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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna som arbetar med ASL bedömer att 

elevernas läsförmåga utvecklas i arbete med metoden. Läsförmågan definieras utifrån de 

fem dimensionerna vilka är fonologiskmedvetenhet, ordavkodning, läsförståelse, flyt i 

läsningen och läsintresse.  Studien genomfördes med ett kvalitativt 

elektroniskintervjudokument som metod. Nio svar har analyserats varav tre på djupet. 

Resultatet i studien visar på att pedagogerna i stora drag är positiva till att metoden ASL 

bidrar till utvecklingen av elevers läsförmåga.  Det har även visats att pedagogerna inte 

håller sig strikt till ASL utan använder sig av egna erfarenheter och andra metoder för att 

komplettera läsinlärningen.   

 

 

Nyckelord: ASL, läsförmåga, dimensioner och elektroniska intervjudokument. 
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1Inledning 
Vår uppfattning är att förmågan att kunna läsa ger friheten att utveckla kunskaper nu och 

i framtiden. Läsandet är en del av språket och med goda språkliga kunskaper ges makten 

att utrycka och ta del av nya tankar, kunskaper och idéer. Läsning är enligt oss en mycket 

viktig grundkunskap i dagens samhälle vilken behövs för elevers fortsatta 

kunskapsinhämtning och personliga utveckling. Att pedagogerna i de tidiga skolåren 

direkt börjar med att arbeta för att bygga en stark och trygg grund av kunskap är 

väsentligt för elevernas kunskapsutveckling. För den som har förmågan att läsa öppnas 

nya världar. 

 

För oss som blivande pedagoger känns det viktigt att få en djupare inblick i hur 

forskningen och litteraturen om främst läsförmåga och metoden ASL har sett ut och ser ut 

idag. Ännu mer intressant är det att få möta pedagoger som arbetar med en relativt 

modern metod ASL och få ta del av deras erfarenheter av hur de bedömer att elevernas 

läsförmåga påverkas av att arbeta med metoden. 

 
Genom den här c- uppsatsen har vi valt att titta på hur pedagogerna bedömer att elevernas 

läsförmåga påverkas i arbete med metoden ASL (Att skriva sig till läsning). Vi har båda 

svenska mot tidigare år som inriktning samt ett gemensamt genuint intresse för språk och 

elevers språkutveckling och därför känns det naturligt att fördjupa oss i elevernas 

läsförmåga och i den forskning och litteratur som finns. Som snart färdigexaminerade 

lärare känns det även intressant att genom det här examensarbetet få fokusera på läsning. 

Med tanke på att det är… ”Under de tre första skolåren ska eleverna lära sig att läsa så 

bra att de sedan alltmer ska kunna läsa för att lära” (Westlund, 2009, s. 159).  

 

Ett arbete som tar upp om hur elevernas läsförmåga påverkas i metoden ASL (Att skriva 

sig till läsning) utifrån pedagogernas perspektiv finner vi som mycket intressant. Främst 

då datorn idag är ett skrivredskap vilken gör det möjligt att vända på begreppet läs- och 

skrivinlärning till skriv- och läsinlärning.  
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2Bakgrund 

2.1 Historik 

2.1.1 En tillbakablick 

Andersson (1986) skriver om E. Johanssons forskning, där år 1686 Sverige via 

kyrkolagen förväntade sig att individerna i samhället själv skulle kunna ta del av den 

Heliga Skriften och därav lära sig att läsa. Staten hade samtidigt som kyrkan intresse av 

att lära folket läsa och läsningen fick genomslag genom något som kan förklaras som en 

samhällskampanj. Det blev hemmets uppgift att lära ut läsning och prästerna 

kontrollerande läskunnigheten på husförhören då de besökte hemmen. På 1600- talet 

förespråkades även bokstaverings- och stavningsmetoden och ABC- böcker kom ut som 

ett verktyg för läsinlärningen. Undervisning, utbildning och uppfostran var en del av det 

dagliga livet i det gamla bondesamhället. När industrisamhället växte fram tog skolan 

som institution över ansvaret för undervisningen och utbildning.  

 

Pedagogiska texter 

Med syfte att svenska folket skulle få en enhetlig ideologi och språk, står kyrkan och 

staten som ansvariga för inrättandet av den allmänna läsundervisningen.  I det gamla 

bondesamhället förmedlades kunskap från produktion till reproduktion, på den tiden 

behövdes inga pedagogiska texter och det som lästes var huvudsakligen katekesen med 

tanke på att kyrkan och hemmet stod för läsundervisningen. Samtidigt som skolan tog 

över och undervisningen blev mer organiserad med jämförelse från den tidigare 

hemundervisningen växte ett behov av pedagogiska texter fram.  Nu skulle eleverna inte 

bara konkret här och nu införskaffa sig kunskap utan även mer abstrakt ta till sig 

kunskaper via språk och text. En tid senare efter att skolan tog över undervisningen 

uppkom även läroplanerna i text.  Vid samma tid finns det även läs- och läroböcker att ta 

del av och för lärarna handledningar och undervisningsprogram.  De texter och böcker 

som har funnits i Lärarutbildningen samt tidningar för lärare och texter som fått ta del av 

inslag i fortbildningar har indirekt påverkat undervisningen upplägg och innehåll under 

olika tider (Andersson, 1986).  

2.1.2 Utbildningshistoria 

En stor förändring i svensk utbildningshistoria är den sociala omvandlingen, från att all 

läsundervisning skedde i hemmet till att även skolan fick ansvar för utbildning genom 

beslutet om den allmänna folkskolan som kom 1842. Förkunskaperna i läsning innan 

inskrivning i folkskolan har hävdats vara att barnen som ofta skrevs in vid 9 års ålder 

skulle kunna känna igen bokstäver och till och med redan kunna läsa. 

Folkundervisningen blev en form av social försäkring och redan 1809 i riksdagen gjordes 

det förändringar och det enades om att undervisningsväsendet behövde förändring. För att 

kortfattat beskriva den samhälleliga förändringen så var det på grund av visst 

materialistiska skäl, där mekaniseringen av jordbruket resulterade i att många lantbrukare 

fick det svårt att försörja sig. Flykten från landsorten blev ett faktum och tidigare 

jordbruksarbetande tog arbete i tätorterna och städerna för att delta i det framväxande 
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industrisamhället. Medborgarna var mer rörliga och en fri arbetsmarknad uppstod där 

familjerna försörjde sig på lönearbete (Andersson, 1986).   

2.1.3 Läsning en kulturell och social funktion 

Andersson (1986) beskriver via en artikel ”The Functions of Literacy” skriven av 

pedagogen Shirley Brice Heath hur läs- och skrivkunnigheten är ett kulturell och social 

företeelse. I en fältstudie visade det sig kortfattat att alla individer som har 

förutsättningarna att lära sig läsa och skriva utvecklar förmågan så vida de lever i en 

miljö eller deltar i sociala sammanhang där behovet finns. Den pedagogiska påverkan 

som individen får spelar också roll. När skriv och läskunnigheten utgör en viktig funktion 

i samhället och hos individerna resulterar det i att den prioriteras högt. Om läsandet och 

skrivandet saknade funktion för individen skulle möjligen inte behovet finnas av att lära 

sig dess förmåga (Andersson, 1986). ”Läsandet lär oss att förstå vad andra människor har 

skrivit i dag eller för tusen år sedan.” (Bonniers, 2001, s.7) 

2.1.4 Skolans ansvar 

"Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan lyssna och läsa 

aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, " (Lpo 94 Sid.12) I Sverige är det 

skolans uppgift att lära barnen läsa och så ser det även ut i de flesta andra länder. Barnen 

börjar skolan vid sex års ålder i Sverige och på så sätt har vi i generellt upplevelsen om 

att det är mest lämpligt att lära sig läsa vid samma ålder som skolstart (Ejeman & Molloy, 

1997). 

 

Läsningen är en viktig del för kunskapsutvecklingen: 

 
Svag förståelse och ytlig tolkning vid faktaläsning innebär att man får sämre 

ämneskunskaper, vilket så småningom kan resultera i sämre betyg. Sämre betyg i flera 

skolämnen kan i sin tur påverka möjligheter till val av skolor vid höge utbildning. På så 

sätt kan en svag läsförståelse indirekt bli livsavgörande för möjligheter till utbildning.  

 

  ( Westlund, 2009, s. 11) 

 

Styrdokumenten 

I LGR och för kursplanen i svenska finner vi att de centrala delarna i år 1-3 är att 

eleverna ska lära sig alfabetet, förstå sambandet mellan ljud och bokstav och få ta del av 

och lära sig olika lässtrategier för att tolka och förstå texter samt att ”anpassa läsningen 

efter textens innehåll” (LGR 11, s. 90) Vidare bör det centrala innehållet enligt LGR 11 i 

år 4-6 sett till läsning att eleverna får: ” Lässtrategier för att förstå och tolka texter från 

olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står 

mellan raderna.”(LGR 11, s.91). Sammanfattningsvis ska undervisningen ge eleverna 

förutsättningar ”att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften” (LGR 11, s. 89). 

 

Enligt PIRLS 
 I PIRLS (2006) som är en internationell rapport som visar på elevers läsförmåga i 

Sverige och i världen visar det sig att elever i åk 4 Sverige inte skiljer sina resultat av 

läsförmåga mellan de kommunala skolorna och friskolorna. Sveriges resultat av 
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läsförmåga på testet i skillnad till andra länder som deltar i undersökningen ligger högt 

upp och även en bit över genomsnittet. I ett internationellt perspektiv så visar det sig av 

undersökningen att de svenska eleverna kan läsa väl och att det inte är allt för stora 

kunskapsklyftor i resultatet eleverna emellan. Däremot så har förändringen av 

genomsnittligt läsprovs resultat i jämförelse med PIRLS 2001 då Sverige låg på delad 

första plats försämrats. Det visar sig generellt vara så att de elever vars föräldrar anser att 

deras barn har en grundläggande läs- och skrivfärdigheter vid skolstart är de elever som 

även visar sig ge goda resultat i läsförmåga på PIRLS läsprov. Intressant är det att de 

elever som har visat sig vara mycket positiva till sin egen läsförmåga på PIRLS läsprov 

är även de elever som enligt genomsnittet presterar bra. Dessutom visar det sig motsatt att 

de elever som har en negativ bild av sin läsförmåga även är de elever som generellt 

presenterar sämre. Vilken attityd eleverna har till läsningen visar sig även göra skillnad 

vid PIRLS läsprovs resultat. Kön, attityd, inställning och grundläggande förkunskaper i 

läs- och skrivfärdighet påverkar enligt PIRLS internationella undersökning elevers 

läsförmåga (Skolverket, 2007). 

 
Utbildning en samhällelig funktion 

Samhället förändras hela tiden och just nu så är vi inne i en fas där stora och snabba 

förändringar sker. Där bland annat tillkomsten av modern informations- och 

kommunikationsteknologi resulterar i förändring av skrivkulturen. Med tanke på att 

utbildning ska förbereda individen samt sprida viktiga kunskaper för framtiden får datorn 

och Internet mer och mer plats i skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  I 

metoden ASL skriver till och med eleverna i år.1 uteslutande med datorn som 

skrivverktyg (Trageton, 2005).  

2.2 Forskning 

2.2.1 Läsforskning 

Inom pedagogisk och psykologisk läsforskning har en av huvudfrågorna varit: "Hur lärs 

läsning ut på bästa sätt?", en fråga som rör läsmetoder. Från början var forskarna oense 

angående vilken metod som var bäst att använda sig av, men i dag så är de överens om att 

de är bra att kombinera syntetiska - och analytiska metoder som exempelvis ljudmetoden 

tillsammans med helordsmetoden.  I en historisk tillbakablick för forskningen inom 

läsinlärning visade det sig på 60- talet i förskolan att barn kunde läsa så tidigt som under 

sitt andra levnadsår. "Ett framträdande drag i den här forskningen är synsättet att 

talspråkande (lyssnande och talande) och skriftspråkande (läsande och skrivande) är 

ömsesidigt beroende språkaktiviteter. De stödjer varandras utveckling." (Liberg, 2006, s. 

28) 

 

Ett socio-kognitivt- och sociokulturellt perspektiv är det som forskningen har haft fokus 

på sedan 90- talets början. I dessa två perspektiv ses det inte endast till ett socialt samspel 

där eleverna ingår i angående läsning och skrivande, utan även till det sociala och 

kulturella sammanhang vars barn lever i. Läsundervisningen har bara för några år sedan 

endast handlat om pedagogik. Om läraren själv kunde läsa så var den vetenskapliga 

kännedomen uppnådd. Därför var det grundläggande att läraren lärde sig något om 

utvecklingen hos barnet och om undervisningen av barn i synnerhet. De här teorierna har 
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förändrats och det har dokumenterats att läsundervisningen blir mycket bättre ju mer 

läraren vet om läsning. Metod och form skiftas och anpassas efter den enskilda elevens 

intressen och nivå (Elbro, 2004). 

2.2.2 Vad är att läsa 

Innan barn lär sig läsa så har de övat på språkliga aktiviteter genom att tala och lyssna 

(Bonnier, 2001). Läsning beskrivs kortfattat med formeln: Avkodning + Läsförståelse = 

Läsning, det två huvudmoment i läsning är alltså avkodning och förståelse (Elbro, 2004). 

 

”För att bli en fungerande läsare och skrivare måste man förstå den alfabetiska principen 

eller som man också säger ”knäcka den alfabetiska koden”. (Lundberg & Herrlin, 2005, 

s. 11). När ett barn ska lära sig att avkoda d.v.s. knäcka läskoden behövs en fonologisk- 

och fonemlogisk medvetenhet. Barnet behöver bli medvetet om bokstävernas namn och 

språkljud. Sedan behövs en ortografiskkunskap då barnet kan lagra bokstavssekvenser i 

långtidsminnet för sedan användas automatiserat vid läsning. För att barnet lättare ska 

kunna fokusera på att förstå vad det läser krävs en mer automatiserad avkodning 

(Bonnier, 2001). Att lyssna är en automatiserad process och för att tillräckligt med energi 

ska kunna läggas på läsförståelsen vid läsning krävs det att läsandet även blir en 

automatiserad kunskap. Vid tidigt läsande blir läsförståelsen lidande då avkodningen tar 

all energi och medvetenhet i processen (Ejeman & Molloy, 1997). ”Läsning är en 

interaktion mellan informationskällorna i texten och läsarens förkunskaper.” (Bonnier, 

2001, s.20) 

 

Att låtsasläsa och situationsläsa förekommer ofta i tidig form av läsning. När barnet 

situationsläser kopplar de ordet på exempelvis mjölkpaketet till situationen och förstår 

därför vad texten betyder. Låtsasläsning är en form av rollek där exempelvis barnet 

imiterar en läs förebild. Att läsa ord som logografiska helheter (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007). 

 
Läsning är språk… Barnets första och svåra uppgift när det ska lära sig läsa består… i 

att känna igen bokstaven (med sin visuella iakttagelse), och därefter genast se bakom 

eller utöver den visuella formen och plocka fram den språkliga informationen som 

bokstaven representerar … Det språkliga förarbetet handlar därefter om fortsatt 

avkodning och förståelse, och det är däri läsningen blir till. 

 

 (Frost, 2009, s. 98) 

 

2.2.3 Läsande och skrivande går hand i hand 

Successivt har forskarna under de senaste 25 åren blivit medvetna om att det är lättare att 

skriva än att läsa för barn mellan fem och nio års ålder. Från 1850 till 1970- talet 

fungerade skrivningen under de första skolåren bara som ett tekniskt bihang för att det 

skulle vara mycket lättare att skriva det som läraren dikterade. Det var först 1970 som 

barnen fick diktera sina egna tankar för läraren som skrev ner detta och det var starten för 

fri skrivning. Skriftspråkets framsteg har flyttat tyngdpunkten från läsning till skrivning 

under de senaste trettio årens forskning. Det blir fler och fler som understryker 

interaktionen mellan skrivning och läsning, med skrivutvecklingen som den framträdande 
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faktorn. När det gäller att utveckla en bättre balans mellan skriv- och läsinlärningen med 

skrivandet som utgångspunkt (Andersson, 1986). Att möta den skriftspråkliga kulturen är 

en förutsättning då ett barn ska grundlägga sin läs- och skrivutveckling. Redskap att bli 

medveten om är skriften samt dess språkliga genrer och de synliga artefakterna: texter i 

böcker eller på datorn, papper eller ett skrivprogram på datorn och penna eller 

tangentbord. Genom att barnen lära sig att känna igen bokstäverna samt orden och hur de 

hör ihop med talet lär de sig att hantera skriften (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

2.2.4 Faktorer som påverkar utvecklingen av läsförmågan 

 
Tidig start  

Forskning visar på att barn har lättare att lära sig läsa innan de börjar skolan. Att barn 

redan så tidigt som vid 2-3 år visar ett naturligt intresse för läsande och skrivande och att 

de vid 6-7 år inte har samma naturliga intresse och därav får svårigheter vid läs och skriv 

– inlärningen (Åge, 1995). Å ena sidan anses det att läsning är en naturlig del i 

kunskapsutvecklingen och att barnen bör stimuleras tidigare än vid skolstart för att nå 

målet om att eleverna ska uppnå god läsförmåga. Andra menar på att… Läsning är en 

invecklad teknik vilken barnen behöver stor övning i och fordrar lång tid för att kunna 

förbättras (Elbro, 2004). ”Genom forskning kring språket och hjärnan vet vi idag att 

läsning är en mycket komplicerad funktion som i sig är beroende av olika delfunktioner i 

hjärnan som samverkar för att läsningen skall bli möjlig.” (Åge, 1995, s.13 & 14) 

 

Hemmets och den sociala påverkan 

Eleverna har olika förutsättningar när det gäller läsningen och kommer från olika 

språkliga landskap (Liberg, 2006). De elever som lever i ett hem som värdesätter 

förmågorna läsning och skrivande och som dessutom tidigt visar ett stort intresse och en 

mer positiv attityd till det, visar sig vara de elever som har goda förutsättningar att lyckas 

med läsandet och skrivandet (Liberg, 2010). Att läsa högt för barn är även positivt för 

läsförmågan för då skapas en förståelse för berättelsens innehåll och grunden för ett 

läsintresse formas (Bonnier, 2001).  

 

Att tidigt grundlägga ett läsintresse visar sig ge positiva effekter för det framtida 

läsintresset. Elevernas personlighetsutveckling är även nära sammankopplad med deras 

läsförmåga. Det sker ett kraftfullt samspel mellan utvecklingen av elevers läsförmåga och 

deras allmänna mognadsnivå och språkutveckling. Därför är läsinlärningen viktig för 

elevers hela socialisation (Larsson, Nauclér & Rudberg, 1992).  

 

En del barn får kontakt med läsning redan innan de är ett år och i allra högsta grad läggs 

grunden för kommande läs- och skrivvanor innan de börjar skolan. Det är vi vuxna som 

kan vara positiva förebilder för deras eget läsande och skrivande. ”För att skapa 

förutsättningar att bilda de kompetenser samhället kräver av sina medborgare behöver 

barn lära i fler miljöer än skolan.”(Carlgren, 1999, s. 89) 

 

Språkliga förmågor och högläsning 

Med passande texter på rätt nivå och genom upprepad läsning blir avkodningen mer 

automatiserad. Att läsa en text flertalet gånger resulterar i att den successivt upplevs 
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lättare att läsa. Träning av fonetisk medvetenhet i samverkan med att eleverna lär sig 

bokstäverna visar sig även ge en bra effekt vid läsinlärning (Westlund, 2009). Med 

språkliga förmågor så som fonologiskmedvetenhet, gott ordförråd, god samtalspartner 

och god förmåga att återberätta en text är avgörande faktorer som påverkar för att uppnå 

en god läsförmåga. Starka samband finns mellan förmågan att lyssna (hörförståelse), 

ordförråd och omvärldskunskap. Dessa förmågor kan utvecklas vid lärarens högläsning 

och flera läsforskare visar på kausala samband mellan ordförråd och läsförståelse.” 

(Westlund, 2009, s. 178). Att läsa högt är viktigt på alla nivåer i läsutvecklingen. När 

eleverna lyssnar på högläsning från olika texter får de uppleva ”läsglädje”, får förståelse 

för hur en text som läses högt kan läsas och upptäcker att läsningen är meningsfull. Att 

regelbundet läsa för eleverna i klassrummet är viktigt för läsutvecklingen (Bonnier, 

2001).  

 

Den egna drivkraften och övandet 

Den "språkliga vändningen" som rör den samhällsvetenskapliga forskningen har en syn 

om att skapa en förståelse inom olika ämnesområden. Att lära sig att läsa och skriva i dag 

kräver större kunskaper än tidigare med tanke på att de nu även finns nätbaserade 

kommunikationsformer som kontinuerligt används i vardagen av så gott som alla (Liberg, 

2006).”Eleven måste läsa själv för att lära sig att läsa. ”Skolans tid räcker inte till för att 

utveckla läsningen till en färdighet. Mycket tid måste läggas ned på läsning utanför 

skolan.”(Skolverket, 2009, s.72). 

 

Lärarens roll  

 

Tankar om hur ”läsandets värld ”bör betraktas i dag: 

 
Eleven ska sporras till att reflektera och aktivt skapa ett sammanhang i läromaterialet så 

att de egna resurserna aktiveras och de egna erfarenheterna tillvaratas. Lärande genom 

textläsning underordnas dialogen i klassen. Läraren blir samtalspartner som genom 

dialog ska hjälpa eleven att utveckla logiskt tänkande, skapa goda lärostrategier och 

bygga upp begreppsmässig förståelse. Det är så läsandets värld ska betraktas.  

 

(J. Frost, 2009, s. 137) 

 

Barn lär sig olika snabbt och det är viktigt som lärare att vara lyhörd och välja 

metod/metoder för tidig läs- och skrivinlärning som gör att eleverna behåller sin 

kunskapstörst. Uppgifterna och lektionerna ska behålla barnens nyfikenhet och vara på en 

nivå som är lämpligt utvecklande. Glädjen av att lyckas med en uppgift ger energi och 

kraft att fortsätta och ta an vid svårare uppgifter. Som lärare är en viktig uppgift försöka 

ge verktyg till eleverna så att de kan lära även på egen hand och inte enbart styrda av 

lärarledda lektioner (Metodboken, 2006). Läsning ska från start kännas som något 

värdefullt, viktigt och ge eleverna positiva upplevelser (Lundberg, 2010). ”Läsning ska 

ske i funktion, vilket betyder att eleverna ska förstå varför de läser och också få ut 

mening från texten. Meningen med all läsning är att förstå. Läsning behöver tränas precis 

som alla andra färdigheter.”(Westlund, 2009, s. 180) 
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Dagens informationssamhälle förutsätter att elever uppnår en god läsförmåga. I debatten 

ställs forskningen och vetenskapen om läsundervisning mot pedagogernas egna 

erfarenheter och värderingar. Viktigt är att lärarna har en god syn på sina elever så att det 

arbetar med insikten att alla kan lära. En annan aspekt är att pedagogerna gör medvetna 

val och väljer bort övningar som tar bort elevernas naturliga språkintresse och utformar 

lektioner som gör att läsinlärningen blir en naturlig del av utvecklingen. För att få 

läsinlärningen till en naturlig del i kunskapsutvecklingen krävs rätt verktyg och 

vägledning från pedagogernas sida för att klara av de "krav" som läsinlärningen ställer på 

eleverna. Verktyg och metoder som stimulerar och gör att eleverna känner mening och 

intresserar är av stor betydelse för att underlätta läsinlärningen och läsundervisningen 

(Lundberg, 2010). Skrivandet spelar en betydelsefull roll i första stadiet av 

läsutvecklingen (M.M. Clay, 1973, s. 70). ”Läsandet går hand i hand med skrivandet och 

lärarna bör tydliggöra detta för eleverna.” (Bonniers, 2001, s. 27) 

 

Läsinlärningsmiljön 

Frost (2009) beskriver vikten om att eleverna ska omges av en god läromiljö vid 

läsinlärning. Det åtta ”kännetecknen” för en god läsinlärningsmiljö är att: Eleverna bör få 

tillgång till-, -böcker i olika svårighetsgrader och variation av böcker finns att tillgå i 

klassrummet, -färdighetsträning i form av litteraturläsning och fonologiskmedvetenhet, - 

övning av olika typer av läsning exempelvis högläsning, gemensamläsning och 

parläsning, - att möta olika typer av texter, - att öva sitt skrivande processorienterat, - 

gemensam och enskild undervisning, -en lustfylld läsinlärning och en kontinuerlig 

uppföljning för att visa på elevens framgång i läsning. 

2.3 ASL och metoder som inspirerat 

2.3.1 Writing to read (WTR) 

Ett program som utvecklades på 1980-talet av John Henry Martin i USA på förskolenivå 

är metoden Writing to read. Miljontals barn har använt sig av detta program som lärt dem 

att skriva och läsa med sina berättelser som underlag. Tidigt skrivande, språkliga 

erfarenheter som utgångspunkt, ljudriktig skrivning och användning av datateknologi är 

olika saker som WTR kopplar samman. Det är genom det egna skrivandet som barnen lär 

sig läsa och med kombinationen av de fem arbetsstationerna i klassrummet som barnen 

lär sig att skriva och läsa i sin egen takt. WTR har en avgörande skillnad mot för andra 

metoder. 

 
Den avgörande skillnaden är att WTR startar med skrivning och att barnen lär sig läsa 

genom att skriva. Det uppvisar störst släktskap med naturlig språkinlärning men löser 

också de två viktiga och svåra uppgifterna med ljudning och igenkännande av 

ordbilden. Medan barnet skriver, tänker det i naturligt språk och meningsfulla satser 

samtidigt som det ljudar från bokstav till bokstav och klarar av att läsa högfrekventa 

och ofta långa ord enligt ordbildmetoden.  

(Trageton, 2005, s.147) 
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2.3.2 LTG- Läsning på talets grund 

Det är inte ett särskilt material eller en speciell bok som "lär" barnen när de ska lära sig 

att läsa. Det är i första hand barnen som lär sig själva. Varje enskild "metod" bedöms bara 

från hur läraren enskilt arbetar. Att när barnet ska göra sina upptäckter och lära sig själv 

så är det viktigt hur väl läraren anpassar sitt arbetssätt när det kommer till barnets behov. 

 

I LTG är det meningen att barnen ska i sin egen takt utforska och bli medveten om de 

delar i sitt eget fungerande språk och förbindelsen mellan text och tal (Leimar, 1981). 

 

Författaren Leimar (1981) menar att det är väldigt viktig att undervisningen rättas efter 

den begreppsutvecklingsnivån som det enskilda barnet har. Barnet får själv ta åt sig vad 

den är moget att lära. Det gäller då att bryta bokstavskoden och komma in i skriftspråkets 

mysterium. Det som symboliserar ord är skrivtecken och skrivna ord är i enlighet med 

Vygotskij tankeskapelser av andra graden. När barnen börjar läsa möter de en massa ord, 

de orden måste utgöra exempel på kända begrepp och inte bokstavskombinationer som 

för dem är helt värdelösa. De fem faserna i LTG- metoden består av samtalsfasen, 

dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. "Att 

skriva är svårare än att lära sig läsa. Vygotskij säger att även en minimal skrivförmåga 

fordrar en hög abstraktionsnivå." (Leimar, 1981, s 46) 

2.3.3 ASL- Att skriva sig till läsning 

Historiskt sätt har läsning stått i fokus som första kunskapen att bemästra före skrivandet. 

Att lära sig att skriva och läsa har ofta benämnts i litteraturen med läs- och skrivinlärning 

vilket idag med nya läsmetoder så som ASL kan utvecklas till ett omvänt uttryck och 

med ett nytt perspektiv vilket blir skriv- och läsinlärning. ASL bygger på ett 

forskningsprojekt som gjordes i 14 klasser i Danmark, Norge, Finland och Estland. Det 

finns forskning idag som visar på att det är lättare att skriva sig till läsning än att läsa sig 

till skrivning. Med datorn som skrivverktyg sätter heller inte barnens finmotorikstopp för 

produktion av bokstäver och textskapande på datorn i form av exempelvis ”spökskrift”. I 

metoden ASL får eleverna i förskoleklassen vänta med att skriva bokstäver med pennan 

som verktyg och istället börja skriva och leka med bokstäver på datorn. Metoden sägs ha 

visat sig fungera bättre i klassundervisningen då förkunskaperna och kunskapsklyftan 

mellan eleverna inte blir lika tydlig. I det sociokulturella lärandet lär sig även eleverna av 

varandra då de tillsammans upptäcker nya bokstäver och ord i skapande av 

bokstavsräckor, berättelser, dikter mm (Trageton, 2005). 

2.3.4 Elevnära texter skapas parvis med datorn som skrivverktyg 

När elever skriver sig till läsning med datorns hjälp betyder det att de varje dag skapar 

texter vid datorn tillsammans med en kompis. Texterna som skrivs blir underlag för den 

vidare språk- och lästräningen. Långt innan eleverna själva kan ljuda ut ord och innan de 

kan alla bokstäverna skapar de texter och berättelser. När de skrivit färdigt så hjälper 

pedagogen till med att ljuda igenom berättelsen. I efterarbetet får bland annat eleven 

delge någon annan sin berättelse, eleven läser eller berättar då sin text. Berättelserna 

sparas till exempel i klassrummet där alla kan ta del av allas berättelser. Fördelen med 

dataskrivna texter är att allas böcker och texter är läsbara, vilket de inte är om eleven gör 

sagor och böcker med penna och papper. Att använda sig av tangentbordet är ett 
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grundläggande verktyg när barn i de lägre skolåldrarna ska lära sig grundstenarna i all 

skriftlig kommunikation, det vill säga de 29 bokstäverna och hopsättningen av dem till 

meningsbärande satser och ord. Barnen använder även båda händerna, då hamnar 

informationsströmmen från båda hjärnhalvorna i både vänster och höger hjärnhalva. I 

ASL är utvecklingen t.ex. under årskurs 2 av de olika arbetena och de olika genrerna 

viktiga. Kritisk bedömning av förra årets arbeten, de ska nu bli mer avancerade. Böcker 

som är lästa och läsförståelse ska öka i omfång och ge ett lärorikt samspel mellan läsning 

och skrivning på datorn Att stå upp när eleverna arbetar är viktigt. Barn sitter mer än 

nödvändigt, forskare, läkare och sjukgymnaster slår larm om detta. Det har skett en stor 

ökning när det gäller övervikt och dåliga ryggar hos barn. Att barnen står är ett litet insats 

till att det ska bli mer rörelse i skolan, de kan röra sig lättare, det stimulerar både den 

verbala och den icke-verbala kroppskontakten, det blir mer golvyta i ett redan trångt 

klassrum, med mera(Trageton, 2005). 

2.3.5 Läsinlärningsmiljön inom ASL 

Trageton (2005) har samma uppfattning som Vygotskij när det gäller miljön. Rummets 

betydelse för lärandet, det vill säga att det finns rum för samspel, ytor som ger plats för 

olika aktiviteter, många böcker som lockar till läsning, bra ytor där eleverna själva kan 

sätta upp sina arbeten, datorer och en skrivare. 

 
Elever som skriver sig till läsning med hjälp av dator blir tidigt goda läsare eftersom varje 

skrivtillfälle också är ett lästillfälle. Varje gång eleverna skriver ser de sin skrivna text tydligt 

framför sig. Goda läsare lägger mindre energi på avkodning och kan istället ha fokus på att 

uppfatta innehållet. 

(Lövgren, 2009, s. 68) 

 

Lövgren (2009) menar att det finns en mycket framstående forskning som tagits från 

många olika kulturer som stödjer det som erfarna läspedagoger vet. Den säger att om 

barnen är trygga, engagerade och deras uppväxt formas av en skriftspråkstimulerande 

miljö med människor som talar meningsfullt så lär de sig att läsa. Läraren kan ge den 

bästa hjälpen genom att se till att barnen har tillgång till läsmaterial som de finner 

intressant. Författaren använder sig av Vygotskijs tankar när hon skapar sin 

läsinlärningsmiljö, det handlar om rummets mening för lärandet. Det ska finnas tillgång 

till samspel, att föra ett inre samtal med andra och med läraren. Hon har möblerat rummet 

med mjuka möbler och för att locka eleverna till läsning så finns det ett mindre bibliotek 

där det finns tillgång till både skönlitteratur, faktaböcker och eget material.  

2.3.6 Skrivandet inom ASL 

När barnen är mellan 3-7 år så är lekskrivingen och teckning det betydelsefullaste, de 

skriver sig till läsning. För att barnen ska kunna koncentrera sig på innehållet så är 

mängdläsning en utgångspunkt för automatisering och för övergången från ortografisk till 

fonologisk läsning. I den här åldern går skrivningen för hand för långsamt så istället är 

det läsningen som för utvecklingen framåt. Utvecklingen går fortare när barnen går över 

från handskrivning till datorskrivning, det blir lättare att koppla läsningen till det barnen 

har skrivit och skrivningen driver skriftspråksutvecklingen framåt i en högre skala. 

Barnen får större lust till att läsa när de får skriva (Trageton, 2005). 
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Phonics våg 

Mellan åren 1987 och 1997 framträdde ABC- böckerna starkast av Wholelanguage. I 

dagens samhälle är det phonics vågen som framträder mest när det handlar om 

läsmetoder. Metoden användes av Thornton år 1790 och av Leigh år 1870/1873 i USA. 

Det är en ljudmetod som går ut på att orden stavas med ljud som är grundläggande och 

inte med bokstavsnamnet. Läsningen bygger på automatiserad avkodning och det krävs 

särskilt anpassade texter i läsundervisningen (Trageton, 2005). 

 

Bokstavsräckor 

Inom metoden ASL får eleverna skriva så kallade bokstavsräckor som representerar en 

skrift i en text som är hemlig och som är väldigt lätt för barnen att framställa (Trageton, 

2005). 

 

Så här kan det till exempel se ut: 

 

Eleverna får skriva slumpartade bokstavsräckor där de lär sig att handskas med datorns 

skrivbord och lär sig att en text börjar uppifrån och ned och från vänster till höger. När en 

bokstavräcka är färdig får eleverna räkna antalet bokstäver och den bokstav de väljer 

färgläggs. Nästa moment är att läsa igenom och då upptäcker de att det är olika ljud på 

olika bokstäver och kanske upptäcker de ett riktigt ord. Eleverna gör alltså berättelser och 

texter långt innan de har lärt sig alla bokstäver och innan de kan ljuda ut ord själva 

(Lövgren, 2009). 

2.3.7 Datorn som verktyg 

Datorn och datoranvändandet har förändrat det språkligalandskap som dagens individer 

visats i. Att eleverna i Sverige läser och skriver mer idag än tidigare innan datorn blev 

näst intill en tillgång i var och varannans hem, har visat sig framkomma i olika studier. 

De digitala texterna som är i fokus är möjligen mer tilltalande då de är relativt korta och 

ofta samspelar med bilder. Det har dock visat sig att det är de elever som läser mer av 

långa texter är de som lyckas väl i sin läsutveckling (Liberg, 2010). 

2.4 Lärande 
Lärande är ett ord som går att urskilja olika grundbetydelser. Den enskildes resultat av 

läroprocessen är den första vilken handlar om den utveckling som ägt rum, eller det som 

vi människor lärt oss. De psykiska processer som äger rum är den andra. Vilken handlar 

om de förändringar eller resultat hos den enskilde individen och tas även upp i den första 

betydelsen. Det kallas med ett annat ord för läroprocesser. Det tredje är 

samspelsprocesser vilka sker mellan individen och hennes eller hans sociala och 

materiella omgivning som är en utgångspunkt för de inre läroprocesser som tas upp i 

föregående process. Orden läroprocesser och lärande används flitigt som liktydigt med 

ordet undervisning både i språket som används i vardagen och i professionella och 

offentliga sammanhang. Lärande är situerat (sammanhängande), huvudsakligen socialt, 

distribuerat (sker överallt), medierat (språket används överallt), grundläggande i 

lärprocessen och deltagande i en praxis gemenskap. Lärande pågår överallt och är ett 

fundamentalt socialt fenomen (Föreläsning av, Höglin, 2009).  
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2.4.1 Lärandets samspelsdimensioner 

”Att det är nödvändigt att ur ett läroperspektiv ta med förhållandet till omvärlden beror på 

att allt lärande är situerat, det vill säga att lärosituationen inte bara påverkar lärandet utan 

också utgör en del av det” (Illeris, 2007, s.121). Han menar att det handlar om 

dimensioner i lärandet som rör samspelet mellan den som lär och omvärlden men även 

om förhållandet mellan det individuella och det sociala eller samhälleliga planet.  

 

När det gäller samspelets former verkar variationsmöjligheterna vara enorma när det 

handlar om hur samspelet kan åskådliggöra sig mellan omvärlden och den lärande. Den 

lärande ska inte bara vara mottagande utan ska även själv göra något för att samspelet ska 

få en mening. För att öka chansen att lära sig något betydande, och att eleven lär sig det 

så att hon/han kommer ihåg det och kan använda sig av det i betydelsefulla sammanhang 

så gäller det att vara väldigt aktiv och engagera sig. Den sociala relationen har betydelse 

för lärandet. Socialisation är när individen tillägnar sig de normer och strukturer som 

gäller i samhället och därigenom blir en del av samhället i fråga. Socialisationen 

karakteriserar inte en särskild form eller viss del av lärande utan måste betraktas som ett 

perspektiv, nämligen det samhälleliga. Socialkonstruktionismen är ett perspektiv som 

lägger sin tonvikt på de relationer som utgör källan till de handlingar som vi människor 

utför och förståelsen av ”individuell funktion”(Illeris, 2007). 

 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv handlar om att samhället ses som en helhet och delar 

av det som utformats av människor i samverkan med varandra. Författaren Strandberg 

(2006) lyfter i sin bok fram Vygotskij och hans tankar om att samspel är lärande och 

utvecklande. Till exempel så är barns förhållande till sig själv och världen grundat på de 

relationer de har med andra människor. Genom samspel kommer barnet i kontakt med det 

som går att veta. Ejeman & Molloy (1997) menar att barn lär genom att arbeta 

tillsammans med andra barn. På så sätt skapas impulser mellan barnen vilka gör att de 

kan spegla sig i varandra  

2.4.2 Språkligt samspel 

 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 

möts.  

(LGR 11, s. 89) 

 

Språket spelar en mycket viktig roll när barnet genom samspel ska komma i kontakt med 

det som går att veta. Barnet skaffar sig och får kontakt med det sociala verktyg som 

kallas språk genom språkliga samspel. Barnen får genom att omvandla dessa språkliga 

verktyg ett instrument för sitt tänkande. Språket har för det första en social och 

kommunikativ funktion, för att sen även få en intellektuell och individuell funktion 

(Strandberg, 2006). 
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2.5 Dimensioner av läsförmågan 
I boken ”God läsutveckling” beskrivs utvecklingen av barns läsförmåga utifrån de fem 

”dimensionerna”. Fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse 

och läsintresse vilka interagerar med varandra samtidigt som de utvecklas var för sig 

(Lundberg & Herrlin, 2005). 

2.5.1 Fonologisk medvetenhet 

När vi läser ska vi kunna återskapa rader av bokstäver till naturliga språkljud som ger en 

betydelse och mening. För att kunna lyckas med detta gäller det att vi förstår det 

alfabetiska skrivsystemets grundregel, som går ut på att det flödande talet har delats upp i 

fonem alltså små delar. Dessa har fångats in och betecknats med bokstavstecknen. 

Eleverna måste ha förmågan att växla sin uppmärksamhet från innebörden, hur det låter, 

innehållet i det som sägs till hur det sägs och vilka ljud som bygger upp ett ord. Detta är 

ett väldigt stort steg för vissa elever, ett steg som kallas för fonologisk medvetenhet 

(Ibid.). 

2.5.2 Ordavkodning 

Att ordavkoda är att ha förmågan att kunna identifiera skrivna ord. Till en början kan 

ordavkodningen handla om att känna igen sitt eget namn som en bild vilket blir en 

ordbild. Att läsa ordbilder kräver inte en förståelse av den alfabetiska principen men visar 

på att barnet är i början av sin ordavkodning. När läskoden är knäckt kan barnet avkoda 

nya ord som de möter och genom mycket träning kan ordavkodningen längre fram 

automatiseras. Ordavkodning är beroende av en god fonologisk medvetenhet och stärks 

av läsförståelsen (Ibid.). 

2.5.3 Flyt i läsningen 

För att få bra flyt i läsningen krävs en automatiserad ordavkodning, läsning av rätt 

satsmelodi samt ett minne som ska klara av belastningen som krävs vid läsning av längre 

meningar. Vid problem av någon av dessa delar blir det svårt att få ett flyt i läsningen och 

på så sätt även förstå innehållet i texten d.v.s. få en läsförståelse. Med pauser och rätt 

betoning får läsningen en uttrycksfullhet och flyt i läsningen är nära sammankopplat med 

läsförståelse. De elever som läser flytande kan alltså avkoda och förstå samtidigt (Ibid.). 

2.5.4 Läsförståelse 

Barnet ska kunna grunda sin förståelse av en text på de ord som de läser, de ska förstå 

vad de läser. Att ha läsförståelse är att kunna läsa mellan raderna, att gå bortanför den 

givna informationen. Barnen ska kunna tänka aktivt medan de läser, att kunna tänka 

framåt och ta sig en funderare på vad som ska hända närmast (Ibid.). 

2.5.5 Läsintresse 

För att behärska kunskapen att läsa krävs de tidigare nämnda kunskaperna som de första 

dimensionerna tar upp. För att uppnå resultat i de första dimensionerna krävs mycket 

övande. Har barnet glädje och lust blir läsinlärningen mer lustfylld vilket i sin tur gör det 

lättare att öva för att uppnå högre resultat. Som tidigare sagts krävs stort övande för att 
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uppnå goda läsresultat och ofta mer än den tid av övande än vad som läggs i skolan. Har 

eleven ett läsintresse är sannolikheten större att läsning utanför skolan sker (Ibid.).  
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3Syfte 
Syftet är att undersöka hur pedagogerna som arbetar med ASL bedömer att elevernas 

läsförmåga utvecklas.  

3.1 Frågeställningar 

 Hur uppfattar pedagogerna att elevernas läsförmåga utvecklas? 
 

 Hur inverkar ASL i utvecklingen av elevens läsförmåga, gällande 

hindrande och främjande faktorer? 
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4Metod 

4.1 Kvalitativ studie 
I en kvalitativ studie ställs frågor som till exempel hur och varför, frågorna är raka och 

enkla och det leder till att svaren blir innehållsrika. Trost är i motsats till författaren 

Svenning mycket noga med att poängtera att ordet ”varför” ska användas mycket 

begränsat, egentligen inte alls. I en kvantitativ studie däremot samlas data från en 

undersökning in och det är svårt att få med den sociala verkligheten. För att beskriva 

kvantitativ väldigt kortfattat så används siffror, inte bara i begränsad mening utan även i 

överförd (Trost, 2004). Författaren Svenning (2003) skriver att det som är karakteristiskt 

för den kvalitativa analysen är att problematiken hittas på djupet. Han lyfter även fram 

för- och nackdelar med en kvalitativ studie. Till exempel så är den inte så precis utan ger 

nya infallsvinklar och öppnar nya dörrar. Emellertid är den väldigt känslig. En av de faror 

som finns med denna metod är att den egna analysen helt försvinner och personerna som 

intervjuats får stå för den enda och verkliga framställningen av verkligheten.  

 

En kvalitativ studie kan bli till en process av lärande, genom att materialet gås igenom 

flera gånger så kan varje genomläsning ge nya aspekter. Patel och Davidson (2003) 

menar att en kvalitativ undersökning passar bra att använda då arbetets frågeställningar 

syftar till att tolka eller förstå individer. Trost (2004) skriver om att studier inom liknande 

områden som pedagogik sällan endast är kvalitativ eller kvantitativ utan en kombination 

av båda. Samt att ett mindre antal urval i de kvalitativa studierna kan minska 

trovärdigheten, då undersökningen bortser från hela folkmassan och inte representerar en 

statistisk sanning. 

4.2 Metodval 
För att få syfte och frågeställningarna besvarade har kvalitativa intervjufrågor använts 

och skickats ut via Internet. Metoden som är relativt modern, liknar mest en kvalitativ 

intervju. Vilket är en intervjumetod som lämpar sig i syftet att förstå andra människors 

sätt att resonera och reagera. Genom att de kvalitativa intervjufrågorna skickats ut finns 

förhoppningar om att få komplexa och innehållsrika svar, vilket gör att materialet går att 

analysera på ett intressant sätt (Trost, 1997). 

4.3 Med datorn som verktyg 
En intervju på nätet har olika utgångspunkter beroende på hur den är medierad. Att få tag 

på intervjupersoner när en intervju görs över nätet behöver inte gå till på samma sätt som 

utanför. Det kan handla om att få tag i en grupp personer med bestämd ålder, 

utbildningsnivå och bestämt kön. Utanför nätet kan ett register vara till hjälp för att finna 

och få kontakt med personer ur de olika populationer som vi vill utreda, på nätet däremot 

hänvisas oftast intervjuaren till att skicka ut frågorna utan att veta vad som kommer att 

hända med dem. Frågorna kan skickas ut till en e-postlista, där till exempel pedagogerna 

blir tillfrågade om de vill ställa upp med att svara på intervjufrågor. Det som är negativt 

är att de personer som blir bortsorterade är de som inte har Internettillgångar, det betyder 

att varken intervjuer eller enkäter på nätet kan visa attityder och erfarenheter från en 

generell grupp (Svenningsson, Lövheim & Bergqvist, 2003). 
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4.4 Tolkningsperspektiv 
Ett av de perspektiv som gett stöd och där inspiration har hämtats är hermeneutiken. 

Tolkningen i studien har skett av de skattningar av dimensioner av läsförmågan som 

getts samt av texter vilka varit svar till de öppna frågeställningarna. Vad gäller 

hermeneutiken är begreppen text och samtal väsentliga. I studien ligger fokus på 

begreppet text. Textens ämne har stor innebörd och det handlar om att tolka texterna. 

Hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem, är engagerad och 

personlig (Kvale, 1997).  

Till skillnad från positivisterna är man inte intresserad av att förklara företeelser. 

Hermeneutikern menar istället att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation 

genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna 

språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. 

(Patel& Davidson, 2003, s.29) 

Det fenomenografiska perspektivet har även gett stöd i tolkningen. Arbetsgången i stort 

handlar om att i arbetet frambringa en helhetsbild av de skrivna intervjutexterna där 

texter bearbetas och analyseras (Danell, 2003). 

4.5 Urval 
Respondenterna kan vara väldigt olika, vissa bättre än andra. En bra respondent är villig 

att samarbeta och motiverad, de kan sin sak och är ärliga. De ger inte bara korta svar utan 

kan ge redogörelser som är långa och livliga (Kvale, 1997). Ett urval har gjorts från en 

mindre population av pedagoger verksamma inom ”goda ASL miljöer”. Studien som till 

största delen ses som kvalitativ är exemplifierad. Tanken har varit till största delen att 

exemplifiera istället för att generalisera. De pedagoger som svarat på frågorna är en liten 

grupp tagen ur en större massa (Svenning, 2003). Tio pedagoger av tjugotvå har svarat på 

det kvalitativa intervjudokumentet. De tio pedagogerna är av båda könen, arbetar inom 

samma kommun och i uttalat goda ASL miljöer. Ålder är medvetet okänd då valet varit 

att inte ta med frågan i intervjudokumentet. Respondenterna är pedagoger i de tidigare 

skolåren som just nu arbetar och har erfarenhet av att arbeta i allt från förskoleklass- åk.4 

med metoden ASL. En av pedagogerna arbetar inte just nu med metoden. Antal års 

erfarenhet av metoden ASL varierar mellan pedagogerna med allt från ett halvår upp till 

fem år. En av respondenterna arbetar inte alls med metoden. Majoriteten av pedagogerna 

håller sig inte strikt till metoden ASL och två av pedagogerna håller sig strikt till metoden 

i åk.1. De pedagoger som har djupanalyserats arbetar för tillfället med metoden ASL. 

Pedagog.1 har arbetat med ASL i ett år och arbetar för tillfället med elever i år 1och två. 

Pedagog.2 arbetar just nu med metoden ASL i år 3 och de har kommit en bit på vägen. 

Har även erfarenhet av arbete med metoden ASL med elever i F-3. Pedagogen har arbetat 

med metoden ASL i cirka 5 år. Pedagog.3 arbetar för tillfället med elever i år 1, klassen 

består av 25 elever. Har arbetat med metoden ASL med elever i år ett och två. Pedagogen 

har fem års erfarenhet av arbete med metoden. 
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4.6 Genomförande 

4.6.1 Skapande av kvalitativa frågor 

Alla frågor är ställda med avsikten att få varierande och intressanta kvalitativa svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Frågorna 1-21 i intervjudokumentet är tagna med 

inspiration från Skolverket (2009) analysmaterial ”Nya språket lyfter”. Dessa frågor är 

skrivna med syftet att se till hur pedagogerna bedömer att ASL som metod har påverkat 

elevernas utveckling av dimensionerna för läsförmåga. De öppna frågorna 22-29 är 

noggrant utformade på egen hand. Frågorna är ställda utifrån syftet att svara på 

frågeställningen om vad i metoden ASL som verkar hindrande och främjande angående 

elevens allmänna läsförmåga och specifikt för dimensionen läsintresse. De är även ställda 

för att få mer bakgrunds information om vilka respondenterna är. I frågorna 1-22 ligger 

vikten främst på de övriga dimensionerna av läsförmåga och därav har dimensionen 

läsintresse fått en mer specifik plats i fråga 22 och 24. Strukturen i frågeställningarna går 

från nivå a-d enligt matrisen (se bilaga.2).  

4.6.2  Respondenter från uttalat goda ASL miljöer 

Tanken att utföra studier med pedagoger som arbetar i uttalat goda ASL miljöer kom 

tidigt in i arbetet. Sökande efter en trovärdig nyckelperson som arbetade med pedagoger i 

dessa miljöer började. Tanken var att den här personen skulle i sin position tala gott om 

vår studie och få med sig den grupp respondenter som letades efter.  Svårigheter fanns 

dock att hitta en nyckelperson. Tillslut fanns kontakt med rätt person det vill säga en 

utvecklingsledare som är projektansvarig för arbetet med ASL inom kommunen och 

därav även fanns tillgång till tjugotvå mailadresser med pedagoger som arbetar i uttalat 

goda ASL miljöer.  

4.6.3 Utskick av intervjudokument 

Det första intervjudokumentet som skapades skickades ut via mail till de 22 pedagogerna 

med en fil som innehöll de kvalitativa intervjufrågorna. Fyra svar kom in genom det 

första utskicket. I dessa mail svarade tre av pedagogerna att det gick bra att höra av sig 

om något kändes oklart gällande frågorna. Två av respondenterna upplevde dock att det 

fanns problem att svara på frågorna, vilket resulterade i att ett nytt dokument skickades ut 

samma dag som mailet lästes. Frågeformuläret utformades i ”Google Docs” dokument. 

Respondenterna vilket i detta fall är pedagogerna blev anonyma då det inte för oss 

framgått vem som svarat på frågorna. Därifrån har sedan de nya elektroniska dokumenten 

skickats ut, till de 22 pedagoger som fanns på listan med mail- adresser som tagits emot 

av en kontakt som är verksam i uttalat ”goda ASL miljöer.” Därefter har sex pedagoger 

svarat på det nya dokumentet och de tidigare fyra har överförts till samma system för att 

underlätta i senare analys. Mer ingående förklarat skickades fyra mail ut med kvalitativa 

intervjufrågor till egen adress för att sedan kopiera svaren i de nya dokumenten.  

4.7 Bearbetning och analys av data 
Tjugotvå mail skickades ut med bifogande frågedokument (se bilaga.1) varav tio svar 

togs emot för att analyseras. Fortsättningsvis lästes alla svar och texter igenom. Ett urval 

på tre respondenter valdes sedan ut för djupare analys. Valet av dessa tre grundade sig i 
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intresset av att både se hur två av de som arbetat länge med metoden bedömer att ASL 

utvecklar elevernas läsförmåga, men samtidigt se hur pedagogen som arbetat en kortare 

tid bedömer metoden i frågan. Intervjudokumentet utan svar skrevs därefter ut för att 

sedan ringa in svaren med olika färger för det tre pedagogerna som vi nämner som 

pedagog.1, pedagog.2 och pedagog.3. Sedan lästes fråga 1-22 igenom för att se vilken 

dimension av läsförmåga som passade in i varje fråga. Syftet var att strukturera upp 

dimensioner och se vilka som var i främsta fokus frågorna igenom. Sedan påbörjades 

djupanalysen först av frågorna 1-22. En efter en av frågorna analyserades med olika 

dimensionerna för läsförmåga som utgångspunkt. Delar av frågorna pekade mot samma 

dimensioner och när dessa frågor hade liknande svar eller när frågorna gick in på 

liknande aktivitet som exempelvis högläsning som i fråga ett och två berör, försökte vi se 

ett mönster och analysera efter detta.  

 

Utskrift av frågedokumentet gjordes för att ringa in svaren på pedagogernas olika frågor, 

för att få möjligheten att jämföra pedagogernas svar med dem själva och de andra 

pedagogerna. Fortsättningsvis har nio av tio svar analyserats på dokumentets öppna 

frågor 22-29. Siffrorna omformulerades sedan till ord då: 1= Mycket liten, 2, = Liten, 3= 

Relativt liten, 4= Relativt stor, 5= Stor, 6= Mycket stor. Om intervjupersonen hade svarat 

mellan 1-3 såg vi svaret som negativt till skillnad från om de svarat 4-6 då hade vi sett det 

som ett positivt svar. I svaren hade vi försökt att se om det fanns någon rödtråd med tanke 

på de fem dimensionerna som definierade läsförmågan. I vissa fall har måttlig benämnts i 

resultatet vilket är en kombination av svar 3 och 4. 

4.8 Presentation av data 
Djupanalysen från tre pedagoger av fråga 1-22 är gjord och finns i början av resultatet. 

Där resultatet är framskrivet av hur de tre pedagogernas bedömning, av vilken 

utsträckning ASL bidrar till utvecklingen av dimensionerna för läsförmåga. Vidare i 

resultatet har presentation gjorts av hur de tre pedagogernas bedömning angående hur 

metoden ASL påverkar elevernas utveckling av dimensionen läsintresse och allmänt för 

läsförmågan. Sedan har presentation gjorts av svaren på de öppna intervjufrågorna av de 

nio pedagogerna om deras bedömning hur ASL verkar hindrande och främjande 

angående elevernas utveckling av dimensionen läsintresse och allmänt om läsförmågan. 

4.9 Bortfallsanalys 
I studien fanns många bortfall. Av de 22 elektroniska intervjudokument som skickades ut 

fanns endast tio svar. Varav en respondent som endast svarade på frågorna 1-22 därav 

framgår resultat av nio pedagogers svar på fråga 22-29 och inte tio. Den här typen av 

bortfall kallas externa bortfall. När det externa bortfallet blir mer är tjugo procent bör 

analys av bortfallet presenteras i studien och det är även till fördel att ta reda på vad som 

kan vara orsaken till bortfallet (Patel & Davidson, 2003). Anledningen till de externa 

bortfallen kan vara många. Några tankar är att de svårigheter som fanns i att ge svar på 

det första dokumentet resulterade i att pedagogerna valde att inte ge svar vid nästa utskick 

av intervjudokument. Andra anledningar kan ha varit att i det mail som skickades ut 

fanns en önskan om att få snabba svar på grund av tidsbrist. I det här fallet kan de 

pedagoger som inte svarat möjligen känt att det själv haft tidsbrist i arbetet och valt bort 

att svara på grund av det. Det fanns även ett fåtal interna bortfall i studien. Enligt 
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författaren Svenning (2003) så kan det bero på att respondenterna inte vill besvara frågan 

eller att frågan inte är nog bra formulerad. Det kan då leda till en snedvriden 

undersökning, resultatet blir kanske inte det rätta. 
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5Resultat 

5.1 Tre pedagogers bedömning av… 

… vilken utsträckning ASL bidrar till utvecklingen av dimensionerna för 

läsförmåga. 

5.1.1 Fonologiskmedvetenhet 

Pedagog.1 

När det gäller att känna igen ”många” bokstäver så anser pedagogen att ASL i mycket 

stor utsträckning bidrar till detta. I frågan om hur eleverna lär sig alla bokstävers ljud 

visar pedagogens svar att ASL hjälper till i stor utsträckning. Pedagog.1 anser att ASL i 

stor utsträckning främjar elevens förmåga att lär sig att känna igen ett fåtal bokstäver 

samt att lära sig alla bokstävernas namn. Även när det handlar om att knäcka läskoden 

och att eleverna ska kunna förstå den alfabetiska principen, är intervjupersonens 

uppfattning är att det sker i stor utsträckning. Förmågan att ljuda ihop olika ord och där är 

pedagogen inte lika positiv till ASL:s bidragande.  

 

Pedagog.2 

När det gäller att lära sig bokstävernas fonem och ljuda ihop fonemen till ord är 

pedagogen mycket positiv och anser att ASL bidrar till mycket stor del. Pedagogen anser 

också att ASL bidrar i mycket stor utsträckning när eleverna ska känna igen ett flertal och 

fåtal bokstäver och göra det lättare vid starten när de ska knäcka läskoden. Gällande att 

eleverna ska lära sig alla bokstävers namn anser pedagogen att ASL bidrar i stor 

utsträckning. 

 

Pedagog.3 

I mycket stor utsträckning bidrar ASL enligt pedagogen, till elevens utveckling av 

förmåga att angående bokstäver lära sig och känna igen dem och kunna deras namn och 

vid knäckning av läskoden fungera som stöd vid starten. Pedagog.3 bedömer att ASL i 

mycket stor utsträckning bidrar till elevens utveckling av förmåga att angående bokstäver 

lära sig ljuden och hur de ska ljudas ihop.  

 

Sammanfattning 

Pedagogerna är överlag positiva till mycket positiva till att ASL som metod bidrar till 

utveckling av dimensionen fonologiskmedvetenhet. Alla pedagoger är mycket positiva 

till att ASL bidrar till utvecklingen av att eleverna lär sig några till alla bokstäver.   

5.1.2 Ordavkodning 

 

Pedagog 1. 

Att ha kunskapen om att läsa ord som helheter det vill säga logografisk läsning och börja 

använda sig av den ortografiska avkodningsstrategin, visar pedagogens svar att ASL 

hjälper till i stor utsträckning. I frågan om att variera olika lästekniker utifrån läsningens 

syfte och att underlätta läsförståelse och läsflyt genom att ta hjälp av hur texten och orden 
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är uppbyggda, bedömer pedagogen att ASL bidar i stor utsträckning till detta. Pedagog.1 

anser att ASL i relativt stor utsträckning bidrar till att eleverna utvecklar läsförmågan 

gällande användning av olika strategier vid läsning. 

 

Pedagog.2 

Pedagog.2 anser att ASL bidrar i mycket stor utsträckning ifråga om elevernas läsning av 

ord som helheter. Gällande att eleverna ska lära sig att börja använda sig av ordbilder och 

när det handlar om att använda sig av olika strategier i läsningen, för att få flyt och en 

god förståelse bidrar ASL i stor utsträckning enligt pedagog.1. I frågan om att eleverna 

ska kunna variera tekniker utifrån vilket syfte läsningen har och vid läsförståelse och 

läsflyt ta hjälp av hur orden och texten är uppbyggda, bedömer pedagog.2 att ASL har en 

relativt stor bidragande faktor. 

 

Pedagog.3 

Pedagog.3 bedömer att ASL i mycket stor utsträckning bidrar till elevens utveckling av 

förmåga att fungera som stöd vid inlärning och användning av den ortografiska 

avkodningsstrategin. När det gäller att läsa ordbilder anser pedagogen att ASL bidrar i 

stor utsträckning. Gällande förmågan att variera tekniker vid läsning beroende på syfte 

och i frågan om att eleverna ska ha förståelse av uppbyggnaden av ord och text bedömer 

pedagogen att ASL bidrar i stor utsträckning. Pedagogen anser även att ASL bidrar i 

relativt stor utsträckning gällande förmågan att kunna ta stöd i läsningen med hjälp av 

olika strategier. 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna är överens om att ASL som metod bidrar till utvecklingen av läsförmågan 

sätt till dimensionen ordavkodning. Alla svar är positiva och de är mycket positiva i 

frågan om att ASL bidrar till elevens utveckling och som stöd vid inlärning och 

användning av den ortografiska avkodningsstrategin. 

5.1.3 Flyt i läsningen 

 

Pedagog.1  

Pedagogen bedömer att ASL bidrar i relativt stor utsträckning till förmågan att eleverna 

ska kunna läsa korta och längre texter med flyt. När eleverna ska med flyt och förståelse 

läsa olika genrer som har längre texter anser pedagogen att ASL bidrar till relativt stor 

utsträckning. 

 

Pedagog.2  

Att läsa med flyt både korta och längre texter bedömer pedagogen att ASL i mycket stor 

utsträckning är bidragande. Pedagogen bedömer att ASL bidrar till relativt stor del när det 

handlar om att eleverna ska läsa regelbundet texter som är längre och innehåller olika 

områden med förståelse och flyt. 

 

Pedagog.3 

I mycket stor utsträckning blir svaret på frågan om ASL bidrar till elevens utveckling av 

förmåga att kunna läsa längre och kortare texter med flyt. Här anser pedagogen att ASL 
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bidrar till relativt stor utsträckning i frågan om att eleverna ska med flyt och förståelse 

läsa olika genrer som har längre texter. 

5.1.4 Läsförståelse  

 

Pedagog.1  

Pedagogen anser att ASL bidrar till relativt stor utsträckning när eleverna ska med flyt 

och förståelse läsa olika genrer som har längre texter. I relativt stor utsträckning anser 

även pedagogen att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att vid egen läsning 

visa förståelse samt läsa mellan raderna. När det handlar om att eleverna ska visa 

uppmärksamhet och att de kan förstå textens innehåll som läraren läser upp, så 

framkommer det att pedagogen tycker att ASL bidrar måttligt. Då eleverna läser 

berättelser eller faktatexter då de handlar om att ha kunskapen att förstå och tolka samt 

gällande läsning för lärande och upplevelser, menar pedagogen att det handlar om en 

relativt liten utsträckning som ASL är bidragande.  

 

Pedagog.2  

Att eleverna vid högläsning visar intresse och förståelse för innehållet både på och 

emellan raderna ser pedagog.2 mycket positivt till ASL bidragande faktor. Då det handlar 

om att eleverna vid egen läsning både ska visa förståelse och kunna läsa ”mellan raderna” 

anser pedagogen att ASL bidrar i mycket stor del. Pedagogen anser att ASL bidrar till 

elevens utveckling av förmåga att läsa för lärande till stor del och upplevelser till relativt 

stor del. Att förstå och tolka innehållet i berättelser och faktatexter tycker pedagogen att 

ASL bidrar till relativt stor del. Pedagogen bedömer att ASL bidrar till relativt stor del 

när det handlar om att eleverna ska läsa regelbundet texter som är längre och innehåller 

olika områden med förståelse och flyt. 

 

Pedagog.3  

Att ha förmågan att förstå det lästa och gällande att kunna läsa för att uppleva och lära, 

bedömer pedagogen att ASL i stor utsträckning bidrar till detta. Pedagog.3 anser att ASL 

i relativt stor utsträckning bidrar till att eleverna får en god läsförståelse och i stor 

utsträckning när de handlar om att förstå hela innehållet i texter. I relativt stor 

utsträckning svarar pedagogen att ASL bidrar till att eleverna kan läsa elevnära texter och 

förstå det icke skrivna orden. Gällande att tolka och förstå fakta texter och berättelser 

anser pedagogen att ASL bidrar i relativt stor utsträckning. I frågan om att eleverna ska 

med flyt och förståelse läsa olika genrer som har längre texter anser pedagogen att ASL 

bidrar till relativt stor utsträckning.  
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5.1.5 Läsintresse 

 

Pedagog.1  

ASL bidrar i relativt liten utsträckning anser pedagogen i frågan om att eleverna ska läsa 

korta och längre texter regelbundet och ofta i olika genrer.  

 

Pedagog.2  

I frågan om att regelbundet läsa längre och kortare varierande texter är pedagogen 

mycket positiv och anser att ASL i mycket stor utsträckning bidrar till detta.  

 

Pedagog.3  

När eleverna ska läsa både längre och kortare texter i varierade former, bidrar ASL till i 

relativt stor utsträckning enligt pedagog.3.  

5.1.6 Sammanställning av tre pedagoger… 

… och deras bedömning angående hur metoden ASL påverkar elevernas utveckling 

av dimensionen läsintresse och allmänt för läsförmågan. 

 
Pedagog.1 
Pedagogen anser att ASL är främjande för elevens läsintresse och ger exempel att det är 

vid skapande av egna texter som de har något att relatera till. Pedagogen anser då att det 

underlättar när de sedan ska läsa. När det gäller vad pedagogen upplever som främjande 

för elevens läsförmåga så har den frågan lämnats tom. Det finns en sak som pedagogen 

kan känna är hindrande för elevens intresse i arbetet med ASL, det är när gruppen ska 

arbeta med ASL så kan det bli ganska oroligt. Pedagogen har inte svarat något när det 

handlar om att ange faktorer som verkar hindrande för elevens läsförmåga i arbetet med 

ASL. Eftersom att pedagogen inte enbart använder sig av metoden ASL så kompletteras 

det med traditionell bokstavsinlärning parallellt. 

 

Pedagog.2 

Eleverna gör egna texter som de läser för de andra i klassen. Det tycker pedagogen är 

främjande för elevens läsintresse i arbetet med ASL. När eleverna får skriva en text som 

handlar om något de tycker är roligt och intressant så blir allting mycket mera intressant. 

Det som är främjande för elevens läsförmåga i arbetet med ASL är när de får läsa mycket 

för de andra i klassen. Alla elever tycker inte att det är roligt att arbeta med ASL. Det är 

något som pedagogen känner hindrar elevernas läsintresse. De behöver något som får 

igång dem. Vissa elever mår bra av att arbeta på annat sätt. Det som pedagogen upplever 

är hindrande för elevens läsförmåga är samma som när det handlade om läsintresset. Att 

det finns de elever som inte tycker om att arbeta med ASL, det är inte nog roligt för dem. 

Här gäller det också att hitta ett annat sätt att göra dem intresserade. Pedagogen håller sig 

inte strikt till metoden ASL. För att komplettera läsundervisningen använder sig 

pedagogen av andra metoder och sätt, Kiwiböcker, böcker med lästräning, med mera. Det 

gäller att blanda utifrån gruppens behov. 
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Pedagog.3 

De svagaste läsarna får skriva texter med talstöd, då lär de sig både stavning, ljudet, 

utseendet på stor och liten bokstav. Boken om mig tycker eleverna om, den gör dem 

intresserade. De får skriva om sig själv, samt berättelser, sagor, ordlistor, dikter, med 

mera. Allt detta upplever pedagogen som främjande för elevens läsintresse. Pedagogen 

tycker inte det är någon större skillnad när det gäller att främja elevens läsintresse eller 

främja läsförmågan. Samma tillvägagångssätt används med Boken om mig, berättelser, 

sagor, ordlistor, dikter, med mera. Pedagogen tycker att precis som när det handlar om 

främjandet för elevernas läsintresse så är texter med talstöd det bästa när det ska främja 

läsförmågan för de svagaste läsarna. De lär sig både stavning, ljudet, utseendet på stor 

och liten bokstav. Pedagogen kan inte komma på något som verkar vara hindrande för 

elevens läsintresse. Pedagogen kan inte heller komma på något som skulle vara hindrande 

för elevens läsförmåga. Första året höll sig pedagogen strikt till metoden ASL, men inte 

för tillfället. Att blanda och ge och använda sig av tidigare erfarenheter som fungerat 

tidigare är något som pedagogen använder för att komplettera läsundervisningen när 

metoden ASL inte används strikt. Pedagogen använder sig även av intensivläsning under 

två veckor varje dag i små grupper, med liten läxa hem varje dag. Det ger en jätte kick för 

läsningen. 

5.2 Sammanställning av nio pedagoger… 

… och deras bedömning angående hur metoden ASL påverkar elevernas utveckling 

av dimensionen läsintresse och allmänt för läsförmågan. 

5.2.1 Främjande inslag i arbetet med ASL 

 

Läsförmåga 

Hur metoden ASL verkar främjande i tanke på elevens läsförmåga ställer frågan 23. 

Precis som i tidigare fråga då det gällde att främja elevens läsintresse så är Boken om mig 

bra och att eleverna tycker om att skriva berättelser, sagor, ordlistor och dikter. 

Bedömningen om att det är när arbetet med ASL startas upp då eleverna spökskriver och 

tränar mellanrum mellan orden, skriv- och läsriktningen, bokstävers former som 

läsförmågan främjas finns även. Eleverna söker då ord i den spökskrivna texten, sedan 

går skrivandet över till riktig skrivning och dessutom kan kopplas till 

rättstavningsprogrammet och WRP (talsyntes) där ljud/text läses upp. Flera av 

pedagogerna är eniga om att det är när eleverna läser egna och andra i klassens författade 

texter som läsförmågan främjas. Samarbetet parvis då texter skapas ses även som något 

som verkar främjande. Dessutom att de får läsa texter som de själv skapat utifrån 

intressen och erfarenheter har betydelse för att främja läsförmågan. 

Läsintresse 

I fråga 22 (se bilaga.1) får respondenterna svara på vad i arbetet med ASL som verkar 

främjande angående elevernas läsintresse. Majoriteten av pedagogerna tycker att det är 

när eleverna får skapa sina egna texter som de kan relatera till som läsintresset främjas. 
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De eget skrivna texterna underlättar för den egna läsningen, det skapar en nyfikenhet och 

ett intresse eftersom de får läsa varandras berättelser. Skriva texter med talstöd för de 

svagaste läsarna gör även att de lär sig både ljudet, utseendet på stor och liten bokstav 

och stavning. Det upplevs att, när elevernas texter exponeras på ett snyggt sätt gör det 

eleverna intresserade av innehållet. Boken om mig lyfter en annan pedagog fram vilken 

eleverna tycker är rolig att skriva i. Att skriva berättelser, sagor, ordlistor och dikter är 

något som även är främjande för läsintresset delger en pedagog. Eleverna lär mycket av 

varandra när de arbetar i par och läser texter som de skapat utifrån deras egna intressen 

och erfarenheter. Att de dessutom arbetar mycket med texter verkar främjande menar en 

av pedagogerna. 

5.2.2 Hindrande inslag i ASL 

 

Läsintresse och läsförmåga 

Vad som verkar hindrande i arbetet med ASL med tanke på elevernas läsintresse och 

läsförmåga ställs i fråga 24 och 25. Att texterna lätt handlar om samma saker, personer, 

händelser med mera om inte pedagogen styr skrivandet till olika genrer kan verka 

hindrande. Att eleverna tröttnar på att skriva med spökskrift och upplever det som något 

barnsligt vilket även kan verka hindrande till ett läsintresse. Samtidigt kan det bli väldigt 

oroligt i gruppen och en del mår bra av att arbeta på andra sätt för att stimulera sitt 

läsintresse. Ett stort antal av respondenterna menar även att det inte finns något i metoden 

som hindrar i fråga om elevernas läsintresse.  

5.2.3 Andra metoder och sätt för att komplettera läsundervisningen 

Intryck av LTG och läsinlärningen som används på Nya Zeeland, traditionell 

bokstavsinlärning parallellt, Kiwiböcker, lästräna böcker, storbok, med mera använder 

sig flertalet pedagoger av. En pedagog använder sig av tidigare erfarenheter som fungerat 

i tidigare år, har intensiv läsning i två veckor i små grupper och ger en liten läxa hem 

varje dag. Det ger en stor inspiration för läsningen. Att använda sig av traditionella 

metoder för läs- och skrivinlärningen beroende på elevens behov, ordbilder, läsgrupper, 

jobba med pennan i böcker som fylls i, med mera är också något som pedagogerna 

använder sig av för att komplettera läsundervisningen. Främst i åk 1 för att i åk 2träna 

handskrivning som är en del av ASL metoden. 
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6Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
De elektroniska intervjufrågorna är välarbetade. Svenning (2003) menar att luddigt 

formulerade frågor kan påverka vilka svar som intervjupersonerna ger. Därför togs det 

god tid, för att skapa och omformulera frågorna i det elektroniska dokumentet för att vara 

så tydliga som möjligt. Trots att intervjudokumentet är välarbetat förekommer det 

bortfall. Det som upplevts negativ är att chansen att påverka intervjun med exempelvis 

motfrågor uteslutits genom valet av metod, då vissa svar hade behövt utvecklas mera. Att 

fått möjligheten att fråga om det finns något mer att säga om det eller att pedagogerna 

skulle ha gett en mer detaljerad beskrivning. Så här med facit i hand skulle vi kanske ha 

valt en annan intervjuteknik, att vi varit på plats och själva utfört den (Kvale, 1997). 

Svenning (2003) poängterar att i en undersökning där intervjuaren inte är på plats, missas 

kroppsspråket och annat som kan förmedlas av våra sinnen som vi får genom en 

personlig intervju. Han fortsätter också med att en annan mycket stor fördel med 

personlig intervju är att intervjuaren kan använda formulär som är långa och 

sammansatta. Det är inte möjligt i en undersökning då intervjudokument skickas ut via 

mail.  

 

Något som upplevts positivt med intervjudokumenten utskickade via mail, är att det 

sparar tid både för de som forskar och för respondenterna. Som forskare underlättar 

metoden i förberedelserna av analysen då respondenterna redan skrivit ner svaren. Såsom 

för respondenterna finns fördelarna att de själva kan välja när de vill svara på de 

kvalitativa intervjufrågorna. Med tanke på avstånd så öppnar en metod som den här upp 

för att göra undersökningar av urvalsgrupper som är svåra att möta med tanke på tid och 

avstånd. Kvalitativa undersökningar kan vara resurskrävande. Något att vara aktsam för i 

kvalitativa intervjuer är att den egna analysen får en roll i jämvikt till de pedagoger som 

intervjuats. Det som annars kan hända är att det bara blir många långa citat, en kvalitativ 

analys är tvungen att ha en teoretisk förankring (Svenning, 2003).  

 

De sex svarsalternativen på dokumentet har gett möjligheten att vid senare analys, dela in 

de sex i exempelvis tre grupper eller två grupper med positiva och negativa svar. Det har 

varit både nackdelar och fördelar med att inget svarsalternativ är neutralt i fallet har 

respondenterna behövt ta ställning i varje fråga 1-22.   

6.1.1Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att veta att det vi gör, görs på ett tillförlitligt sätt.  Vi skickade de 

elektroniska intervjufrågorna och svaren kom tillbaka i samma form. Det handlar om att 

om vår undersökning görs en gång till med samma syfte och med samma metoder så ska 

det ge samma resultat. Att vi använde oss av kvalitativa intervjuer gör att reliabiliteten 

blev lägre mot för om det hade varit en kvantitativ intervju. Det är inte så hårda krav i en 

kvalitativ intervju, den är mer illustrerande än förenklande. Eftersom att vi inte var på 

plats under vår intervju så tolkar vi de svar vi fått tillbaka vilket också kan ha påverkat 

reliabiliteten negativt (Svenning, 2003). En del intervjupersoner hade inte arbetat 

speciellt länge med metoden ASL, svaren hade kunnat bli annorlunda beroende på hur 
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länge de arbetat med ASL. Svaren hade även kunnat bli annorlunda beroende på om 

pedagogerna hållit sig strikt till metoden och inte blandat in andra arbetssätt och metoder.   

6.1.2 Validitet 

En forskningsstudie kan på olika sätt fånga verkligheten och det är många moment som 

bör fungera för att undersökningen ska bli så trovärdig som möjligt (Svenning, 2003). 

Patel& Davidson (2003) menar att det är viktigt att ha ett tydligt syfte med studien och 

följa upp forskningsfrågorna korrekt annars så kan validiteten och trovärdigheten 

försvinna.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Dimensionerna för läsförmåga  

Djupanalys av tre pedagoger 

 
Fonologisk medvetenhet 

Pedagogerna är överlag positiva till mycket positiva till att ASL som metod bidrar till 

utveckling av dimensionen fonologiskmedvetenhet. Alla pedagoger är mycket positiva 

till att ASL bidrar till utvecklingen av att eleverna lär sig några till alla bokstäver. 

Författaren Trageton (2005) beskriver att nyckeln till bra läsfärdigheter är 

bokstavskunskap. Det är bra om pedagogen genomför ett bokstavstest vid skolstart, då 

kommer det fram hur många bokstäver varje enskild elev klarar av. Att inte introducera 

bokstäverna i alfabetisk ordning utan på måfå är viktigt. Barn kan närmare bestämt 

snabbt läsa upp bokstäverna i dess rätta ordning utan att förstå vad de betyder när de 

infinner sig var och en för sig.  Ett sätt som är centralt för ASL när det handlar om att lära 

sig komma ihåg flertalet bokstäver är att använda sig av de bokstavsräckor som vi 

förklarat tidigare i arbetet. Barnen får även göra egen gjorda bokstavsböcker, de får jobba 

med de bokstäver som de finner mest intressanta. Resultatet visar att metoden ASL i 

början av läsinlärningen främjar elevernas bokstavsinlärning. Resultatet visar även att 

eleverna får känna sig delaktiga i skapandet av undervisningsmaterialet vilket leder till att 

de finner lektionerna mer intresseväckande. Trageton (2005) skriver att inom metoden 

ASL får eleverna skriva så kallade bokstavsräckor som representerar en skrift i en text 

som är hemlig och som är väldigt lätt för barnen att framställa. Vår uppfattning enlig 

resultatet är att bokstavsräckorna är ett inslag i metoden som gynnar utvecklingen av 

dimensionen fonologisk medvetenhet och senare även för ordavkodningen.  

  

Ordavkodning 

Pedagogerna är överens om att ASL som metod bidrar till utvecklingen av läsförmågan 

sätt till dimensionen ordavkodning. Alla svar är positiva och de är mycket positiva i 

frågan om att ASL bidrar till elevens utveckling och som stöd vid inlärning och 

användning av den ortografiska avkodningsstrategin. Enligt Lövgren (2009) blir elever 

tidigt goda läsare om de får skriva sig till läsning med hjälp av datorn, då varje 

skrivtillfälle även är ett lästillfälle. Då eleverna får skriva ser de framför sig sin skrivna 

text väldigt tydligt. När eleverna övar på det här sättet läggs det succesivt mindre 

koncentration på avkodningen och de kan istället sätta fokus på att förstå innehållet. 

Resultatet visar att ASL är en mycket god metod när det handlar om avkodning. Trageton 
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(2005) beskriver hur eleverna med hjälp av datorn och tillsammans med en kompis 

skapar texter varje dag. Texterna som skrivs blir underlag för den vidare språk- och 

lästräningen. Resultatet visar att våra tankar stöds av Ejeman & Molloy (1997) att barn 

lär genom att arbeta tillsammans med andra barn. På så sätt skapas impulser mellan 

barnen vilka gör att de kan spegla sig i varandra. 

 

Flyt i läsning 
När det handlar om dimensionen flyt i läsning är alla tre pedagoger sammanfattningsvis 

positiva till att ASL har en bidragande faktor. När det handlar om att eleven ska kunna 

läsa korta och längre texter med flyt är två av de tre pedagogerna mycket positiva till att 

ASL bidrar till utvecklingen av flyt i läsningen. Den tredje pedagogen bedömer att ASL 

bidrar i relativt stor utsträckning. Lundberg & Herrlin (2005) menar att det krävs en 

automatiserad ordavkodning, läsning av rätt satsmelodi samt ett minne som ska klara av 

belastningen som krävs vid läsning av längre meningar för att få flyt i läsningen. Vilket 

betyder enligt resultatet att eleverna gällande flyt i läsningen behöver ha goda 

förkunskaper angående dimensionerna fonologisk medvetenhet och ordavkodningen. 

ASL som metod bedöms gynnsam i fråga om flyt i läsningen och de förkunskaper som 

behövs för att uppnå flyt i läsningen. Trageton (2005) och resultatet stödjer våra tankar 

när det handlar om att eleverna ska utveckla läsflyt genom att skriva sig till läsning, det 

vill säga eleverna utvecklar förmågor att möta skriften genom igenkännande av ordbilder 

och ljudning. När eleverna skriver tänker de i naturligt språk och satser som är 

meningsfulla, på samma gång som de ljudar från bokstav till bokstav.   

 

Läsförståelse 

Pedagogerna är överens om att ASL i stora drag bidrar till utvecklingen av dimensionen 

läsförståelse. När alla de fem dimensionerna jämförs med varandra är pedagogerna 

gällande dimensionen läsförståelse generellt minst positiva. Pedagog.1 är minst positiv 

och bedömer att ASL bidrar i relativt liten utsträckning då de handlar om att eleverna 

läser berättelser eller faktatexter, har kunskapen att förstå och tolka vid läsning för 

lärande och upplevelser. Ett varierande svar ges på frågan om hur ASL bidrar till att 

eleverna är uppmärksam vid högläsning från att vara relativt negativ, till relativt positiv, 

till mycket positiv. Bonnier (2001) skriver om att läsa högt är viktigt på alla nivåer i 

läsutvecklingen. När eleverna lyssnar på högläsning från olika texter får de uppleva 

”läsglädje”, får förståelse för hur en text som läses högt kan läsas och upptäcker att 

läsningen är meningsfull. Att regelbundet läsa för eleverna i klassrummet är viktigt för 

läsutvecklingen. Frågan som kan ställas utifrån resultatet är: varför är det en stor 

spridning i pedagogernas bedömning angående uppmärksamheten vid högläsning? En 

tolkning med utgångspunkt från resultatet är att pedagogerna eventuellt ger olika tid att 

läsa högt för eleverna. Ejeman & Molloy (1997)  stödjer våra tankar om att pedagogerna 

har en viktig uppgift att försöka ge rätt verktyg till eleverna, i den här frågan handlar det 

om högläsningen och dimensionen läsförståelse. Vår uppfattning är precis som Lundberg 

(2010) att läsning från start ska kännas som något värdefullt, viktigt och ge eleverna 

positiva erfarenheter. Hemmet och den sociala påverkan är enligt vår uppfattning en 

viktig del när det handlar om högläsning. Resultatet kan tyda på att pedagogerna har 

elever som kommer från olika språkliga landskap, vilka har varierande erfarenheter av 

högläsning i hemmet.  
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Läsintresse 

De tre pedagogerna är oense i frågan som tar upp dimensionen läsintresse. Pedagog.1 har 

gett ett negativt svar och anser att ASL bidrar i relativt liten utsträckning i frågan om att 

eleverna ska läsa korta och längre texter regelbundet och ofta i olika genrer. Pedagog.2 är 

mycket positiv i frågan och pedagog.3 anser att ASL bidrar i relativt stor utsträckning. 

Svaren varierar i resultatet, vilket kan enligt vår uppfattning bero på att 

klassrumsmiljöerna mest troligt skiljer sig åt. Det kan hända att vissa skolor inte har en 

stor tillgång till varierad och intressant litteratur. Frost (2009) beskriver vikten om att 

eleverna ska omges av en god läromiljö vid läsinlärning. Med resultatet kopplat till egna 

erfarenheter har det uppmärksammats att miljön i ASL klassrummet är viktig när det 

handlar om att få eleverna att läsa mera. Att det finns tillgång till litteratur som ses som 

fascinerande och som tilltalar är väsentligt för att främja läsintresset.  

6.2.2 Främjande och hindrande inom metoden ASL 

De egenskapande texterna som är lätta att relatera till vilka läses upp för andra är något 

som ses som positivt och främjande för elevernas läsintresse enligt pedagogerna. Att 

eleverna skriver i en bok som handlar om sig själva samt om andra textgenrer ökar 

läsintresset. För de ”svaga” läsarna är det mycket främjande för läsförmågan med talstöd 

till de skrivna texterna. Att ofta och kontinuerligt läsa för varandra i klassrummet är 

något som verkar främjande för läsförmågan. Under 1980- talet hade Vygotskijs tankar 

om att eleven som en social individ tillägnar sig lärdom genom att ha social gemenskap 

med andra. Ett rum för det gemensamma lärandet är det sociokulturella klassrummet 

(Trageton, 2005). Strandberg (2006) skriver om att olika typer av samspel är något som 

uppstår i skolans klassrum. Hur läraren samspelar med eleverna och hur barnen 

interagerar med varandra är viktigt. Skoldagarna är uppfyllda av samspel och enligt 

Vygotskij kan det inte tolkas som något annat än att interaktionen har en grundläggande 

roll. Det finns flera olika interaktioner, bland annat när eleverna har samtal, dialoger, 

resonemang och konversationer med varandra. Detta är grunden till allt lärande och det 

skapar utvecklingszoner. 

 

Genom att eleverna får skriva om saker de tycker är roliga och intressanta gynnas deras 

läsintresse ytterligare. Läromedel som stimulerar och gör att eleverna känner mening och 

intresserar är av stor betydelse för att underlätta läsinlärningen och läsundervisningen. 

Läsning ska från start kännas som något värdefullt, viktigt och ge eleverna positiva 

upplevelser (Lundberg 2010). Metoden ASL uppskattas tyvärr inte av alla vilket i sin tur 

även påverkar läsintresset och läsförmåga negativt. Beroende på gruppen kan det vara 

ganska oroligt när de ska arbeta med ASL. Det viktigaste är att eleverna visar respekt och 

tar hänsyn till varandra (Lövgren, 2009). För att behålla läsintresset och att arbeta 

främjade för läsförmågan så kan eleverna behöva variera sin inlärning genom att lära sig 

på något annat sätt. Ett exempel som pedagogen ger är att komplettera läsundervisningen 

med kiwiböcker eller annan lästräning utifrån klassens behov. Ingen av pedagogerna 

håller sig strikt till metoden, traditionell bokstavsinlärning används parallellt med ASL i 

ett av pedagogernas klassrum. Traditionell bokstavsinlärning innebär bland annat att 

pedagogen presenterar en bokstav, men även ljudet på den. Vidare får eleverna lyssna 

ordentligt på hur bokstaven låter, söker reda på bokstaven till exempel saker och namn 

som börjar på den aktuella bokstaven. De får träna på att skriva bokstaven på rätt sätt, det 
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kan vara att forma bokstaven på bordet med fingret (Ejeman & Molloy, 2001). En av 

pedagogerna använder sig av erfarenheter som fungerat tidigare. Till exempel används 

intensivläsning under två veckor varje dag i små grupper med liten läxa hem varje dag, 

vilket är väldigt upplyftande för läsningen. 

 

För att behålla läsintresset och att arbeta främjade för läsförmågan så kan eleverna 

behöva variera sin inlärning genom att lära sig på något annat sätt. Exempelvis att 

komplettera läsundervisningen med kiwiböcker eller annan lästräning utifrån klassens 

behov. Ingen av pedagogerna håller sig strikt till metoden. Vi upplever det som märkligt 

att en pedagog inte kände att det fanns något som verkade hindrande för elevens 

läsförmåga eller läsintresse i arbetet med ASL. Det framkommer i resultatet att flertalet 

av pedagogerna anser att det är när eleverna arbetar parvis som metoden ASL främjar 

elevernas utveckling av läsförmåga och läsintresse. Enligt Trageton (2005) lär sig 

eleverna av varandra i det sociokulturella lärandet, då de tillsammans upptäcker nya 

bokstäver och ord i skapande av bokstavsräckor, berättelser och dikter. Utifrån resultatet 

visar det sig att det sociokulturella lärandet i metoden främjar elevernas läsförmåga och 

dimensionen läsintresse. 

 

Ingen av pedagogerna använder sig enligt resultatet strikt till metoden, det framgår att 

alla kompletterar ASL med andra läsinlärningsmetoder. Samtidigt framgår det även att 

flertalet av pedagogerna inte ser något hindrande med metoden angående elevens 

utveckling av läsintresse och läsförmågan. Genom tolkning av detta resultat visar det att 

pedagogerna säger emot sig själv. Frågan är då: varför kompletteras ASL med andra 

metoder då pedagogerna samtidigt inte bedömer att det finns något hindrande med 

metoden angående läsintresse och läsförmåga? En av pedagogerna svarar att när det blir 

oroligt i klassrummet så upplever de det som ett hinder för eleverna när de ska arbeta. 

Här blir frågan utifrån resultatet om detta är en bidragande faktorn till att pedagogerna 

väljer att komplettera läsundervisningen med andra metoder. Danell (2003) lyfter fram i 

sin avhandling att pedagogerna använder sig av olika sätt för att kontrollera den 

institutionella ordningen. Tanken blir att pedagogerna väljer att komplettera 

läsundervisningen med andra metoder för att behålla den institutionella ordningen. En 

annan aspekt kan stämma överens med författaren Lundbergs (2010) tankar. Han menar 

att det är viktigt att pedagogerna gör val som är medvetna och väljer bort övningar som 

tar bort elevernas naturliga språkintresse och skapar lektioner som gör att läsinlärningen 

blir en naturlig del av utvecklingen. För att få läsinlärningen till en naturlig del i 

kunskapsutvecklingen krävs rätt verktyg och vägledning från pedagogernas sida för att 

klara av de "krav" som läsinlärningen sätter på eleverna. Verktyg och metoder som 

stimulerar och gör att eleverna känner mening och visar intresse är av stor betydelse för 

att underlätta läsinlärningen och läsundervisningen. 



32 
 

6.3 Avslutande reflektion 

 
Studien har visat på att ASL som metod både har för- och nackdelar. En av fördelarna 

som tydligt visar sig i studien är det sociokulturella lärandet som genomsyrar metoden, 

där eleverna parvis läser och skapar texter. En av nackdelarna enligt pedagogerna är att 

metoden inte upplevs lika intressant av vissa elever vilket i sin tur skapar oordning i 

klassrummet. Det intressanta med studien enligt vår uppfattning är att många av 

pedagogerna inte ser något hindrande med metoden angående utveckling av elevernas 

läsintresse och läsförmåga, samtidigt som de kompletterar sin undervisning med hjälp av 

andra metoder och egna erfarenheter. I studien framgår det av pedagogerna att metoden 

ASL stödjer elevernas utveckling av de olika dimensionerna som definierar läsförmågan. 

De flesta ger positiva svar till att metoden verkar främjande angående läsintresse och 

läsförmåga. Eftersom att elevernas personlighetsutveckling är nära sammankopplad med 

deras läsförmåga ser vi det även som positivt att en relativt modern metod som ASL 

verkar ge så goda resultat. (Larsson, Nauclér & Rudberg, 1992).  

 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 

möts.  

(LGR 11, s. 89) 

6.3.1 Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle ha varit intressant att göra en forskningsstudie av pedagoger som bara arbetat 

strikt med metoden ASL. Att få intervjua eleverna, hur de ser på metoden hade varit 

spännande. Jämföra elever som arbetar med metoden och de som inte alls fått ta del av 

den, har de utvecklas olika under de tre första åren?  
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Bilaga.1 

Uppdaterade elektroniska intervjufrågor om ASL och 

elevers läsförmåga. 
 

1. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  
… visa ”uppmärksamhet vid högläsning.”  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
2. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  

… läsa ”både på och mellan raderna vid lärarnas högläsning.”  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
3. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  

… läsa ”ord som helheter (logografisk läsning) och känna igen några bokstäver.”  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten  
      

Mycket stor 

 
4. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  

… lära sig att känna igen flera bokstäver?  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
5. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  

… underlätta vid starten av att knäcka läskoden.  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
 
 
 
 
 



 
 

6. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  
… lära sig ” alla bokstävers namn”?  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
7. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  

… lära sig alla bokstävers ljud?  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
8. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att… 

 … lära sig att ljuda ihop ord?  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
9. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att... 

 … lära sig ”att börja utnyttja den ortografiska avkodningsstrategin.”?  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
10. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att...  

… visa ”förståelse vid egen läsning.”  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
11. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  

… läsa ” mellan raderna” vid egen läsning av elevnära texter.”  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
 
 
 
 



 
 

12. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  
… använda ”olika strategier som stöd i läsningen.”  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten  
      

Mycket stor 

 
13. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  

… läsa för upplevelser?  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten  
      

Mycket stor 

 
14. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att...  

… läsa för lärande?  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
15. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  

… läsa ”ofta och regelbundet både korta och längre texter i olika genrer”  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
16. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  

… ”tolka och förstår innehåll i berättelser”?  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
17. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  

… tolkar och förstår innehållet i fakta texter?  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
 
 
 
 



 
 

18. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att… 
 Hur bedömer du att ASL som metod har påverkat eleverna att läsa med flyt både kortare och 
längre texter?  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
19. I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  
… ta ”hjälp av textens och ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.”  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
20 I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att…  

… använda” varierande lästekniker beroende på syftet med läsningen.”  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
21 I vilken utsträckning anser du att ASL bidrar till elevens utveckling av förmåga att… 

 … regelbundet läsa ” längre texter inom olika genrer med flyt och förståelse.”  

 
1 2 3 4 5 6  

Mycket liten 
      

Mycket stor 

 
22. Beskriv inslag i arbetet med ASL som verkar främjande för elevens läsintresse. Svara med en eller 

flera raders text.  
 
23. Beskriv inslag i arbetet med ASL som verkar främjande för elevens läsförmåga. Svara med en eller 

flera raders text.  
 
24. Beskriv inslag i arbetet med ASL som verkar hindrande för elevens läsintresse. Svara med en eller 

flera raders text.  
 
25. Ange faktorer i arbetet med ASL som verkar hindrande för elevens läsförmåga. Svara med en eller 

flera raders text.  
 

26. Arbetar för tillfället med metoden ASL med elever i år:  
 

27. Arbetat med metoden ASL med elever i år:  
 



 
 

28. Hur länge har du arbetat med metoden ASL?  
 

29. A) Håller du dig strikt till metoden ASL?  
 
29.B) Om inte, vilka andra metoder och sätt använder du dig av för att komplettera läsundervisningen? 
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Bilaga.2 

Matris som förklarar utvecklingen av läsförmågan i nivåerna a-

d(Skolverket, 2009). 

 

Observationspunkter 

 

Observationspunkter Observationspunkter Observationspunkter Avstämning 

Klassen ska i fråga om 

läsning… 

 

Klassen ska i fråga om 

läsning… 

 

Klassen ska i fråga om 

läsning… 

 

Klassen ska i fråga om 

läsning… 
 

Eleverna…  

”visar 

uppmärksamhet vid 

högläsning.” 

Eleverna…  

”läser” både på och 

mellan raderna vid 

lärarnas 

högläsning.” 

Eleverna… 

”läser ord som 

helheter (logografisk 

läsning) och börjar 

känna igen några 

bokstäver.” 

Eleverna… 

”känner igen flera 

bokstäver och har 

börjat knäcka 

läskoden.” 

Nivå a 

Eleverna… 

”har knäckt 

läskoden och 

visar förståelse 

för innehållet.” 

Eleverna… 

”kan alla bokstävers 

namn och ljud, ljudar 

ihop ord och börjar 

utnyttja den 

ortografiska 

avkodningsstrategin.” 

Eleverna… 

”visar förståelse vid 

egen läsning.” 

Eleverna… 

”läser mellan raderna” 

vid egen läsning av 

elevnära texter.” 

Eleverna… 

”använder olika 

strategier som stöd i 

läsningen.” 

Nivå b 

Eleverna… 

”läser med hjälp 

av både ljudning 

och ortografisk 

helordsläsning 

samt visar 

förståelse vid 

egen läsning.” 

Eleverna… 

”läser för upplevelser 

och lärande.” 

Eleverna… 

”läser ofta och 

regelbundet både korta 

och längre texter i 

olika genrer” 

Eleverna… 

 ”läser” mellan 

”raderna” d.v.s. tolkar 

och förstår innehåll i 

berättelser och 

faktatexter.” 

 Nivå c 

Eleverna…”läse

r flytande med 

förståelse både 

kortare och 

längre texter 

där ortografisk 

helordsläsning 

dominerar.” 

Eleverna… 

”tar hjälp av textens 

och ordens uppbyggnad 

för att underlätta läsflyt 

och läsförståelse.” 

Eleverna… 

”använder varierande 

lästekniker beroende 

på syftet med 

läsningen.” 

Eleverna… 

”läser regelbundet 

längre texter inom 

olika genrer med flyt 

och förståelse.” 

 Nivå d 

Eleverna… 

”läser 

obehindrat med 

förståelse” 

 


