. Den blev då den infördes banbrytande i den svenska pedagogiken, och 

är, eftersom den bygger på barnens eget språk och egna begrepp, egentligen att betrakta som 

ett arbetssätt snarare än en metod.  
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Läsinlärningen inom LTG fokuserar på barnens förståelse. Att arbeta efter LTG-metoden 

innebär att barnen själva, i grupp, författar de texter som klassen sedan kommer att arbeta 

med. Detta sker genom att barnen får berätta om gemensamma upplevelser som läraren sedan, 

efter barnens dikterande, skriver ner på ett blädderblock. Den nedskrivna texten läses sedan 

tillsammans av läraren och barnen för att efter detta delas ut i klassen. Eleverna får då varsin 

textrad eller textbit att arbeta individuellt med. I det individuella arbetet ingår bland annat att 

barnen ska försöka känna igen olika bokstäver och stavelser som orden består av för att med 

hjälp av det kända sammanhanget lära sig att knäcka den alfabetiska koden. Meningen med 

detta är, enligt Leimar, att läsinlärning inte bör vara ”lika för alla barn och styrd av en färdig 

läslära utan mera fritt utgå och bygga vidare på det enskilda barnets språk och egna 

erfarenheter” (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992, s. 32). Leimar menar att eftersom alla barn 

är individer som lär sig på olika sätt bör även de metoder man använder i sin undervisning 

vara flexibla. Genom att tillsammans skapa de texter som används får dessa ett välkänt och, 

för eleverna, relevant innehåll som de personligen kan relatera till och känna intresse för, 

vilket stimulerar eleverna och bidrar till deras fortsatta intresse att utforska texter och på så 

sätt utveckla sina förmågor att tala, läsa och skriva.  

 

I all språkutveckling spelar dialogen en viktig roll. Genom att samtala med andra kan eleverna 

bli medvetna om sina egna tankar samt ta del av andras funderingar och tankar. I LTG skapar 

de gemensamma samtalen grunden för de texter som eleverna sedan arbetar med. Syftet med 

samtalen blir därför att använda sig av elevernas talspråk, skriva ned detta och därigenom 

synligöra det talade med ord.  Eleverna kan då utifrån sina egna individuella 

utvecklingsnivåer successivt upptäcka skillnader mellan det talade språket och det skrivna. 

Eftersom eleverna arbetar med texterna individuellt kan de, med hjälp av LTG som 

pedagogisk metod, i egen takt utveckla sin förståelse för bokstäver och dess ljud.  

 

Att Skriva sig till Läsning - ASL 

 

Att Skriva sig till Läsning (ASL) är en metod utarbetad av den norske pedagogen Arne 

Trageton. Han konstaterar att trots att det är lättare att lära sig att skriva än att läsa så börjar vi 

med läsningen eftersom det är så svårt för barn i 6-7-årsåldern att forma bokstäver. För att 

undvika det motoriskt svåra momentet att forma bokstäverna för hand baseras ASL istället på 

att eleverna får skriva med hjälp av dator. Grundtanken med detta är att det är lättare att lära 

sig att läsa genom att skriva först, och att eleverna med datorns hjälp kan skriva egna texter 

lättare än om de skulle använt penna och papper. Om eleverna dessutom får arbeta med 

egenkonstruerade texter kan man förutom att ta vara på det som de vill berätta även på så sätt 

få längre och för eleverna mer meningsfulla texter att utgå ifrån vid lästräningen (Trageton, 

2005).  

 

Inom ASL arbetar eleverna alltid i par, helst med en pojke och en flicka i varje par. De får 

sedan tillsammans konstruera en text. ”En viktig poäng är att det alltid ska finnas två barn vid 

varje dator för att det sociala samspelet ska stimuleras och för att de ska kunna hjälpa 

varandra både språkligt och tekniskt” (Trageton, 2005, s. 62). Från början blir texten inte 

alltid korrekt stavad, men detta är något som man inte ska bry sig om. Trageton menar att 

eleverna med tiden kommer att rätta till sin stavning med hjälp av tips från pedagogen och 

rättstavningsprogrammet i datorn samt kommentarer från övriga i klassen eftersom de gärna 

vill stava rätt.  
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I takt med att barnen stavar all bättre och skriver allt längre stimuleras även deras 

läskunnighet på ett naturligt sätt. Frost menar (enl. Kerek & Niemi, 2009) att läskunnighet 

innebär att man kan sätta ihop korta stavelser till längre ord och meningar. Frost fastslår att 

hur skicklig en läsare är definieras av hur skicklig denna är på att sätta ihop korta stavelser till 

ord. En nybörjarläsare klara enligt Frost endast att sätta ihop bokstäver och/eller fonem till 

kortare ord. I takt med att läskunnigheten ökar, ökar även förmågan att sätta ihop bokstäver 

och stavelser till allt längre ord. ”A beginning reader then starts out with phonological 

recording of single letters into phonemes and, as the process of reading acquisition continues, 

learns to convert larger units of letters into phonemic clusters” (Frost, enl. Kerek & Niemi, 

2009, s. 2). 

 

En annan av fördelarna med att eleverna skriver först och läser sedan är att de själva alltid vet 

vad de skrivit och därför kan dra nytta av detta när de sedan ska läsa sin text. En annan fördel 

som ASL medför är att eleverna inte behöver forma bokstäverna för hand utan istället kan 

använda sig av den mycket mindre motoriskt krävande datorn för att forma fina bokstäver. 

Genom detta kan man även stimulera de elever som i annat fall kämpat med detta och 

därigenom gärna skrivit korta texter till att skriva längre och med större glädje. Att arbeta 

tillsammans i par gör också att eleverna kan inspirera varandra till fantasifullare och mer 

omfattande texter, vilket även det stimulerar deras läs- och skrivutveckling.  

 

Inom ASL kan man med fördel arbeta tematiskt menar Trageton. Genom att låta eleverna 

skriva om ett givet tema kan man genom att ställa följdfrågor till det de skrivit uppmuntra 

eleverna att skriva ännu längre och mer beskrivande texter. Om temat till exempel handlar om 

”min favoritleksak” kan man som pedagog ställa följdfrågor som handlar om vilken färg den 

har, vilken form, storlek och så vidare. Därigenom kommer eleverna att stimuleras att skiva 

en längre och mer beskrivande och berättande text som dessutom även hjälper dem att 

utveckla sina förmågor att skriva och läsa.  

 

Såväl LTG som ASL är metoder som utgår från ett Whole lanuage-perspektiv där elevernas 

lärande står i centrum och man utgår ifrån hela texter när eleverna ska lära sig att läsa. Vi 

känner som blivande pedagoger för detta och kommer i vårt arbete att fokusera på metoden 

ASL eftersom vi känner att denna, med sin datorbas, ligger rätt i tiden i dagens samhälle. Att 

eleverna dessutom får arbeta på ett friare sätt och med sådant som de själva är intresserade av 

gör att det kan kännas roligare för eleverna att skriva. En, som vi finner det, annan fördel med 

att arbeta med Trageton metod är att de elever som inte tycker att deras handstil är fin eller de 

som känner sig osäkra i sin läsning trots allt kan skriva fina berättelser och ”läsa” det som de 

skrivit för andra, vilket stärker deras självförtroende och stimulerar deras intresse för läsning.  

ASL upplevs, tack vare detta, som en metod som känns rättvis mot eleverna eftersom den 

baseras på deras kunskapsnivå vilken även kan utvecklas genom att kamrater och vi som 

pedagoger finns där och kan uppmuntra och utmana eleverna i deras skrivande när de skriver 

om saker som de känner till. Tiller och Tiller (2003) skriver att det är bra att utgå ifrån saker 

som man känner till eftersom barnen på så sätt har lättare att associera till egna referenser och 

genom det lättare kan ta till sig det man arbetar med, vilket är något som ASL-metoden 

verkligen tar fast på.  
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Tillvägagångssätt med ASL i förskoleklassverksamhet  

 

”Att skriva för hand är svårt för 6-åringar” konstaterar Trageton (2005, s. 9) i sin bok. Han 

menar att det går att komma förbi detta genom att istället använda dator som skrivmedel. På 

så sätt kan man som han skriver ”omvandla den traditionella läs- och skrivinlärningen till 

skriv- och läslärande” (Trageton, 2005, s. 9).  

 

Miljön är en väsentlig del inom ASL. Datorerna ska finnas i klassrummet redan från första 

dagen. De ska också vara startade redan innan eleverna kommer, allt för att det inte ska ta 

onödig tid från elevernas skrivande, i annat fall ska det finnas en snabbväg till 

ordbehandlingsprogrammet så att eleverna kan ta sig dit utan att slösa för mycket tid.  

 

ASL-metoden är indelad i 11 delsteg, med start i att eleverna tillsammans två och två får 

skriva bokstavssträckor på datorn, vilket innebär att de får skriva vilka bokstäver som helst, i 

vilken ordning som helst. I takt med att elevernas färdigheter utvecklas avancerar de sedan 

genom metoden. I nästa steg skrivs elevernas texter ut och de får gå på bokstavsjakt för att se 

hur många av en särskild bokstav som de skrivit. De olika bokstäverna får eleverna ringa in 

med olika färger samtidigt som de säger vilken bokstav det är . Detta ger förutom träning i 

bokstäver även motorisk träning och träning i matematik eftersom de sedan får räkna hur 

många av varje bokstav som de ringat in. Bokstavssträckorna är första steget i utvecklingen 

men även barnets namn är en viktig del i lärandet och kommer därför relativt tidigt i metodens 

delsteg. Eleverna avancerar sedan vidare genom att bland annat skriva bokstavssträckor plus 

sitt namn, leka och experimentera med storleken och stilen på bokstäverna samt typsnitten så 

att de lär sig att känna igen de olika bokstäverna även om de har olika form, och skriva 

enstaka ord med egen påhittad stavning om de inte kan den ”korrekta” och hela vägen vidare 

till steg 11 i vilken eleverna skriver dikter, efterson Trageton menar att fördelen med dikter är 

att de är en ”tacksam genre för 6-åringar eftersom dikter innebär korta texter med få ord” 

(Trageton, 2005, s. 80).  

 

Med lärarens hjälp kan eleverna i takt med att de avancerar genom metodens olika delsteg 

börja se fördelen med att dela upp bokstavssträckorna i kortare bitar och så småningom ord så 

att det blir lättare att läsa. Utan denna uppdelning blir det svårt för eleverna att läsa sina texter. 

Lärarens uppgift blir i detta att stimulera eleven att försöka hitta så många enskilda ord i det 

skrivna som möjligt och där göra mellanslag för att skapa enskilda ord. Eleverna kan genom 

detta lättare läsa sina texter vilket i sig även stimulerar dem att fortsätta skriva. De texter som 

eleverna skriver skrivs efterhand ut och eleverna får illustrera dem vartefter de blir till böcker 

som man kan läsa för klassen eller själv. Dessa egenproducerade texter och bokstavsböcker 

gör att ”inlärning sker på ett lekfullt informellt och betydligt mer effektivt och elevanpassat 

sätt” menar Trageton (2005, s. 64).  

   

Vid starten av året, då eleverna börjar i förskoleklassens verksamhet, genomgår de ett 

individuellt bokstavstest för att få reda på hur många bokstäver de kan. Testet används för att 

sedan kunna se hur varje elev vidareutvecklar sig. När man mäter bokstavskunskapen hos 

eleverna får eleverna ett test med både versaler och gemener som inte är i bokstavs ordning så 

att det inte ska bli lättare för eleverna att känna igen bokstäverna genom dess naturliga 

ordningsföljd. I detta test kan skillnaderna vara väldigt stora mellan elevernas kunskaper. Ett 

nytt test görs vid slutet av läsåret för att kunna se hur många fler bokstäver eleverna har lärt 

sig. Trageton själv konstaterar att ”det mest uppseendeväckande resultatet är att de kunde så 

många små bokstäver utan en enda timme av formell undervisning” (Trageton, 2005, s. 57).  
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I arbetet med ASL arbetar barnen tillsammans i par. För att de inte ska tappa sitt intresse är 

det, enligt Trageton, viktigt att som pedagog uppmärksamma de barn som är passiva eller som 

behöver extra hjälp samt att vid behov byta par. Det är väsentligt för elevernas lärande att de 

tar aktivt intresse i det den andre skriver, diskuterar och hjälper varandra vid problem samt 

ofta turas om att vara den som skriver. Det som skrivs får båda eleverna sedan en kopia av. 

Texterna får de även ta med hem för att läsa, om de vill, så att de nästa dag kommer ihåg vad 

de skrivit om. Eleverna ges även tillfälle att berätta för övriga i klassen vad de skrivit.   

 

”Genom lek med tangentbordet kunde många av de sexåringar som ingick i 

forskningsprojektet skriva sig till läsning innan jullovet under det första året i skolan” 

konstaterar Trageton (2005, s. 74). Han menar även att det viktigaste under det första året är 

att låta eleverna leka med bokstavssträckor och använda sig av alla fingrar på tangentbordet, 

inte att ”forcera en utveckling av skriv- och läsekonsten” (Trageton, 2005, s. 75). Väsentligt 

är också att arbeta med stimulerande teman för att barnen inte ska tappa sin lust att skriva 

texter tillsammans. Papper och penna används dock under det första året endast som 

komplement till skrivningen på datorn.  

 

Som extra stimulans finns alfabetet uppsatt såväl på väggarna i klassrummet som på elevernas 

arbetsbord. Viktigt att påpeka är dock att på dessa bokstäver finns inga färdiga illustrationer 

utan eleverna får själva göra sina egna illustrationer. Detta för att säkerställa att de verkligen 

uppfattar kopplingen mellan bilden och ljudet.  
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FÖRANKRING I STYRDOKUMENT  

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet kan man 

läsa att det inte är tillräckligt att endast förmedla kunskap till eleverna. Undervisningen måste 

även bedrivas demokratiskt och anpassas till varje elevs förutsättningar och individuella 

behov. ”Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo94, s. 4).  

 

Vi finner därför att exempelvis ASL kan vara en gynnsam metod att använda eftersom den 

bygger på elevernas egen verklighet och begreppsvärld. Att metoden dessutom är datorstödd 

kan bidra till dess möjlighet att locka dagens elever samt att stimulera dem i deras utveckling. 

”IT kan, enligt Myndigheter för skolutveckling, bidra till ökad måluppfyllelse på ett antal 

områden, till exempel då det gäller elevernas förmåga att kommunicera med olika medier och 

uttrycksformer, att söka och kritiskt granska information och, inte minst, att utveckla 

elevernas basfärdigheter i skrivning, läsning och matematik” (Trageton, 2005, s. 20).  

 

Genom ASL kan eleverna i sin egen takt och med utgångspunkt i sina egna samt kamraternas 

kunskaper utveckla sin läs- och skrivförmåga. Läroplanen fastslår att det är ”skolans uppgift 

att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo94, s. 3). Genom att som pedagog använda 

metoder som anpassas till varje elevs förutsättningar, tidigare erfarenheter och behov anser vi 

att man på ett fördelaktigt sätt kan möta detta krav.  
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FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED DATORANVÄNDNING I SKOLAN 

 

I dagens samhälle blir datorn mer och mer självklar och används till allt mer. Lundmark 

(2000) ser flera fördelar med att låta elever använda sig av dator i skolan. Några av de 

fördelar som hon ser är att datorn är ett hjälpmedel bland de andra verktygen som 

pedagogerna har tillgång till. Hon ser även att eleverna med datorns hjälp övervinner 

motstånd, presterar mer, blir bättre på att stava, gör snygga produkter, känner stolthet över 

arbetsresultatet och lär sig hantera tekniken. Hon konstaterar även att eleverna blir bättre på 

att samarbeta och hjälpa varandra. I sin avhandling ser hon dock även nackdelar med 

datoranvändningen i skolan. Några av dessa är att det tar lång tid att använda sig av dator och 

att detta kan skapa svårigheter eftersom det då kan bildas köer. Även Söderlund (2000) ser 

nackdelar när han tittar på datoranvändning i skolan. Han konstaterar att det kan leda till för 

mycket stillasittande samt att tekniska problem med datorer och skrivare kan verka stressande 

och göra arbetet onödigt tidsödande. Han ser också en nackdel i att alla pedagogerna inte 

stöder datorarbetet och själva skulle behöva mer utbildning och tekniskt stöd samt tid för att 

lära sig nya program. 

 

Söderlund (2000) konstaterar dock att trots nackdelarna så kan datoranvändandet stimulera till 

samarbete och motivera eleverna, öka elevernas självförtroende och bidra till ökad 

jämställdhet mellan pojkar och flickor och mellan eleverna och pedagogen. Han menar att 

användning av dator är särskilt gynnsamt för elever med olika svårigheter, eftersom IT ger 

nya möjligheter i arbetet med dem.  

 

Löfgren (2010) ser i sitt arbete även hon fördelar och nackdelar med användandet av ASL. 

Till nackdelarna placerar hon att det kan vara svårt för eleverna att samarbeta, svårt för 

pedagogerna att ta in vikarier, att datorerna surrar i klassrummet och att det blir varmt. Det 

går även åt mycket papper för att kunna skriva ut det eleverna arbetar med för att genom detta 

kunna dokumentera och se deras utveckling. Hon menar även av egen erfarenhet att man som 

pedagog ofta vill för mycket och genom detta skaffar för många datorer i sin strävan att låta så 

många elever som möjligt arbeta med ASL samtidigt. Löfgren menar att det istället är bättre 

att minska ned på antalet datorer i klassrummet så att man hinner hjälpa de elever som för 

tillfället arbetar vid dem på ett bättre sätt. Till de fördelar Löfgren ser med ASL hör att 

eleverna visar skrivglädje och utvecklar fonologisk medvetenhet, det vill säga medvetenhet 

om språkljud vilket exempelvis även inkluderar förmåga att rimma, och genom detta även 

knäcker läskoden snabbare än med andra metoder. Detta i sig skapar läslust och fungerar 

språkutvecklande. Eleverna får även genom ASL ett bra innehåll i det de skriver eftersom 

texterna blir längre, de blir tekniskt säkra och får både en medvetenhet om design och 

bildspråk såväl som snabba fingrar. Skrivande går även snabbare vilket ger tid över till annat 

menar Löfgren. Denna tid kan med fördel, enligt henne, användas till praktiska övningar som 

exempelvis småslöjd för att träna finmotoriska färdigheter. 

 

Löfgren (2010) menar att det goda resultat som ASL ger bland annat beror på att de texter 

som eleverna arbetar med är elevnära och utgår ifrån dem själva och därmed blir meningsfulla 

och viktiga för dem. ”Talspråk är alltid begripligt för barnet; det uppstår ur ett levande 

umgänge med andra människor, det är en fullkomligt naturlig reaktion, barnets reaktion på 

vad som händer omkring det och berör det. Vid övergången till skriftspråket, som är betydligt 

mer abstrakt och konventionellt, förstår barnet ofta inte varför man måste skriva. Det saknar 

ett inre behov av att skriva. Speciellt visar detta sig vid sådana tillfällen när barnet skriver om 

ämnen som givits i skolan” (Vygotskij, 1995, s 54). ASL baseras på tanken att man genom att 
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istället skapa situationer där eleverna får skriva texter som känns meningsfulla för dem på ett 

fördelaktigt sätt kan stimulera såväl deras skrivutveckling som deras läsutveckling.    

 

Vi ser efter att ha tittat på Löfgrens (2010) material och föreläsning att en nackdel med att 

arbeta efter Tragetons modell är att hon och kanske även andra pedagoger gärna önskar 

mycket teknisk utrustning, i form av till exempel digitalkamera, scanner, färgskrivare, 

videokamera, projektor etcetera förutom datorerna som behövs för att skriva.  

 

Fördelarna däremot förefaller vara många, såväl verksamma pedagoger som Trageton själv 

menar att elevernas texter gynnas genom att de får skriva på dator istället för med penna, 

vilken är betydligt mer motoriskt krävande. Texterna blir snygga och det går enkelt att skriva 

vilket gör att eleverna gärna skriver, och ofta skriver längre. Denna teori stöds även av 

internationella undersökningar. För att ge ett exempel har vi valt att ta med en studie 

genomförd av Babayigit & Strainthorp (2009) där läs- och skrivutvecklingen hos turkiska 

barn i klass 1 och 2 undersökts. Babayigit och Strainthorp konstaterar i sin studie att det inte 

finns några tillförlitliga metoder för att förutspå hur elevernas texter kvalitetsmässigt skulle 

komma att utvecklas, beträffande exempelvis mängd stavfel etcetera Däremot upptäckte de en 

faktor som påverkade hur texternas sammansättning, och därigenom även textomfånget, 

skulle komma att se ut och utvecklas. Babayigit och Strainthorp menar att man genom att titta 

till elevernas ordförråd och arbetsminne kan förutspå resultatet på deras texter. Vi drar 

paralleller till det Trageton menar och påstår att genom att använda hans metod, där eleverna 

skriver på ett mindre arbetskrävande sätt genom att använda dator, kan man som pedagog 

stimulera dem till att använda sin fulla potential och större del av sitt ordförråd och genom 

detta även automatiskt vinna fördelar genom att eleverna då även utvecklar sina kunskaper 

inom skrivning och läsning. För som Babayigit och Strainthorp själva konstaterar så är det så 

att ”the overall findings support the notion that children’s early composition writing fluency 

can be constrained by handwriting automaticity”(Babayigit & Strainthorp, 2009, s. 23). 
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METOD  

 

Vi kommer nedan att behandla hur vi gick till väga för att välja ut vad vårt arbete skulle 

handla om. Även hur urvalet av undersökningsgrupp, undersökningsupplägg samt 

informationsinhämtning och bearbetning gick till kommer att beskrivas. 

 

 

Undersökningsgrupp 

 

Vi inledde vårt arbete med att fastställa vilket syfte det skulle ha. När vårt syfte var fastställt 

valde vi ut vilken undersökningsgrupp som skulle ingå. I vår undersökning kom pedagoger 

från förskoleklasser som arbetar efter Tragetons metod Att Skriva sig till Läsning att ingå. 

Eftersom vår studie inte inkluderade samtliga förskoleklassers pedagoger valde vi att 

slumpmässigt välja de deltagande pedagogerna. Det här skall inte likställas med att vi försökt 

skapa en representation för hela populationen som det ofta beskrivs i metodböcker (Patel & 

Davidsson, 2003). I stället styrdes vi av tanken att detta urval skulle öka variationen i de 

uppfattningar vi var ute efter (Carlgren & Marton, 2002). Vi valde att försöka ge en fördjupad 

förståelse av varför pedagoger anser att de vill arbeta med Tragetons metod Att Skriva sig till 

Läsning, samt på vilket sätt de anser att metodens utformning kan stimulera barns läs- och 

skrivutveckling. Vår tanke var att försöka identifiera faktorer som avgör vad det är som gör 

att verksamma pedagoger väljer att arbeta med metoden.   

 

 

Undersökningsupplägg 

 

Vi kom att med hjälp av en intervjuguide intervjua pedagoger som valt att arbeta med ASL. 

Vi hade i våra intervjuer valt frågor som anknyter till och försöker besvara de frågeställningar 

vårt arbete baseras på.  

 

För våra intervjuer kontaktade vi pedagoger från förskoleklasser som valt att arbeta med ASL 

och frågade om de kunde tänka sig att delta i vår undersökning.  Till de fem pedagoger som 

valde att delta skickade vi ut en intervjuguide så att de innan vi träffades skulle ha en 

möjlighet att förbereda sig och reflektera över våra frågor.  

 

I vårt sätt att planera intervjuerna försökte vi tänka igenom uppläggningen utifrån följande 

citat: ”Forskningsintervjun fortskrider ungefär som en normal konversation men har ett 

specifikt syfte och en specifik struktur: den karaktäriseras av en systematisk form av 

utfrågning. Intervjuarens frågor bör vara korta och enkla” fastslår Kvale (1997, s. 123). 

Genom de svar pedagogerna gav i våra intervjuer ville vi skapa ett underlag att analysera 

vilka faktorer som spelar in när man som pedagog väljer arbetsmetoder. Vi ville även bilda 

oss en uppfattning om vad det, enligt pedagogernas synsätt, är som underlättar och stimulerar 

barnens lärande inom läsning och skrivning. Därigenom avsåg vi även skapa en förståelse för 

hur en god lärmiljö kan utformas. Vår tanke var att vi genom detta även skulle komma att få 

tillgång till de professionella åsikter som pedagogerna besitter som ett komplement till våra 

egna tolkningar. Vår inställning till genomförandet av intervjuerna inspirerades också av den 

inställning som Kvale ger uttryck för i följande citat: ”Det fenomenologiska idealet är att 

lyssna utan förutfattade meningar, tillåta den intervjuade att beskriva sina upplevelser utan 

avbrott för intervjuarens frågor” (Kvale, 1997, s. 126). Naturligtvis redovisas sedan resultaten 



Ann-Mari Revholm  Att Skriva sig till Läsning 

Linda Rönnberg  Vad pedagoger tycker om att arbeta med  

Att Skriva sig till Läsning i förskoleklass 

 

28 

 

utan att pedagogernas identitet avslöjas. Deltagarna i vår studie fick även information om hur 

de sedan kan ta del av resultatet.   

 

När vi genomförde våra intervjuer lät vi pedagogerna själva bestämma en tidpunkt som 

passade dem. Detta för att försöka säkerställa att vi skapat en så fördelaktig intervjusituation 

som möjligt. Vi valde även att själva åka till dem på deras respektive arbetsplatser för att 

försöka optimera utfallet på våra intervjuer. Stöd för den uppläggningen fann vi hos 

Svenning: ”De personliga intervjuerna utförs oftast hemma hos intervjupersonerna, på deras 

arbetsplatser, på deras klubblokaler etc. allt beroende på vad intervjuerna handlar om. 

Huvudprincipen är i vilket fall, att intervjuaren uppsöker intervjupersonen” konstaterar 

Svenning (2003, s. 120). Vår tanke var att genom att åka till pedagogernas arbetsplatser på 

detta sätt även se till att pedagogerna skulle ha tillgång till eventuellt material som de under 

intervjuernas gång kunde komma på att de ville visa eller behandla. Vi träffades dock i ett 

lugnt rum utan närvaro av några elever. 

 

Vi valde att avsätta ungefär en timme till varje intervju. Intervjusituationen präglades av den 

atmosfär som Svenning uttrycker på följande sätt: ”Under intervjun bör intervjuaren ägna all 

sin uppmärksamhet åt intervjupersonen. Denna måste känna att han eller hon står i centrum 

för intresset” konstaterar Svenning (2003, s. 121). Han fastslår även att intervjuaren måste 

vara en god lyssnare. ”Detta innebär inte att intervjuaren ska vara tyst som muren, utan att det 

är intervjupersonens åsikter och svar som är centrala” (Svenning, 2003, s. 121). Under den tid 

vi avsatte till våra intervjuer anser vi att vi i lugn och ro kunde intervjua pedagogerna, nå fram 

till deras uppfattningar om ASL som metod och få fatt i hur de resonerar kring användandet 

av metoden samt de fördelar respektive nackdelar som de ser med den.  

 

 

Intervju med intervjuguide  

 

Vår uppläggning är alltså inspirerad av Kvale som i sin tur ofta hänvisar att hans råd bygger 

på en fenomenologisk grund. Vi fokuserade oss på pedagogernas egna upplevelser av ASL. 

Enligt Kvale (1997) sker sådana undersökningar genom att man inleder med kvalitativa 

intervjuer där intervjupersonerna själva får beskriva sin uppfattning av ett fenomen med egna 

ord. ”Med kvalitativt inriktad forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar 

på ”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala 

analysmetoder av textmaterial” (Patel & Davidsson, 2003, s. 14). I vår undersökning använde 

vi oss av detta för att ta reda på pedagogernas uppfattning om hur ASL som metod kan bidra 

till elevers läs- och skrivutveckling samt deras uppfattning om hur den påverkar och skapar 

möjligheter för eleverna att utvecklas.  

 

 

Bearbetning, analys och tolkning  

 

När vi intervjuat vår undersökningsgrupp fortsatte vi genom att gå vidare och analysera 

intervjuerna för att skapa oss ett helhetsintryck av vad de data vi samlat in visar, samt vilka 

likheter och särdrag som de uppvisar.  

 
Forskaren som tolkar en text, till exempel en noggrant utskriven intervju, börjar med att 

först läsa hela intervjun och försöker förstå helheten av denna, för att sedan läsa olika delar i 

texten var för sig för att skaffa sig förståelse av dessa. Forskaren kan sedan pendla mellan 
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dessa båda synsätt och ställa de olika förståelserna i relation till varandra. På samma sätt kan 

forskaren pendla mellan subjektets synvinkel, dvs. intervjuaren, och objektets synvinkel, 

dvs. den intervjuade, för att nå fram till en god förståelse av det studerade problemet. Hela 

tiden använder också forskaren sin egen förförståelse som ett verktyg i tolkningen (Patel & 

Davidsson, 2003, s. 30). 

 

Materialet som vi fick in genom intervjuerna i vår fallstudie bearbetade vi genom en kvalitativ 

och enligt Kvale (1997) fenomenologiskt inspirerad bearbetning. Genom det arbetssättet 

kunde vi skapa oss en förståelse för pedagogernas egna upplevelser utan våra tolkningar. 

Kvale (1997) fastslår att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är ”att beskriva och 

förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till” (s. 34). Han 

konstaterar vidare även att ”huvuduppgiften är att förstå innebörden av vad den intervjuade 

säger” (Kvale, 1997, s. 34). Svenning konstaterar å sin sida att ”den övergripande tanken med 

kvalitativa undersökningar är att exemplifiera” (Svenning, 2003, s. 76). Vi avser genom att 

använda oss av detta tillvägagångssätt endast försöka återge och beskriva det som de 

intervjuade pedagogerna själva gett uttryck för, utan att lägga in våra egna tolkningar eller 

värderingar i de svar som framkommit. Det innebär att de teman som Kvale skriver om och 

som är en del av forskarens djupare tolkning ligger bortanför vad som kan åstadkommas inom 

ett examensarbetes ram.  

 

Våra intervjuer bearbetade vi genom att skriva ned dem till text, för att sedan kunna analysera 

dem för att försöka återfinna likheter och skillnader i det material vi inhämtat. Kontinuerligt, i 

takt med att vi fått in material av intervjuer, analyserade vi löpande materialet för att på så vis 

säkra materialet medan det var ”färskt” i minnet. Patel & Davidsson (2003) menar att detta 

även kan ge idéer om hur arbetet ska fortlöpa. På det sättet kunde vi även säkerställa att de 

intervjuade hade förstått våra frågor rätt så att det slutliga materialet visar en rättvis bild av 

det som vi avsåg att undersöka.  

 

Vi analyserade de utskrivna intervjutexterna ett flertal gånger, bearbetade dem genom att göra 

meningskoncentreringar med de centrala i det den intervjuade svarade som noteringar i 

marginalerna, för att på så vis finna mönster och kunna placera in svaren i olika kategorier. 

Kvale (1997) menar att det är genom att arbeta på detta sätt som man som forskare kan göra 

en fenomenologisk analys. ”Först läser forskaren igenom hela intervjun för att få en känsla av 

helheten. Sedan fastställer han meningsenheterna som de uttrycks av intervjupersonen. För det 

tredje formuleras det tema som dominerar en naturlig meningsenhet så naturligt som möjligt. 

Forskaren försöker här tolka intervjupersonens svar utan fördomar och tematisera uttalandena 

utifrån hennes synvinkel sådan den uppfattas av forskaren” (Kvale, 1997, s. 177). Svenning 

(2003) konstaterar att ”i denna eller dessa första genomläsningar söker forskaren efter 

ansatser och mönster. Han sätter också etiketter där det går” (Svenning, 2003, s. 122). På detta 

sätt kunde vi se hur vi skulle lägga upp vårt fortsatta arbete och vilka texter som passade bra 

ihop med varandra. Genom att vi har haft flera genomläsningar har vi även sett om några 

kategorier kunnat slås samman för att på det viset ge ett bättre resultat eller beskrivning av 

något eller om en beskrivning istället borde ha delats upp i flera.  

 

Vi gjorde slutbearbetningen på vårt arbete ett flertal gånger för att på så vis se om det var 

något som vi hade missat eller som kunnat förändras. I vårt arbete framgick vårt 

tillvägagångssätt för den kvalitativa bearbetningen genom en strukturerad text tydligt, och vi 

formade med hjälp av datorn ett välskrivet och strukturerat dokument där vår analys och våra 

slutsatser fanns med.  
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RESULT OCH ANALYS 

 

Vi kommer i det följande att relatera resultaten till våra forskningsfrågor;  

 

 Hur kommer det sig att pedagogerna valt ASL. Har de valt arbetsmetoden själv eller är 

det bestämt på en annan organisatorisk nivå. 

 

 Hur upplever pedagogerna att metoden kan påverka elevernas kunskaper och 

kunskapsnivå. 

 

 Vilken effekt tänkte pedagogerna att metoden skulle spela i lärandet, vad tänkte de sig 

att metoden skulle bidra med.  

 

 

Hur kommer det sig att pedagogerna valt ASL? 

 

På frågan om de valt arbetsmetoden själva eller om det bestämts på en annan organisatorisk 

nivå eller av någon annan så svarade en majoritet av de tillfrågade att de själva tack vare ett 

projekt i kommunens regi blivit intresserade av metoden och därför valt att arbeta med den. 

”Det är en metod som väcker nyfikenhet och lust att läsa och skriva. Det är samtidigt en 

metod som går att vidareutveckla i takt med stigande kunskaper” svarade en av pedagogerna 

när vi frågade varför denna valt att arbeta med ASL. ”Därför att det är ett extra verktyg och 

hjälpmedel i skriv- och läsutvecklingen, där jag kan styra innehållet och välja olika innehåll 

samtidigt som barnen får möjlighet att arbeta fritt utifrån detta innehåll” svarade en annan.  

 

Vi kunde när vi analyserade de svar som pedagogerna gav se att en majoritet av dem, bland 

annat de två ovan citerade, passade in i kategorin frivilligt val. Samtliga utom en svarade på 

ett eller annat sätt att denna blivit intresserad av metoden och på eget initiativ infört den i sin 

verksamhet. Dock var det inte alla som på egen hand valt arbetsmetoden. En pedagog svarade 

att denna precis påbörjat en ny tjänst i en förskoleklass på en skola som redan arbetade med 

metoden. Denna pedagog fann själv metoden stimulerande och valde därför att även hon 

arbeta med ASL.  

 

Det projekt som kommunen ifråga startat inkluderade inledningsvis klasser i år 1-3, men även 

intresserade pedagoger i förskoleklasserna var välkomna om de så önskade. De pedagoger 

som deltog fick sedan möjlighet att lära sig mer om metoden genom en vidareutbildning om 

barns läs-, skriv- och språkutveckling i LTU:s regi. Pedagogerna erbjöds även ett studiebesök 

på en förskola som redan arbetade med ASL utanför kommunen. De pedagoger som efter 

detta kände att de skulle vilja arbeta med ASL erbjöds sedan att starta upp en verksamhet i 

form av ett utvecklingsarbete på försök under ett år. Även efter detta år passerat kände 

pedagogerna att de gärna skulle arbeta med ASL och har därför fortsatt med detta arbete i 

ordinarie form sedan dess.  

 

Kommunen som de intervjuade pedagogerna är verksamma inom har tillsatt en person som är 

utvecklingsansvarig för ASL. Denna pedagog reser runt till kommunens olika förskoleklasser 

och skolklasser som arbetar med ASL och ger dess pedagoger stöd och idéer, och hjälp vid 

behov. Kommunens ASL-ansvariga är även den som sköter om och håller i utbildningar inom 

metoden för pedagoger som känner att de gärna skulle vilja arbeta med ASL och lära sig mer 

om denna metod.  
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En majoritet av pedagogerna hade, som tidigare nämnts, fått utbildning i metoden innan de 

startade, både genom utbildning genom LTU i barns läs- och skriv- och språkutveckling samt 

genom en intern datautbildning i kommunens regi. Den pedagog som inte varit med sedan 

starten har sedan blivit erbjuden utbildning när denna valde att arbeta med ASL. Pedagogerna 

träffas även tillsammans för att gemensamt utbyta tankar samt tips och idéer med varandra. 

Vid dessa träffar deltar såväl förskoleklassens pedagoger som lärarna från år 1-3. Vid vissa 

tillfällen utbyts idéer i åldersblandade grupper, medan de vid andra tillfällen delar upp sig så 

att de endast diskuterar med pedagoger inom samma årsgrupp som de själva är verksamma 

inom. Pedagogerna vi intervjuade tyckte själva att dessa träffar var mer givande än de 

åldersblandade eftersom man vid de åldersblandade träffarna talade mer allmänt om metoden 

och dess möjligheter eftersom spridningen i barnens kunskaper, på grund av deras ålder, vid 

dessa tillfällen var så pass markant.  

 

 

Pedagogernas upplevelser av metodens inverkan på elevernas kunskaper och 

kunskapsnivå 

 

Pedagogerna som vi intervjuade ansåg att pedagogens roll är att likställa med en vägvisare 

som tror på barnens kunskaper och som finns där som stöd för barnen om och när de så 

behöver. De menar att man som pedagog endast är en medhjälpare i barnens framgångar. 

Kunskaperna däremot tar eleverna genom rätt uppmuntran och vägledning till sig själva.  

 

Pedagogerna anser att det gäller att bygga på det som barnen visar intresse för och genom 

detta sedan skapa lärandesituationer där såväl läs- och skrivkunskaper som sociala förmågor 

stimuleras och utvecklas. De menar även att man genom ASL på ett roligt sätt kan närma sig 

skriftspråket på ett kreativt och fantasifullt sätt. Eller som en av de pedagoger vi intervjuade 

uttryckte det; ”Barnen blir inte hämmade. De kan vara kreativa och fantasifulla i sagor och 

berättelser eftersom det är så lätt att ändra när man använder dator”. 

 

I de svar vi fick under våra intervjuer kunde vi urskilja vissa likheter mellan de olika 

pedagogernas uppfattningar om vad metoden kan bidra med. När vi sammanställde det som 

pedagogerna svarat märkte vi att en majoritet av deras svar föll under kategorin lustfyllt 

lärande och samarbete. Ett flertal pedagoger menade även att ASL förutom läsning även 

främjar stavning och kreativitet. Många såg framför allt samarbetet mellan eleverna som 

fördelaktigt. ”Att lära av varandra är spännande” som en pedagog uttryckte det.  

 

Tragetons metod leder ofta till att elevernas kunskaper ökar dramatiskt och pedagogerna 

tycker sig se stora förändringar på relativt kort tid när de arbetar med ASL. De upplever även 

att elevernas samarbetsförmåga förbättras och att deras textmässiga innehåll och stavning 

stimuleras. De upplever också att eleverna har roligt när de arbetar med metoden, vilket även 

det bidrar till att stimulera deras lust till fortsatt lärande och lust att läsa och skriva. Även 

turtagning kan på ett naturligt sätt tränas genom arbetet menar de.  

 

En majoritet av pedagogerna blandar eleverna baserat på deras kunskaper så att de när de 

arbetar i par stimulerar varandra och utvecklar varandras såväl som sina egna kunskaper. 

Genom att arbeta tillsammans kan eleverna, förutom att hjälpa varandra med innehållet i 

texten även uppmärksamma varandra på hur ord stavas samt tekniska funktioner som till 

exempel hur man gör för att exempelvis spara eller skriva ut arbeten. Alla pedagoger arbetar 

dock inte på detta sätt. En av de tillfrågade pedagogerna menar att denna istället bildar par där 
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eleverna ligger på en likartad kunskapsmässig nivå eftersom även detta kan stimulera och 

vidareutveckla deras kunskaper på ett fördelaktigt sätt. Denna pedagog motiverar sin 

indelning med att det i annat fall för tillfället skulle bli ett markant kunskapshopp mellan de 

elever som skulle skrivit tillsammans eftersom det i den nu aktuella klassen är en stor 

spridning mellan vad eleverna kan. Några av eleverna är på gränsen till att knäcka den 

alfabetiska koden medan andra har en lång väg kvar dit.  

 

Beträffande hur eleverna kan stimuleras kunskapsmässigt svarade en av de tillfrågade 

pedagogerna att denna anser att ASL, genom att man skriver på datorn och samtidigt även ser 

det som skrivs samt lyssnar till det ljud som den skrivna bokstaven har, på ett naturligt sätt 

skapar en förståelse och koppling mellan symbolen och dess ljud, vilket pedagogen upplever 

bidrar till att barnen lättare skapar sig en förståelse för de skrivna bokstäverna. 

 

 

Metodens inverkan på lärandet  

 

De pedagoger som vi intervjuat ser få eller inga nackdelar med ASL som metod. Däremot ser 

de flera fördelar. Bland fördelarna återfinns att det är ett extra verktyg vid elevernas läs- och 

skrivinlärning, ett verktyg som på ett roligt sätt hjälper eleverna att närma sig skriftspråket. 

Det går snabbt och enkelt för eleverna att forma bokstäverna, att vid behov sudda eller ändra 

samt sammanställa ”professionella” slutprodukter. Detta samtidigt som man med datorns 

hjälp leker fram elevernas kunskapsmässiga utveckling. Metoden väcker intresse och 

nyfikenhet, den stimulerar elevernas lust att läsa och skriva och är framför allt flexibel och 

möjlig att anpassa efter varje individs kunskapsmässiga nivå och behov. Tack vare att man 

använder sig av dator kan även skrivmässigt något svaga elever stimuleras till att med glädje 

skriva långa texter, vilket är positivt både för deras självförtroende och självkänsla såväl som 

för deras utveckling. ”Jag kan själv påverka hur mycket dator jag vill använda i min 

verksamhet. Vi arbetar med ASL samtidigt som vi även kombinerar det med annat under 

veckan” sa en pedagog. Denna menade att man som pedagog kan se till vad eleverna i 

gruppen behöver utveckla och sedan anpassa sin undervisning utifrån detta. Ibland kanske en 

elev behöver något annat än ASL och dator och då kan man själv välja att arbeta med detta. 

Ibland kan det vara så att en elev gynnas av att få använda dator och då kan man fokusera på 

det. ”Att arbeta tillsammans och skriva på datorn och att sen få läsa upp sina sagor för 

varandra är stimulerande och utvecklande, både skriftligt, språkligt och personligt eftersom 

det ger eleverna tillfälle att stå inför varandra” konstaterade den pedagogen.  

 

Pedagogerna ansåg också att datorns ljudsyntes på ett fördelaktigt sätt stimulerar elevernas 

alfabetiska kunskaper, samt hjälper de elever som har svårigheter med uttal och/eller 

kopplingen mellan ljud och symbol. Pedagogerna upplever även att ASL kan vara ett bra sätt 

att introducera dator och datoranvändande för elever. Ett sätt att visa eleverna hur man kan 

använda en dator utan att spela på den. 

 

Pedagogerna anser även att ASL som metod kan bidra till elevernas läs- och skrivutveckling 

genom att den skapar nyfikenhet och lust att läsa och skriva vilket i sig är 

grundförutsättningen för att ett lärande skall kunna ske. De menar också att eleverna eftersom 

de använder sig av dator och därför snabbt och enkelt kan producera fina texter som de sedan 

även kan låta andra låna och läsa kan känna sig som ”riktiga” författare till ”riktiga” böcker. 

Det är även möjligt att vidareutveckla metoden i takt med elevernas ökade kunskaper och hela 

tiden finna nya stimulerande sätt att använda sig av skrivning och läsning. En av de tillfrågade 
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pedagogerna gav som förslag att man till exempel kan låta eleverna skriva mail hem till 

föräldrarna, som dessa sedan får svara på. Genom detta får eleverna dels tillfälle att träna på 

sin skrivning och sin läsning, men de upptäcker även att andra läser deras texter och finner 

nytta av dem. Detta, menar pedagogen, bidrar till att skapa en ytterligare förståelse hos 

eleverna om varför man egentligen skriver, samt varför det kan vara bra och användbart att 

kunna skriva.  

 

En av de tillfrågade pedagogerna uttryckte att denna anser att ASL är en bra metod att 

använda i skolan eftersom den ligger rätt i tiden i dagens samhälle och på ett naturligt sätt lär 

eleverna att använda en dator samt hur man på ett korrekt sätt hanterar den och skriver på den.  

 

När vi analyserar hur pedagogerna upplever att metoden kan inverka på elevernas lärande ser 

vi att de allra flesta svar som pedagogerna ger är positiva.  Kategorin med nöjda pedagoger är 

klart dominerande. Endast vid ett fåtal olika situationer anser sig pedagogerna finna nackdelar 

med metoden. Samtliga tillfrågade pedagoger menar att de använder ASL som ett verktyg 

bland andra som de använder för att stimulera och utveckla sina elevers kunskaper och 

kunskapsutveckling med. De menar att man som pedagog liksom får ”plocka russinen ur 

kakan” och ta det som man anser är bra med en metod och använda sig av detta. Till exempel 

så lät samtliga tillfrågade pedagoger sina elever även skriva med penna om de så önskar och 

ser endast ASL som ett extra hjälpmedel som på ett roligt sätt stimulerar eleverna. 

Pedagogerna upplever att eleverna gärna skriver såväl med penna som med dator och anser 

därför att de ska få göra detta. ASL blir ett arbetsmoment som återkommer på regelbunden 

bas men används inte som den enda metoden för att lära elever att skriva av de pedagoger som 

vi intervjuat.  

 

 

Sammanfattande reslutat 

 

Intervjuerna styrdes av vår intervjuguide (se bilaga) som hade funktionen att få våra 

informanter att prata om den metod de valt för läs- och skrivinlärning. Vi kommer nu att 

relatera resultaten till frågeställningarna i den ordning vi angett dem ovan.  

 

Det framgår tydligt att pedagogerna som ingick i vår studie själva hade valt att arbeta med 

ASL. Vi noterade dock att en av de intervjuade hade anslutit sig kanske av bekvämlighetsskäl 

eftersom vederbörande sade att man redan arbetade med den metoden på dennas nya 

arbetsplats. Något yttre tryck föreföll dock inte att finnas som styrde pedagogerna till denna 

metod.  

 

De pedagoger som vi intervjuat anser vidare även att ASL som metod kan bidra med ett 

stimulerande och utmanande arbetssätt som på ett fantasifullt och individuellt sätt utvecklar 

elevernas kunskaper inom läsning och skrivning. De anser även att ASL som metod kan 

motivera och förbättra elevernas textmässiga innehåll samt längden på deras texter. Genom att 

datorn erbjuder eleverna möjligheten att prestera snygga och innehållsrika texter relativt 

enkelt kan detta arbetssätt med fördel användas även av elever som upplever motoriska 

svårigheter eller är skrivmässigt svaga anser de pedagoger som vi intervjuat. Pedagogerna 

tycker även att ASL på ett utmärkt sätt kan bidra till att väcka barnens nyfikenhet och intresse 

för skiftspråket samt deras lust att lära mer. 
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Vi anser efter avslutad studie att vi besvarat våra frågor tack vare de intervjuer vi genomfört 

samt den avslutande analys vi gjort av de svar vi genom dessa erhållit.  

 

 

Spin-off effekter 

 

Under kategorin nackdelar som pedagogerna tyckte sig uppleva med ASL ser vi att 

pedagogerna upplever att eleverna ibland får svårigheter att samarbeta med varandra så som 

det i metoden egentligen är tänkt. En av dem upplevde även att det kunde vara svårt att få 

lugn och ro i arbetet framför datorn. Pedagogerna upplevde även att det kan vara svårt att 

räcka till som pedagog när man arbetar framför datorn. Att man inte räcker till för de övriga 

eleverna eller att de övriga kräver sådan tid att de som arbetar framför datorn ibland har svårt 

att få hjälp om de så önskar. ”Man får se till att alla har något att arbeta med och att alla klarar 

av att arbeta med det på egen hand för annars blir det bara frågor och spring” konstaterade en 

av pedagogerna. 

 

De tillfrågade pedagogerna anser att det är fördelaktigt att starta arbetet med ASL i 

förskoleklassen eftersom eleverna sedan kommer att använda sig av metoden när de kommer 

till skolan. De menar att de i förskoleklassen kan få en möjlighet att bekanta sig med metoden 

och därigenom även skapa sig grundkunskaper samt grundfärdigheter som de kan dra nytta av 

även under kommande år i skolan. ”Jag lägger grunden och det kan skolan sedan fortsätta att 

utveckla. Hos mig får de skriva mera fritt. I skolan blir innehållet mer styrt och 

kunskapskraven större” sa en av de tillfrågade. 

 

En majoritet av de verksamma pedagoger som deltagit i denna undersökning arbetar med ASL 

enligt ett schemalagt system. En av de tillfrågade använder dock metoden endast på en 

frivillig basis för eleverna. De elever som känner att de gärna vill använda datorn för att 

skriva något får gå och göra detta, medan övriga efter eget önskemål får sysselsätta sig med 

annat istället. Denna pedagog har även arbetat på ett tematiskt sätt under en period. Deras 

valda tema var Teknik och de elever som kände att de ville skriva på dator under detta tema 

fick så göra, medan övriga fick göra annat om de så önskade.  
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DISKUSSION 

 

 

Reliabilitet 

 

Vi menar, baserat på Patel och Davisson (2003) samt Kvale (1997), att vår intervjustudie 

uppfyller kravet för reliabilitet eftersom vi vid våra intervjuer utgått ifrån den intervjuguide vi 

gemensamt ställt upp. Vi har valt att arbeta med öppna frågor för att ge pedagogerna 

möjlighet att framföra sina åsikter utan att vårt sätt att fråga har inverkat på de svar de 

gett.”Intervjun är känslig för och speglar det undersökta objektets natur. I intervjusamtalet 

talar objektet” (Patel & Davidsson, 2003, s. 66). Samtliga intervjupersoner har själva fått 

uttrycka sina åsikter kring de frågor vi valt att belysa utan att vi själva försökt styra deras svar 

i någon riktning. Vi har efter avslutade intervjuer valt att var för sig analysera intervjuerna 

innan vi gemensamt träffats för att göra vår slutliga kategorisering av de svar vi inhämtat. 

Patel och Davidsson (2003) menar att man för att kontrollera och säkerställa reliabiliteten 

”kan ”lagra” verkligheten så att registreringarna kan göras i efterhand. Vi kan använda oss av 

inspelningar i form av ljud och/eller bild beroende på vad vi ska studera. I och med att 

verkligheten är lagrad kan vi också ta den i repris så många gånger vi behöver för att försäkra 

oss om att vi har uppfattat allt korrekt” (Patel & Davidsson, 2003, s. 101). Eftersom vi själva 

inte lägger in våra egna åsikter och tolkningar i det som pedagogerna uttrycker anser vi att det 

endast är deras professionella åsikter som kommer till tals i våra intervjuer, vilket bidrar till 

att den allmänna åsikten som vi tycker oss se i svaren är den som råder bland de verksamma 

pedagogerna i förskoleklasserna som arbetar med ASL som vi intervjuat.  

 

Vi anser att om vi hade gjort en större intervju hade utfallet kunnat vara annorlunda men vi 

anser att reliabiliteten är hög och att vi skapat oss en bra bild av hur verksamheten ser ut i 

verkligheten i dagens skolor. ”Även om det inte går att upprepa en enskild intervju, kan olika 

intervjuare, om de följer liknande procedurer enligt en gemensam intervjuguide, få fram 

ganska likartade intervjuer från sina intervjupersoner” konstaterar Patel och Davidsson (2003, 

s. 66) Vi får ta till vara på det faktum att det är så här pedagogerna svarar i den aktuella 

intervjun och att detta är vad de anser idag. Med vidare utbildningar hos pedagogerna och 

vidareutveckling inom forskningen kring läs- och skrivinlärning anser vi dock att svaren kan 

komma att förändras om vi skulle genomföra denna studie igen i framtiden.  

 

Om vi t.ex. intervjuar en person flera gånger och ställer samma fråga men får olika 

svar betraktas detta i en kvantitativ undersökning som ett tecken på låg reliabilitet. I 

en kvalitativ studie är detta nödvändigtvis inte fallet. Orsaker till detta kn vara att 

intervjupersonen har ändrat uppfattning, att vederbörande fått nya insikter eller lärt 

sig något, kanske som en följd av den tidigare intervjun, att stämningsläget är ett 

annat etc. Detta behöver inte vara ett tecken på låg reliabilitet för en kvalitativ 

forskare. Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika situation som 

råder vid undersökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika i situationen och 

detta yttrar sig i variation i svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid 

erhålls. (Patel & Davidsson, 2003, s. 103).    
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Validitet 

 

Validitet menar vi uppnåtts i vår undersökning eftersom vi intervjuat verksamma pedagoger 

om vad de anser om metoden. Vilka fördelar samt nackdelar de ser med den, och även vad de 

anser att metoden kan bidra med. Patel och Davidsson fastslår att validiteten i en kvalitativ 

studie inte helt och hållet beror på datainsamlingen och hur den har gått till. De menar att 

eftersom målet vid en kvalitativ studie är att ”upptäcka företeelser”, att ”tolka och förstå 

innebörd” samt ”beskriva uppfattningar” så är validiteten istället beroende av hela 

forskningsprocessen (Patel & Davidsson, 2003, s. 103). Kvale (1997) skriver att ”när 

forskaren frågar efter intervjupersonens egen uppfattning om ett uttalande avgörs 

tolkningarnas validitet i princip av den intervjuade” (s. 196). Validitet har uppnåtts genom att 

våra intervjuresultat kommer från behöriga yrkesverksamma pedagoger.  
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Metoddiskussion 
 

Vi kommer här nedan att föra en diskussion kring de metoder vi använd för att samla in och 

bearbeta det material som ligger till grund för denna studie. 

 

Vi startade vår undersökning med att utarbeta vårt syfte. Målet med vårt arbete var att ge en 

beskrivning av varför pedagoger väljer ASL som arbetsmetod i förskoleklass och därmed 

också en fördjupad förståelse för valet. Denna förståelse kan endast skapas genom att fånga 

pedagogernas egna tankar och åsikter kände vi. För att nå fram till dessa valde vi därför att 

göra en kvalitativ intervjustudie eftersom syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att 

förstå något ur ”den intervjuades eget perspektiv” (Kvale, 1997, s. 32). 

 

För att säkerställa att det verkligen var intervjupersonerna och deras åsikter som skulle ligga 

till grund för vårt fortsatta arbete valde vi ett arbetssätt som var fenomenologiskt inspirerat, 

enligt Kvale (1997). Detta eftersom fenomenologin gör ”människors upplevelser till fokus för 

kvalitativt inriktad forskning” (Patel & Davidsson, 2003, s. 33), och är ”riktat mot att studera 

uppfattningar” (Patel & Davidsson, 2003, s. 33). För att skapa ett relevant underlag för vår 

resultatanalys strävade vi efter att utarbeta öppna intervjufrågor som möjliggjorde för 

pedagogerna att verkligen uttrycka sina tankar, erfarenheter och åsikter kring användandet av 

ASL som metod för elevers läs- och skrivutveckling. Vi inledde även våra intervjuer med att 

låta de yrkesverksamma pedagogerna själva, med sina egna ord, ge sin bild av hur metoden 

fungerar för dem. ”Det fenomenologiska idealet är att lyssna utan förutfattade meningar, 

tillåta den intervjuade att beskriva sina upplevelser utan avbrott för intervjuarens frågor” 

(Kvale, 1997, s. 126). Det material som vi fick in analyserade vi sedan för att försöka 

återfinna likheter och skillnader i det som de olika pedagogerna gett uttryck för.  

 

Vi upplevde att detta arbetssätt fungerade på ett tillfredsställande och tillförlitligt sätt och 

känner att det för oss, i det aktuella fallet, var helt rätt arbetsmetod att använda. 

Intervjustudien fungerade som vi hade förväntat oss och gav oss ett brett och gott underlag. 

De intervjuades svar låg till grund för vårt fortsatta arbete och vi känner att vi genom vårt val 

av arbetsmetod och den planering vi lade ner innan vi påbörjade våra intervjuer lyckades nå 

den information vi behövde för att kunna fortsätta vårt arbete med att analysera hur pedagoger 

resonerar när de väljer Att Skriva sig till Läsning som pedagogisk metod för att stimulera 

elevernas läs- och skrivutveckling. ”Det kännetecknande för den kvalitativa analysen är att 

man utifrån ett litet material försöker tränga djupt in i en problematik” (Svenning, 2003, s. 

188). Tack vare detta känner vi även att vårt resultat ger en rättvis och beskrivande bild av hur 

yrkesverksamma pedagoger upplever Trageton metod. Vårt sätt att arbeta har också 

uppmärksammat oss på att forskning även skulle kunna nå bortanför de utsagor vi haft 

möjlighet att beskriva och analysera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ann-Mari Revholm  Att Skriva sig till Läsning 

Linda Rönnberg  Vad pedagoger tycker om att arbeta med  

Att Skriva sig till Läsning i förskoleklass 

 

38 

 

Resultatdiskussion 

 

Vi kommer nedan att föra en diskussion kring de resultat vi nådde genom denna studie. Vi 

börjar med hur pedagogerna själva beskriver att metoden inverkar på elevernas kunskaper och 

kunskapsnivå och behandlar sedan hur de upplever att metoden kan inverka på lärandet.  

 

När vi med hjälp av våra meningskoncentrat analyserade hur pedagogerna beskriver ASL som 

metod kunde vi samla svaren som de pedagoger vi intervjuade gett oss i flera klara kategorier. 

Pedagogerna menar att man som pedagog bör betrakta sig själv som en vägvisare som tror på 

barnens kunskaper och ger dem stöd och uppmuntran när de så behöver. Att man som 

pedagog måste se och fånga varje elev på den kunskapsmässiga nivå denna befinner sig på för 

närvarande och med detta som grund utmana dem till fortsatt lärande genom samarbete med 

andra elever. Vi observerar att pedagogerna inte själva refererar till de teorier av övergripande 

slag, som vi oftast har kommit i kontakt med under vår utbildning och som vi förutsätter att 

även våra intervjupersoner också under sin egen utbildning hört talas om. I vår teoretiska 

bakgrund har vi t ex refererat till Vygotskij och Piaget. Inget yttrande från någon av 

pedagogerna har hänvisat till dessa. När vi nu själva är i slutet av vår utbildning upptäcker vi 

att vi ändå vill se att pedagogerna, genom att använda sig av ASL som arbetsmetod, 

därigenom även tar fasta på Vygotskijs utvecklingsteori. Som vi nämnt tidigare är kärnan i 

den att elevernas utveckling sker i flera olika parallella stadier. Ett stadie innehåller sådant jag 

kan utföra på egen hand, medan ett annat stadie innehåller sådant jag idag endast kan utföra 

med hjälp av någon annan. Genom träning och utveckling kan jag dock utföra detta på egen 

hand så småningom. Arbetet med ASL bygger till stor del på detta synsätt och samarbetet är 

centralt för att genom detta stimulera eleverna att arbeta på inom ett annat stadie än de kanske 

gjort på egen hand. Kort sagt kan man säga att ”utvecklingszonen är fiffiga kompisars lust att 

hjälpa varandra” (Strandberg, 2009, s. 54). Men tänkvärt är att det också är så att ”den fiffiga 

kompisen kan i ett helt annat sammanhang vara novis och behöva hjälp av en annan fiffig 

kompis” (Strandberg, 2009, s. 173). ”För att sammanfatta Vygotskijs teori om interaktioner 

kan vi kort och gott säga att det mänskliga dialogiska mötet är en sällsamt fruktbar kraftkälla, 

att meningsfulla interaktioner är grunden till allt lärande och att asymmetriska, men jämlika, 

relationer kan skapa utvecklingszoner” konstaterar Strandberg (2009, s. 54). När vi nu i vår 

resultatdiskussion återknyter till Vygotskij går det upp för oss att det är VI som vill se den 

kopplingen. Förklaringen kan inte direkt tas från beskrivningen av vad pedagogerna själva har 

sagt!  

 

När vi lämnar de stora välkända teorierna och relaterar till annan forskning, som vi refererat 

till i den teoretiska bakgrunden, får vi tydligare relationer till pedagogernas yttranden. 

”Huvudmålet för vår läs- och skrivundervisning i grundskolan är att utbilda intresserade och 

motiverade läsare och skrivare som vågar och vill läsa och skriva för en mängd olika syften – 

människor som är glada i sitt läsande och skrivande” skriver Björk och Liberg (1996, s. 10). 

De pedagoger som vi intervjuade gav också de uttryck för att det är viktigt att skapa ett 

intresse. De menar att man genom ASL på ett väldigt fördelaktigt sätt kan lägga grunden till 

elevernas livslånga lärande och stimulera deras vilja att lära och utvecklas. ”Man ska inte dra 

sig för att gå in i sammanhang som är ett hattnummer för stort, för det är endast så man kan 

agera huvudet högre än vad man är” konstaterar Strandberg (2009, s. 182). 

 

Carlgren och Marton påpekar också att: ”Vi uppfattar saker och ting på olika sätt. Vi förmår 

att hantera ett begränsat antal olika aspekter, och olika människor urskiljer och fokuserar olika 

kombinationer av aspekter och olika relationer mellan dem. Därför ser vi samma situation på 
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skilda sätt” (Carlgren & Marton, 2002, s. 132). Det kan man knyta till ett uttalande från en av 

pedagogerna som säger att ASL är ”ett extra verktyg och hjälpmedel i skriv- och 

läsutvecklingen, där jag kan styra innehållet och välja olika innehåll samtidigt som barnen får 

möjlighet att arbeta fritt utifrån detta innehåll”. En annan av de intervjuade pedagogerna 

konstaterade att ”ASL är en bra metod eftersom den är lätt att anpassa efter varje barns nivå 

och behov. Barn ser ofta saker på sitt eget sätt. De vill gärna arbeta med sådant de känner för. 

De lär sig helt enkelt bäst genom att få göra saker som de känner intresse för och finner 

mening med” Strandberg (2009) fastslår att det är så att när barn får möjlighet att vara med 

och påverka sin lärandesituation ”tar de många utvecklingskliv. Utveckling och lärande är 

med andra ord inte bundna till givna tillstånd eller stadier. […] Vi överskrider dessa med 

hjälp av utvecklingszoner där vi prövar och övar det vi ännu inte kan” (Strandberg, 2009, s. 

12). Med detta i åtanke och med de övriga svar våra pedagoger gett oss i vår intervjustudie 

menar vi att yrkesverksamma pedagoger idag är mycket medvetna om att alla elever lär sig på 

olika sätt och därför även kräver olika stimulans för att utvecklas samt bredda och fördjupa 

sina kunskaper. De yrkesverksamma pedagogerna ger även uttryck för vikten av att låta varje 

elev utgå från sina egna kunskaper i sin fortsatta utveckling. De menar att ASL kan vara ett 

användbart verktyg i arbetet med elevernas läs- och skrivutveckling.  

 

Vi ser i det material vi fått in genom våra intervjuer att de pedagoger som ingick i denna 

studie ger uttryck för att det som pedagog är väsentligt att bygga på det som eleverna visar 

intresse för och utifrån detta skapa lärandesituationer som fångar eleverna och hjälper dem 

vidare i deras utveckling. Det påminner oss om vad Berg (1990) skrev om vikten av att 

granska pedagogernas grundantaganden bakom val av undervisningssätt. Likaså vad Larsson, 

Nauclér & Rudberg (1992) skriver om vikten av meningsfulla sammanhang i undervisningen. 

Baserat på det underlag vi samlat in till detta arbete kan vi se att pedagogerna uttrycker sig i 

positiva ordalag kring att använda ASL som metod i förskoleklass. ”Det ger barnen lust att 

prova” som en pedagog sa. Vi kan även utläsa att de menar att ASL är ett roligt och 

användbart verktyg som man på ett kreativt och fantasifullt sätt kan använda i arbetet med att 

stimulera elevernas läs- och skrivutveckling. ”En skriftspråksstimulerande miljö är det 

huvudsakliga, och denna miljö ska rymma följande ingredienser: egna upplevelser, läsning 

med lärarstöd, ett rikt urval av meningsbärande texter som är anpassade efter det enskilda 

barnet, alltid naturliga och relevanta texter och inte några specialkonstruerande texter som 

exempelvis ABC-böcker för träning i att ljuda” skriver Trageton (2005, s. 163). Vi kan i 

lärande sammanhang se tydliga likheter mellan användningen av ASL i läsande och det 

Jernström & Lindberg (1995) skrev om musikens roll i undervisningen. De menade att 

musiken ger eleverna möjlighet att skapa efter sina egna resurser och därigenom stimuleras 

kunskaperna även inom musikområdet. ASL kanske inte enbart befrämjar läsandet utan även 

tidigt stimulerar användningen av datorer på ett konstruktivt sätt.  

 

Från det synsättet är övergången till förutsättningarna för datoranvändning viktig att 

uppmärksamma vilket också påpekats av skolverket och tidigare forskning: ”Av skolverkets 

rapport (Skolverket, 1999a) framgår att undervisningsdatorernas placering i skolan förändrats 

mellan 1993 och 1999. Detta gäller särskilt den kommunala grundskolan men också den 

kommunala/landstingskommunala gymnasieskolan. Andelen datorer i datasalar minskar och 

andelen datorer placerade i klassrum ökar. Denna utveckling var mest markant i grundskolan” 

skriver Söderlund (2000, s. 47). Vi menar, utifrån våra resultat, att denna satsning på fler 

datorer i klassrummen är en grundförutsättning för att kunna arbeta med ASL i skolan.   
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Baserat på det pedagogerna ger uttryck för när de säger sig uppleva att eleverna relativt snabbt 

går framåt i sin läs- och skrivutveckling genom att använda dator och ASL som hjälpmedel 

drar vi slutsatsen att det är viktigt att försöka skapa en medvetenhet hos samtliga pedagoger 

om att denna metod finns samt även ge en bild av hur den fungerar. De pedagoger som ingick 

i vår studie hade till största delen blivit intresserade tack vare ett projekt i kommunens regi. 

”Man lär sig skriva genom att skriva och man lär sig läsa genom att läsa” konstaterar 

Trageton (2005, s. 81). När vi analyserar det material som våra medverkande pedagoger gett 

oss genom våra intervjuer ser vi att de som arbetar med metoden uttrycker sig i positiva 

ordalag kring såväl metoden som de möjligheter man genom att använda den kan erbjuda 

barnen. Som vi ser det efter att ha analyserat vårt material verkar det som att det framför allt 

är möjligheterna som pedagogerna faller för när de väljer denna metod.  

 

Beträffande hur pedagogerna menar att ASL kan inverka på elevernas lärande ser vi att 

samtliga pedagoger upplever och ger uttryck för många fördelar med metoden. Till dessa 

fördelar återfinns att ASL är ett verktyg som på ett roligt sätt hjälper eleverna att närma sig 

skriftspråket. Med hjälp av datorn kan alla, oavsett motoriska färdigheter, skapa snygga och 

textmässigt omfångsrika texter på ett relativt enkelt sätt, vilket även stimulerar elevernas lust 

att skriva. ”Det är motiverande för barnen att använda tangentbordet i skrivfärdighetsträning 

och i kreativt skrivande vid en tidpunkt då en dåligt utvecklad finmotorik i stort sett 

omöjliggör handskrivning” konstaterar Trageton (2005, s. 148). Genom att eleverna skriver 

stimuleras även automatiskt deras förmåga att läsa. Inte minst tycker de yrkesverksamma 

pedagoger som vi intervjuat att det är ett mycket bra sätt att nå klassens samtliga elever och 

utifrån deras egna individuella förutsättningar stimulera dem till fortsatt, lustfyllt lärande.  

 

Med tanke på att de pedagoger som använder sig av ASL säger sig uppleva att eleverna gör 

stora och snabba framsteg i sin läs- och skrivutveckling tack vare metoden menar vi att det är 

väsentligt för eleverna och deras utveckling att gå i klasser där pedagogerna är villiga att 

prova nya saker och arbetssätt. ”Läraren ska se till att eleven får möjlighet både till 

ämnesfördjupning, överblick, och sammanhang och till att arbeta ämnesövergripande. Det är 

den aktiva, självständigt lärande eleven som är idealet, en elev som tar ansvar och initiativ 

och utövar ”ett allt större inflytande över sin utbildning”: Det åligger också läraren att ge 

eleverna möjligheter att pröva olika arbetssätt och arbetsformer” konstaterar Trageton (2005, 

s. 13) och hänvisar till Lpo94 (s. 15-16).  

 

Pedagogerna som ingick i vår studie hade själva blivit intresserade tack vare ett projekt inom 

kommunen. Effekterna av detta åtnjuter nu deras elever i allra högsta grad efter vad vi förstår. 

”Barn som växer upp i en språkstimulerande miljö börjar ofta skriva med penna så fort 

motoriken tillåter” konstaterar Söderbergh (enl. Lindö, 2002, s. 111). ”Andra forskare har 

funnit att barn spontant startar i skrivandet” (Liberg, 1995, enl. Lindö, 2002, s. 111). 

”Skrivning är lättare än läsning. Men att skriva för hand är svårt för 6-åringar. Med datorn, 

som är ett enklare skrivredskap än pennan, kan vi omvandla den traditionella läs- och 

skrivinlärningen till skriv- och läslärande” fastslår Trageton (2005, s. 9). Vi menar därför att 

det är gynnsamt för eleverna att deras pedagoger besitter en bred kunskap med många 

alternativa arbetssätt att ta till för att nå sina elever, samt ett mod att prova på och ta till sig 

nya teorier och arbetssätt. Trageton menar att genom att använda sig av ASL kan man nå och 

på ett fördelaktigt sätt även hjälpa många av de elever som upplever läs- och skrivmässiga 

svårigheter. ”Med hjälp av analys, syntes och övning i att ljuda sina egna texter kan eleverna 

lättare se sambanden mellan meningsfull läsning och hantering av de tekniska aspekterna, om 

de ännu inte har skrivit sig till läsning” konstaterar han (Trageton, 2005, s. 82). Genom detta, 
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anser vi, att även framtida fördelar kan komma att visa sig i form av att färre elever upplever 

och uppvisar problem inom läs- och skrivområdet. Detta i sin tur gynnar naturligtvis eleverna 

själva men även samhället i övrigt.  

 

Som vi redan tidigare tagit upp har regeringen konstaterat att ”förändringarna i samhället sker 

allt snabbare, vilket ökar medborgarnas behov av att ständigt förnya och fördjupa sina 

kunskaper. När eleverna går ut i arbetslivet skall de vara rustade för att lära om, lära nytt och 

lära mer för det livslånga lärandet” (Regeringens skrivelse 1997/98:176, s. 3). När vi beaktar 

den utveckling som regeringen ser för Sverige, den vilja till förändring som pedagogerna i vår 

studie uppvisar och de krav som i framtiden kommer att ställas på de barn som nu är elever 

menar vi att det är med hjälp av pedagogerna i skolan som förebilder som eleverna ska lära 

sig att ha modet att prova på nya saker, modet att se framtiden an och förmågan att lösa de 

eventuella svårigheter och problem som de stöter på under resans gång.  

 

Vårt resultat har vi nått genom att sammanställa och bearbeta de intervjusvar som de 

medverkande pedagogerna gett oss i denna studie. Genom att arbeta med 

meningskoncentrering och kategorisering har vi kunnat beskriva varför pedagogerna väljer 

den aktuella arbetsmetoden. I viss utsträckning har vi också fått en fördjupad förståelse för det 

valet. Den slutsats vi drar efter att ha analyserat vårt material är att de yrkesverksamma 

pedagogerna anser att en bred variation av arbetssätt, gärna med ett modernt, datoriserat, 

perspektiv bland dem, är till fördel för eleverna idag såväl som när de senare går från skolans 

värld in i arbetslivet.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi instämmer i det som en av de intervjuade 

pedagogerna svarade på frågan om vad denna tycker att ASL som metod kan bidra med i 

barnens lärande; ”Det är en varierande och bra arbetsmetod som är väl anpassad till dagens 

tekniska samhälle och barn”. Kopplat till vår egen utbildning tror vi att även om de stora 

teorierna vi kommit i kontakt med under utbildningen är viktiga har vi genom examensarbetet 

också fått upp ögonen för senare tiders forskning. Vi upplever att den forskningen på många 

sätt ligger närmare vår kommande yrkesutövning och har saknat den i vår utbildning. Vi inser 

nu att viktig sådan forskning även bedrivits och bedrivs vid Luleå tekniska universitet och 

hade önskat att vi hade kommit i kontakt med den tidigare. 
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SLUTSATS 

 

Vi har baserat på vårt syfte och våra forskningsfrågor kommit fram till att de pedagoger som 

arbetar med ASL till största delen endast ser fördelar med metoden. De upplever att den på ett 

roligt och kreativt sätt stimulerar elevernas läs- och skrivutveckling. Pedagogerna anser att 

metoden är bra såväl för de elever som är skrivmässigt och läsmässigt starka som för de som 

uppvisar svagheter inom dessa områden. Även för motoriskt svaga elever upplever 

pedagogerna att ASL kan fungera på ett fördelaktigt sätt eftersom dessa elever, med dators 

hjälp, kan prestera fantasifulla och textmässigt omfångsrika texter. De upplever även att andra 

förmågor, som exempelvis samarbetsförmåga, turtagning och grammatisk medvetenhet 

samtidigt på ett naturligt sätt tränas och stimuleras. 

 

De tillfrågade pedagogerna anser att ASL är ett bra arbetssätt, som ligger rätt i tiden och som 

med fördel kan användas vid läs- och skrivutveckling hos elever i förskoleklass. De flesta av 

de tillfrågade pedagogerna hade själva valt att arbeta med ASL och även fortlöpande fått 

utbildning inom metoden. Den pedagog som inte hade utbildning hade heller inte valt att 

arbeta efter metoden själv men var för närvarande erbjuden utbildning och ansåg även att 

metoden kunde vara ett användbart verktyg i elevernas läs- och skrivutveckling.   

 

Pedagogerna i förskoleklasserna som deltagit i denna studie anser att man som pedagog ska 

fungera som ett stimulerande och utmanande stöd för eleverna i deras utveckling. Att man bör 

försäkra sig om att ta vara på elevernas intresse för skriftspråk och fånga eleverna på den 

kunskapsmässiga nivå de befinner sig på, och utifrån denna utmana dem vidare. Att det är 

viktigt att skapa lärandesituationer som eleverna själva finner intressanta och som de deltar i 

med glädje. De upplever att ASL har möjligheter att erbjuda eleverna detta och har därför valt 

att ta med denna metod i sitt arbete med eleverna i förskoleklassen.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi har i detta arbete valt att titta närmare på hur verksamma pedagoger resonerar när de väljer 

att arbeta med ASL. Vi har även försökt skapa en fördjupad förståelse av vad de anser att 

metoden kan bidra med i barnens läs- och skrivutveckling. Detta för att skapa en bild av vad 

de anser om Tragetons metod Att Skriva sig till Läsning.  

 

I vår studie kommer dock endast pedagogerna till tals genom sina yttranden. Det skulle vara 

intressant och värdefullt, tror vi, att fortsätta med observationsstudier i arbetssituationer för att 

se hur metoden konkret fungerar och även studera effekter på lärandet i olika avseenden. Vi 

tycker att det även skulle vara värdefullt att höra vad eleverna anser om metoden. Vi menar 

därför att det skulle vara intressant att fortsätta forska inom detta område för att på så sätt 

skapa en djupare bild av hur eleverna upplever de pedagogiska metoder som läraren väljer att 

arbeta med i allmänhet och ASL i synnerhet.  
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

 

1. Har du valt arbetsmetoden själv eller är det bestämt på en annan organisatorisk nivå.  

2. Hur kommer det sig att du valt att arbeta med ASL.  

3. Hur resonerar du kring barns läs- och skrivutveckling. 

4. Har du fått någon utbildning i metoden. 

5. Vilka föredelar/nackdelar ser du med ASL. 

6. Vad tycker du att ASL som metod kan bidra med i barnens lärande. 

 

 

 

 


