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Abstrakt 
 

Syftet med den genomförda studien var att undersöka vilka effekter lärarna kunde se att 
arbetet med ASL, ”Att skriva sig till läsning” gett i den pedagogiska praktiken, vilket 
innefattar effekter både hos eleverna och hos läraren. I undersökningen ingick tio lärare i 
år F-3 som deltagit i projektet ”Att skriva sig till läsning” lett av CMiT, centrum för 
media och IT sedan 2006. För att få tillgång till lärarnas uppfattningar och erfarenheter 
valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Resultaten visade att metoden gett mycket 
positiva effekter. Eleverna har fått en ökad läs- och skrivlust, de skriver längre och mer 
innehållsrika texter och har ett mer utvecklat skriftspråk. Eleverna har knäckt läskoden 
tidigare, de läser fler och svårare texter. Eleverna har i många fall en finare handstil och 
känner mindre motstånd inför att skriva för hand. Resultaten visar också att läsning och 
skrivning har fått högre status bland eleverna. Eleverna känner sig som läsare och 
skrivare, vilket har fått en mycket positiv inverkan på elevernas självkänsla. Eleverna har 
också utvecklat sin sociala kompetens. Även lärarrollen har förändrats, då läraren inte 
längre är den som i första hand förmedlar kunskap, utan nu mera fungerar som en 
handledare som tar tillvara på den inneboende kraft som finns hos barnen. 
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Förord 

 
Efter ett hårt och lärorikt arbete har vi nu färdigställt vårt examensarbete. Vi vill börja 
med att tacka samtliga berörda lärare i Piteå Kommun som tagit sig tid att delta i vår 
studie och delat med sig av sina erfarenheter och tankar – utan er skulle denna studie varit 
omöjlig att genomföra! Vi vill även tacka Gunilla Dahlblom på CMiT som ställt upp med 
värdefull information och teknisk support. Ett stort tack riktas också till vår handledare 
och analytiske förebild Mats Danell som outtröttligt utmanat oss i vårt skrivande. Vi vill 
också tacka vår personliga coach och glädjespridare Krister Rosendahl som dykt upp med 
uppmuntrande ord (och choklad) när slutet känts allt för långt borta (eller för nära). Vi 
vill även tacka familj och vänner som tålmodigt ställt upp och stått ut med oss när vi varit 
totalt insnöade i vår egen värld, särskilt stort tack riktas till Ulf Lundberg och Lars 
Persson. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för tårar och skratt, för bläckor och 
fnatt och för att vi aldrig slutat älska varandra. 

 
Luleå, Augusti 2008 
 
Sara Lindström 
Maria Pettersson 
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Inledning 

 
Som blivande lärare i skolans tidigare år väntar oss ett viktigt uppdrag. Till våra mest 
betydelsefulla uppgifter hör att ge barnen tillgång till skriftspråket. För detta krävs att vi 
har kunskaper om de verktyg vi kan använda oss av för att ge alla elever möjligheten att 
lära utifrån sina förutsättningar. Vi har under vår lärarutbildning blivit medvetna om 
vikten av att eleverna i mötet med skriftspråket får känna sig lyckade, då självkänsla och 
lärande nära hänger samman. Genom denna insikt väcktes intresset för det pågående 
projekt som vi valt att studera närmare: "Att skriva sig till läsning" (hädanefter kallad 
ASL, eller ”metoden”). Genom metoden får eleverna lära sig läsa och skriva, genom att 
tillsammans skriva på datorn.  
 
 

Bakgrund 

Att lära sig läsa och skriva  

 
Det finns mycket forskning att tillgå som pekar på att det ofta är naturligare för barn att 
skrivning kommer före läsning (Se bl.a. Myndigheten för skolutveckling 2007:104). 
Björk/Liberg (2004) menar att det är enklare för många barn att skriva genom att ljuda ut 
än att läsa genom att ljuda ihop. I skrivandet väljer barnet självt vilka ord som ska 
skrivas, medan det när barnet läser är någon annan som bestämt vad som ska stå i texten. 
Vid eget skrivande har eleven möjlighet att använda sig av välkända ord, medan en text 
skriven av någon annan kan innehålla, för eleven, mindre kända, eller helt okända ord. 
Även Leimar (1974) menar att det är särskilt viktigt att undervisningen anpassas till det 
enskilda barnets begreppsutvecklingsnivå:  
 

De ord som barnen möter, då de ska börja lära sig läsa, bör representera för barnen 
kända begrepp och inte utgöra för dem meningslösa bokstavskombinationer. (ibid. s. 
31) 
 

Detta styrks i Lpo-94 (Utbildningsdepartementet), där man framhåller vikten av att 
undervisningen har sin utgångspunkt i elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter, då 
detta främjar elevernas fortsatta lärande.  

Björk/Liberg (2004) framhåller att det bästa sättet att komma underfund med förhållandet 
mellan bokstavstecken och ljud är att dagligen få skriva. Dahlgren (2006) påpekar att 
både avkodningen och läsförståelsen underlättas om läsaren känner igen de ord som 
används i texten. Därför menar han att det är särskilt viktigt för barn som är i färd med att 
lära sig läsa att de får möta texter som antingen är kända eller har ett för läsaren intressant 
innehåll. Då det gäller läsinlärningen tycker han sig vidare se att många barn lär sig läsa i 
samband med att de vill skriva något. Han menar att skrivaktiviteten innebär att barnet 
inkodar talspråket. Detta tycks vara mer naturligt för många barn. Enligt Björk/Liberg 
(2004) är läsning en mycket krävande aktivitet som kräver en utvecklad kognitiv 
förmåga: 
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I skrivandet kan barnen ta en sak i taget: Först ljudar de fram ett ljud, sedan stannar 
de upp och tänker ut vilken bokstav det motsvaras av och sedan skriver de ned den 
bokstaven; därefter går de vidare och ljudar igen osv. I läsandet kan de börja med att 
gå igenom bokstav för bokstav och vilka ljud de motsvaras av. Men i nästa steg 
måste de klara av att hålla alla de här ljuden i minnet och samtidigt ljuda ihop dem. 
(…) Och inte ens det räcker, utan de måste också kunna känna igen vilket ord den här 
ljudningen motsvarar.  (Björk/Liberg 2004:41) 
 

Björk/Liberg (ibid.) poängterar vikten av att barnen redan från första skoldagen bör 
uppmuntras att skriva om sådant som ligger dem nära, då de menar att skrivande i 
meningsfulla och funktionella situationer är en av de mest effektiva metoderna för att lära 
sig skriva och utveckla skrivförmågan. De menar vidare att barnen inte bara lär sig att 
skriva, utan också att läsa, när de utforskar hur man gör när man översätter det talade 
språket till ett visuellt språk. Vidare menar författarna att det är lättare att lära sig 
ljudningstekniken genom att ljuda ut orden än att ljuda samman dem, som krävs vid 
läsning. 
 
Graves (1983) menar att 90 % av alla barn som börjar skolan anser sig kunna skriva, 
medan bara 15 % av de tillfrågade barnen, vid skolstarten, säger sig kunna läsa. (Graves i 
Björk/Liberg 2003) Björk/Liberg ställer sig, med detta som bakgrund, frågan om man 
inte skulle kunna börja med att låta barnen lära sig skriva i stället för att läsa. Dahlgren 
(2006) påpekar att det i den traditionella läs- och skrivundervisningen oftast är läsningen 
som kommer först, följt av skrivningen som lärs in senare. Enligt hans erfarenheter kan 
han dock se att för många barn kommer skrivningen i praktiken före läsningen. Han 
menar att många barn själva gärna skriver innan de läser och att de genom samtal med 
barn kring skriftspråket sett att barn hellre vill tala om skrivning än om läsning. Barnen 
upplever också kraven som större då det gäller läsning än skrivning. Dahlgren har också 
sett att barnen oftast bedömer skrivningen som intressantare än läsningen. Trots detta 
tycker författaren sig se att de flesta skriftspråksmetoderna som används i skolan betonar 
läsningen.  
 
Frost (2002) framhåller att skrivning är lättare än läsning, då eleven vid skrivning redan 
har förståelse av det ord som skrivs, då ordet eleven försöker skriva redan finns i tanken. 
Frost menar därför att skrivningen är lättare för eleven att utföra, då eleven kan göra detta 
på sin egen nivå. Frost menar också att förståelsen utgör en stor skillnad mellan läsning 
och skrivning, då läsningen ska utmynna i förståelse, medan skrivning utgår från elevens 
förförståelse.  
 
Även Stadler (1998) har erfarit att många barn lär sig läsa genom att skriva, och 
framhåller att om eleverna kontinuerligt läser sina egenproducerade texter blir steget inte 
så stort till att läsa även andras texter. Stadler (ibid.) framhåller att läsning och skrivning 
bör bedrivas samtidigt, då hon menar att båda förmågorna bygger på samma grund. Hon 
menar vidare att det kan vara gynnsamt för eleverna att börja med skrivinlärningen före 
eller samtidigt som läsinlärningen, då det då blir lättare för eleverna att förstå sambandet 
mellan läsning och skrivning: 
 

Läsning och skrivning är spegelbilder av varandra: två sidor av samma funktion. När 
läs- och skrivinlärningen integreras uppstår en bättre inlärningseffekt än om de 
bedrivs åtskilda. (…) Skrivinlärning förstärker läsinlärning och vice versa. Det 
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uppstår fler naturliga skrivsituationer när läsinlärningen är nära kopplad till 
skrivövningar. (Stadler 1998:67) 

 
Dessutom lyfter Bergöö m.fl. (1997) att läraren oftast låter eleverna göra detta arbete 
individuellt, i stället för att låta barnen skaffa sig gemensamma erfarenheter och upptäcka 
skriftspråket tillsammans: 
  

Förutsatt att barnet genom delaktighet och egna erfarenheter får uppleva att språket är 
till för kommunikation och tänkande kan skolan vara hur avancerad som helst i 
språkligt avseende – muntligt och skriftligt. (Bergöö m.fl. 1997:35) 

Självkänsla 

 
Att eleverna ska komma att se sig själva som skribenter menar Bergöö m.fl. (1997) är en 
viktig målsättning med undervisningen, då detta påverkar elevernas skrivutveckling på ett 
positivt sätt. Författarna framhåller vidare att man i skolan ofta förbiser barnens egna 
erfarenheter, förkunskaper, nyfikenhet och intressen. Detta då man i skrivundervisningen 
delar in skrivprocessen i smådelar där barnen får öva på bokstäver, ljud och 
rättstavningsregler. Risken med detta menar Bergöö är att eleverna då har svårt att förstå 
funktionen med att skriva, vilket i sin tur leder till att eleven uppfattar skrivning som 
någonting svårt. ”Något som andra kan och som de själva har svårt att lära sig.” (ibid. s. 
18) Björk/Liberg (2004) understryker att en trygg omgivning är ett viktigt stöd för 
barnens inlärning, där de lär sig klara av saker, tillsammans eller på egen hand, vilket 
stärker elevernas upplevelser av att lyckas.  Vikten av en trygg lärandemiljö, där eleverna 
får möjlighet att känna att de utvecklas understryks även i Lpo-94 (Utbildnings-
departementet): 
 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 
(Utbildningsdepartementet, Lpo-94:7) 

 
I Lpo-94 (ibid.) framhålls att språk, lärande och identitetsutveckling nära hänger samman 
och att det därför är viktigt att eleverna får tilltro till sin språkliga förmåga. Enligt Taube 
(2007) får framgång eller misslyckande vid läsinlärningen konsekvenser både för elevens 
studier och självbild. Hon menar att samtidigt som barn lär sig läsa, lär de sig också hur 
bra de är på att läsa. Taube framhåller vikten av att eleverna får utvecklas via uppgifter 
som de upplever att de klarar av, då detta har stor påverkan på en individs 
självuppfattning. Vidare kan hon se att elevernas självbild i samband med läsningen 
påverkar både motivation och uthållighet vid det fortsatta lärandet: 
 

Upprepade misslyckanden inom ett för individer viktigt område kan alltså medföra att de 
slutar att ens försöka klara av det. Vad mera är, de börjar tycka att området inte är så viktigt 
längre. (Taube 2007:84) 

 
Detta bekräftas även i SOU (1997:108) där man kan läsa följande:  
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Läs- och skrivundervisningen blir oftast den första, tydliga erfarenhet barn får av skola och 
undervisning och därför kommer den att påverka barnets syn på inlärning och kunskaper över 
huvud taget (ibid:19). 

Samarbetslärande 

 
Williams (2006) framhåller att det inte alltid varit givet att barn ska lära av varandra. 
Detta då kunskapssynen i skolan länge varit bunden till föreställningen att det är den 
vuxne som förfogar över kunskap, som sedan överförs till barnen. Hon menar vidare att 
det i skolan oftast är de individuella prestationerna som finns i förgrunden, vilket lett till 
att samspel mellan barn ibland uppfattas som fusk. Williams lyfter vikten av att eleverna i 
skolan får möjlighet att se att de kan lära av varandra:  
 

Hos barn finns en uppfattning både om att lära en kamrat något och att de kan lära sig 
olika saker av sina kamrater. Barn räknar med kamrater som en hjälp till kunskap, och 
detta är insikter som barn borde få med sig som ett livslångt lärande – att se varandra 
som källor till kunskap. (Williams 2006:98) 

 
Den ryske psykologen Lev S Vygotskij (1896-1934) som anses vara den främste ny-
tänkaren i sovjetisk psykologi menade att kunskap konstrueras genom socialt samarbete i 
en kulturell kontext. Han framhöll att kunskap skapas socialt, inte individuellt. Enligt 
Vygotskij är interaktion och samarbete grundläggande för allt lärande (Vygotskij 2001). 
Vygotskij hävdade att genom interaktion med andra får barnen en större chans att 
utvecklas, och en inlärning i den proximala utvecklingszonen blir på så vis möjlig. Han 
menade vidare att läsning och skrivning är en återspegling av social interaktion. Detta då 
barnet genom upprepningar av ett socialt samverkansmönster gradvis kan internalisera 
mönstret och göra det till sitt eget (Vygotskij i Eriksen Hagtvet, 1990). 
 

Inlärning är ett socialt fenomen som försiggår i en social situation och både språket 
och sociala förhållanden bidrar till att utforma kunskapen. Inlärning är därför primärt 
en social angelägenhet. (Vygotskij i Imsen 2000 s. 39) 

 
Vygotskij menade att inlärning sker i den proximala utvecklingszonen, som är en mer 
komplex språklig och kognitiv nivå i utvecklingen. Detta innebär att det som barnet idag 
kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna utföra på egen hand. Vidare lyfte 
Vygotskij vikten av användandet av praktiska redskap, som till exempel en penna eller av 
intellektuella redskap som exempelvis förmågan att kunna läsa. Språket är ett redskap för 
vårt tänkande, resonemang och handlande. Han menade att med hjälp av 
artefakter/redskap kan man effektivisera lärandet 
 
Dysthe (1996) framhåller att om pedagogen väljer att bygga undervisningen på socialt 
samspel så kommer eleverna att tillägna andra människors kunskap för att sedan göra det 
till sin egen kunskap. Hon lyfter att kunskap konstrueras i samspel mellan individer. 
Även Leimar (1974) betonar vikten av att eleverna uppmuntras till samarbete. Hon menar 
att det är viktigt för barnens utveckling till öppna och hänsynsfulla människor, att de lär 
sig ta hjälp av varandra. 
 
Williams (2006) har i sina studier kunnat se att då barn lär av varandra spelar det inte så 
stor roll vem det är som lär vem, det är samspelet som är det primära. Hon menar också 
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att barnen skapar, för dem meningsfulla situationer och sammanhang där lärande sker i 
samtal och samspel mellan barnen. Williams påpekar vidare att lärare har en viktig 
uppgift då det gäller att uppmärksamma eleverna på att det i en barngrupp finns en 
mångfald idéer och tankar. Hon menar också att det i samspel mellan barn bör finnas ett 
positivt beroende, som hon menar innebär att eleverna ska uppfatta att de är beroende av 
varandras insatser för att gruppen ska lyckas med sin uppgift. 
 
Även Dahlgren (2006) lyfter att barn lär mycket av varandra och menar att det är viktigt 
att läraren använder sig av barns olika sätt att tänka i undervisningen. Vidare menar de att 
de mest gynnsamma lärandesituationerna uppstår om läraren fungerar som handledare, 
med utgångspunkt i barnets livsvärld. Björk/Liberg (2004) påpekar att barnen i den 
sociala samvaron utvecklar kunskaper och färdigheter även när inte läraren finns med. I 
den sociala samvaron får barnet möjlighet att växa både på sina egna villkor och genom 
andra som kan mer eller andra saker. 

Med datorn i skriv och läsprocessen.  

Lustfyllt möte 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) ligger skolans viktigaste uppgift i att väcka 
och vidmakthålla barnens lust att lära: ”Det måste upplevas spännande och givande att 
lära sig att läsa och skriva. Därför är mötet med skriftspråket centralt.” (ibid. s. 104) Man 
lyfter i rapporten att rätt använda är datorer bra redskap, både i den grundläggande läs- 
och skrivinlärningen och under elevernas fortsatta språkutveckling. Man framhåller 
vidare i rapporten att eleverna ofta upplever det som mycket lustfyllt och stimulerande att 
använda datorn som skrivverktyg.  Detta stöds av Björk/Liberg (2003) som menar att 
ordbehandlingsprogram kan vara mycket lämpliga att använda redan från första 
skoldagen, då eleverna genom att leka sig fram på datorn kan lära sig mycket om 
skriftspråket. Alexandersson m.fl. (2001) menar att möjligheten till att skriva vid datorn 
under lekfulla former ger eleverna positiva signaler då det gäller användandet av datorn 
som uttrycksmedel.  Eleverna får också med datorns hjälp möjlighet att skapa utifrån sina 
egna förutsättningar och intressen, vilket i sin tur leder till ett lustfyllt lärande:  
 

Att få leka med datorn och skapa utifrån sina egna förutsättningar och egna intressen 
ger barnen en uppfattning om att det är roligt att arbeta med datorn, vilket är en viktig 
komponent vid implementeringen av datoranvändning då det ger positiva signaler till 
barnen om hur datorn kan användas för att uttrycka sig i ord, bild och ljud, nu och i 
framtiden. (Alexandersson 2001:35) 

Med datorn som verktyg för barn i svårigheter 

Föhrer/Magnusson (2003) menar att ordbehandlare som skrivverktyg kan erbjuda elever 
med läs- och skrivsvårigheter en möjlighet att förbättra sitt skrivande. De menar vidare 
att stavningskontrollen gör det möjligt att helt eller delvis kompensera för svårigheter 
med stavning: ”Felstavade ord markeras och rättningsförslag ges, som skribenten själv 
måste ta ställning till och välja mellan” (ibid. s. 25). Eleven slipper också problem som 
har med dålig handstil att göra. Det skrivna blir läsligt, både för skribenten själv och för 
läraren. Att även andra än läraren läser texten, menar Föhrer/Magnusson, gör att eleverna 
upplever skrivandet som meningsfullt, de blir också mer motiverade, både att skriva och 
korrekturläsa sina alster om texten har en mottagare.  
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Alexandersson m.fl. (2001) framhåller att det främst är de barn som inte kommit så långt 
i sin skrivutveckling som uppskattar att genom att trycka på tangentbordets knappar 
kunna forma bokstäverna, då handskrivningen för dessa barn kan vara väldigt 
energikrävande. Textproduktionen med hjälp av ordbehandlare gör det lättare för 
eleverna att själva korrigera i texten, vilket gör skrivandet lustfyllt, som i sin tur leder till 
ökat självförtroende hos eleverna. Man menar också att datorn som skrivverktyg är 
särskilt betydelsefullt för barn i olika svårigheter.  
 
Även Hanö (1998) har erfarenheter som visar att det är elever som är i läs- och 
skrivsvårigheter som har störst nytta av datorn som hjälpmedel. Precis som 
Alexandersson, betonar Hanö att en av anledningarna till detta är att eleverna slipper 
skriva för hand, vilket ofta kan kännas besvärande för dem. Han menar att det är en stor 
lättnad för dessa elever att kunna skriva bokstäver som alltid ser likadana ut. Hanö menar 
att eleverna då också kan visa upp sina färdigskrivna texter med stolthet då dessa texter är 
likvärdiga alla andras. 
 
Jedeskog (1998) beskriver i sin tur att många lärare upplever datorn som ett stort stöd i 
läsinlärningen, i synnerhet då det gäller elever i behov av särskilt stöd:  
 

Man fann positiva effekter för såväl lässvaga elever som elever med 
perceptionsproblem och för motoriskt svaga lever. Elevernas intresse att lära sig 
bokstäverna tilltog och motoriskt svaga elever började, samtidigt som de skrev på 
datorn, att skriva fina och läsliga bokstäver för hand. Då dessa elever slapp 
koncentrera sig på att forma bokstäver kunde de istället ägna sig mer åt innehållet i det 
skrivna och därmed växte skrivglädjen. (Jedeskog 1998:37) 

 
Ytterligare en fördel med datorn som hjälpmedel, menar Jedeskog (ibid.), är att 
ordbehandlingsprogrammen döljer en spretig och oläslig handstil. Hon beskriver att 
lärarna även la märke till att elevernas själförtroende och motivation stärktes, samtidigt 
som deras läsutveckling och språkliga medvetenhet gynnades av arbetet vid datorn.  

Stimulans och hjälpmedel vid textskapande  

Alexandersson m.fl. (2001) säger sig se en förändring då det gäller datorns roll i skolan, 
från att man undervisat om datorn har man börjat undervisa i praktisk användning av 
datorn. Det man nu kan se är att man kan lära genom datorn. De menar att barnen 
tydligare uttrycker att de förstår textskapandets kommunikativa funktion när de skriver 
med ett ordbehandlingsprogram. De tycker sig också kunna se att koncentrationen och 
skrivlusten är mer påtaglig. Vidare menar de att barnen när de använder ordbehandling, 
ibland verkar öka sin medvetenhet om att man inte skriver som man talar, då skriften 
ställer andra krav på tydlighet, vilket de uppmärksammat ofta leder till semantiska 
diskussioner barnen emellan. De menar också att textens synbarhet på skärmen tycks vara 
ett bra stöd vid barnens skriftspråkserövrande:   
 

Den mest iögonfallande skillnaden mellan verktygen ligger i själva textproduktionen. 
På datorskärmen blir den framväxande texten synliggjord på ett markant sätt. Detta har 
fått barnen att kommentera varandras stavning och meningsbyggnad betydligt mer än 
när de skrev för hand. (ibid. s. 96) 
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Föhrer/Magnusson (2003) lyfter att eleverna genom att skriva på datorn blir mer 
motiverade både att skriva och korrekturläsa sina alster. De framhåller lättheten att ändra 
i texten, skriva om och flytta stycken som en bidragande faktor till detta. 

Samspel vid datorn 

 
Appelberg/Eriksson (1999) har i sina studier kommit fram till att barns samarbete ökar 
vid datoranvändning. Vidare har de sett att barn får naturlig träning i att arbeta i grupper 
med hjälp av datorn. De menar också att barns interaktion genom skrivning på dator 
ändras från turtagning till samarbete. Detta till följd av att barnen hjälper varandra när det 
uppstår problem och det sker ett ömsesidigt utbyte av tankar och idéer. De ser därför 
datoranvändning i undervisningen som en möjlighet att stödja elevernas utveckling av 
sociala färdigheter.  
 
En annan fördel med att texten synliggörs på skärmen, menar Alexandersson m.fl. 
(2001), är att detta stimulerar eleverna till samtal kring textens innehåll, då barnen 
spontant kan läsa igenom texten gång på gång under skrivandets gång. Eleverna ges då 
möjlighet att upptäcka stavfel och andra formella aspekter som de vill justera. 
Alexandersson m.fl. lyfter att samspelet kring textens innehåll, ords betydelse, hur ord 
stavas osv. bidrar till en kollektiv lärprocess på många olika nivåer, då barnen får ett 
tydligt gemensamt fokus i form av skärmbilden. Däremot finns det enligt Alexandersson 
m.fl. inga påtagliga bevis på att ordbehandling ökar texters kvalitet eller längd eller att 
själva skrivandet skulle utvecklas: 
 

I interaktionen vid datorn framkommer ett antal parallella läroprocesser, exempelvis 
visar det sig att det är mer lustfyllt att skapa en text tillsammans; att det finns många 
olika sätt att berätta en saga; att tänka högt ger fler idéer; att två personer kommer på 
mer än en; att man är bra på olika saker; att man lättare upptäcker stavfel när den andre 
skriver samt att man alltid kan lära av varandra. (ibid. s. 93) 

 
När det gäller samspelandet ser Alexandersson m.fl. stora vinster med att eleverna arbetar 
parvis framför datorn. Man säger sig kunna se att många barn lätt ”kör fast” när de 
arbetar individuellt vid datorn, i synnerhet i det första mötet med datorn som 
skrivverktyg. När eleverna istället arbetar i par menar man att eleverna i större 
utsträckning vågar utmana sig själva i sitt skrivande. Man menar vidare att samspelet har 
både kognitiva och sociala fördelar då eleverna naturligt får respons på sina tankar och 
idéer. Alexandersson m.fl. observerar vidare att den konkurrenssituation som ibland kan 
uppstå elever emellan, då eleverna ofta jämför med andra hur långt de har kommit i sina 
böcker, påtagligt minskar då man arbetar i par vid datorn. Enligt Alexandersson m.fl. kan 
en av anledningarna till detta vara att arbetsuppgifterna vid datorn upplevs som lustfylld 
lek snarare än skolarbete, vilket i sin tur främjar lagarbete.    
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Trageton om ”Att skriva sig till läsning” 

 
Trageton (2005) menar i enlighet med annan forskning i området att skrivning, för många 
barn är lättare än läsning. Han har dock sett att handskrivningen ofta är problematisk för 
många barn, varför han valt att utveckla metoden där eleverna får skriva sig till läsning, 
med hjälp av datorn: 

 
Med datorn, som är ett enklare skrivredskap än pennan, kan vi omvandla den 
traditionella läs- och skrivinlärningen till skriv- och läslärande. Att formulera egna 
tankar och meningar gör eleverna till kunskapsproducenter. Parskrivning stimulerar 
dialog och muntlig kompetens. Barnen lär sig att läsa genom sin egen skrivning. 
Lärarrollen går från att handla om ren undervisning till att stimulera bearbetning och 
lärande. (Trageton 2005:9) 

 
Enligt Trageton (ibid.) är det av stor vikt att eleverna får lära sig bokstäverna i sin egen 
takt. Trageton är mycket skeptisk till den traditionella läs- och skrivinlärningen där 
eleverna tvingas slösa bort både tid och energi med att öva på bokstäver som de redan 
kan, medan andra elever utsätts för allt för höga krav. Han är också tveksam till 
användandet av så kallade ”abc-böcker”, som han menar är tidskrävande tragglande av 
meningslösa texter. Han förespråkar istället att läs- och skrivinlärningen ska utgå från 
elevernas eget intresse och egenproducerade texter, där inlärning sker på ett meningsfullt 
och lekfullt sätt. Genom ett förändrat läs- och skrivinlärningsarbete frigörs både energi 
och lektionstimmar som i stället kan användas till att fokusera på innehållet i texterna. 
 
Trageton menar att det viktigaste i läs- och skrivinlärningsarbetet under elevernas första 
år i skolan (sexårsklassen) är att de får möjlighet att leka med så kallade ”bokstavsräckor” 
(Spökskrift) där barnen får ”låtsasskriva” på datorn.  Han lyfter också vikten av att 
eleverna tidigt får träning i att använda alla fingrar på tangentbordet, för en senare mer 
effektiv skrivteknik. Genom skrivandet på datorn tränar eleverna sin finmotorik. Utöver 
detta förespråkar Trageton att eleverna också får rita bilder till sina egenproducerade 
texter för att träna sin finmotorik, vilket i sin tur underlättar för eleverna när de sedan ska 
börja skriva för hand. Som komplement till skrivningen på datorn får eleverna också 
möjlighet att skriva för hand, dock inte som det huvudsakliga skrivverktyget. Tanken 
med att flytta fokus från handskrivningen är att många elever slipper de motoriska 
svårigheter som kan uppstå med handskrivning, vilket i förlängningen leder till en bättre 
och mer lustbetonad handskrivning. 
 
Trageton förespråkar att eleverna vid skrivning på datorn samarbetar parvis för att 
stimulera det sociala samspelet. Han menar vidare att eleverna när de arbetar i par kan ta 
hjälp av varandra, både tekniskt och språkligt, eleverna lär sig av varandra både 
bokstäver och ord: ”Kari kan sex bokstäver och Anna sju andra. De hjälper varandra 
snabbt att lära sig 13 bokstäver” (ibid. s. 62). Han tycker sig också se att eleverna, när de 
skriver tillsammans vid datorn, får fler möjligheter till naturliga diskussioner om 
rättstavning och formuleringar med varandra. Dessutom får de ta del av varandras tankar 
och idéer vilket i sin tur leder till nya kunskaper och erfarenheter kring textskapande. 
Lärarens roll blir att fungera som stöd, där läraren i största möjliga utsträckning låter 
eleverna själva hitta lösningar på sina frågor och problem. Läraren blir därmed mer 
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handledande i sin roll. Trageton menar vidare att när motoriken inte utgör ett hinder vad 
gäller utformning av bokstäverna, kan läraren koncentrera sig på att stimulera elevers 
kvalitativa skrivande.  
 
Då det gäller rättstavning menar Trageton att datorns rättstavningsprogram inte ska 
användas före år 3 (i Sverige skolår 2), eftersom det är innehållet i elevernas texter som 
ska stå i fokus. Han menar att det är viktigt att barnen först blir trygga i sitt skrivande. 
Trageton förmodar också att rättstavningsprogrammen med sina röda och gröna streck 
kan göra eleverna förvirrade. 
 
Trageton har under ett mångårigt arbete med metoden ”Att skriva sig till läsning” utfört 
undersökningar där syftet har varit att undersöka vad som händer med elevernas skriv- 
och läsutveckling när man arbetar med metoden. Trageton har bland annat undersökt om 
datorskrivande de två första åren kan medföra att barnen blir bättre skrivare. Till skillnad 
från vad Alexandersson m.fl. erfarit, visar resultatet av Tragetons undersökning på ett 
högre genomsnittligt resultat i datorklasserna, då det gäller texternas kvalité, än vad man 
kunde utläsa av resultaten i de traditionella handskrivarklasserna, både vad gäller sakligt 
skrivande och fabulerande texter.  
 
Andra resultat som Trageton kan se av sitt samarbete med olika skolklasser i Norge är: 
 

- Kvalitén på handskrivningen blev bättre i datorklasserna.  
- Eleverna skrev i år 2 finare än handskrivningsklasserna, särskilt pojkarna. 
- Datorklasserna skrev dock något långsammare.  
- Inlärningen av handskrift tar mindre tid. 
- Eleverna skriver längre och mer innehållsrika texter. 
- Eleverna lärde sig fortare läsa. 

 
Trageton har under sitt arbete med ASL sett att arbetet medfört stora fördelar, framförallt 
för pojkar, då det ofta varit de som haft det kämpigare med handskrivning. 
 

Lärarna och föräldrarna i projektet menar att det har varit speciellt fördelaktigt för 
många pojkar med den uppskjutna skrivstilsundervisningen. Föräldrarna påpekar att 
deras barn slapp nederlaget med ’ful’ handstil i skolår 2 och att pojkarna lyckades 
bättre med att ’skriva fint’ och var mer nöjda med sina prestationer när skrivstilen 
fick vänta till skolår 3. Flickorna presterade ändå, som väntat, bättre i fråga om både 
kvalité och hastighet. (Trageton 2003:118) 

 
Trageton drar slutsatsen att skrivning med datorn som redskap för 99 % av eleverna är 
enklare än läsning (Ibid. s. 138). 
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Att skriva sig till läsning – Projekt i Piteå Kommun 

 

Våren 2006 inleddes i Piteå Kommun skolutvecklingsprojektet: "Att skriva sig till läsning 
på datorn”, som bygger på Tragertons tankar. Projektet leds av CMiT (Centrum för 
Media och IT) som fungerar som ett pedagogiskt och tekniskt utvecklingsstöd för 
förskola och grundskola i Piteå Kommun. Vid pilotprojektet som inleddes 2006 deltog 
elva klasser på olika skolor i kommunen. Under hösten 2007 utökades projektet med att 
innefatta ytterligare nio arbetslag. Syftet med projektet är, från CMiT:s sida, att 
undersöka vad som händer med elevernas skriv- och läsutveckling när man arbetar med 
metoden  ”Att skriva sig till läsning”. CMiT:s funktion i projektet är att finnas med som 
stöd, bollplank och extraresurs i klasserna ett par lektioner i veckan. De leder också 
kollegiesamtal och utbildningsdagar för de deltagande. 
 
Det bör påpekas att lärarna inte genomgående använder Tragetons metod till punkt och 
pricka. Varje lärare gör metoden till sin egen vilket gör att det finns vissa variationer 
lärarna emellan då det gäller i användandet av metoden. Undervisningen är därmed inte 
identisk i alla klassrum. 
 
Från CMiT:s sida har man valt att rekommendera att rättstavningsfunktionen används. 
Användandet av funktionen är dock valfri och det är läraren som tar ställning till detta 
val. Personalen på CMiT menar att rättstavningsfunktionen gynnar elevernas skrift-
språksutveckling.   
 

Vi märker att de barn som ännu inte är mogna att ta till sig språk, stavning och 
grammatik, de ser inte de där röda strecken över huvud taget, men många barn blir 
mycket duktiga på att stava just tack vare dem. De ger ju möjligheter att prata kring 
ords uppbyggnad och stavning, prat som inte annars skulle uppstå. Det är också 
mycket mindre laddat om det är datorn som påpekar att ett ord är fel, och inte läraren 
eller kompisen. Och varför ska man inte använda ett sånt bra inbyggt verktyg som 
underlättar för alla? Vi lär dem högerklick och kolla alternativ redan tidigt - en klar 
bra-att-ha-grej!  
 
(Personlig kontakt med Gunilla Dahlblom, IT/mediepedagog, CMiT, Piteå Kommun, 
projektledare för "Att Skriva sig till Läsning")  
  

En annan skillnad mellan Tragetons och CMiT:s rekommendationer är att Trageton 
menar att man i skolan kan använda gamla datorer med endast ordbehandlingsfunktion. 
CMiT lyfter å andra sidan vikten av att man i skolan använder sig av moderna datorer, 
som möjliggör användandet av multimedia, utifrån perspektivet ”det vidgade 
språkbegreppet”.  
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Kursplan i svenska. 

 
Skolverkets nationella mål för ämnet svenska i grundskolans tidigare år presenteras i 
vederbörande kursplan. (Utbildningsdepartementet) I kursplanen framhålls att ett av 
skolans viktigaste uppdrag är att man i skolan skapar goda förutsättningar för elevernas 
språkutveckling. Detta då man menar att språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i 
skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. I kursplanen betonar man det 
skrivna ordets betydelse, då samhället ställer höga krav på medborgarnas språkliga 
förmåga. I denna förmåga ingår enligt skolverkets definition att kunna hantera, 
tillgodogöra sig och värdera texter. Man understryker i kursplanen också de möjligheter 
för utveckling och tillägnande av språkliga kunskaper som utvecklingen av informations 
och kommunikationstekniken medför. Detta som ett steg i det vidgade språkbegreppet, 
där svenskämnet inte bara handlar om att uttrycka sig i skrift, utan även innefattar talade 
texter, bilder osv. 
 
I kursplanens strävansmål för skolår fem ingår bland annat att eleverna i skolan ska få 
möjlighet att utveckla sin fantasi och skaparlust med hjälp av språket, de ska få möjlighet 
att bearbeta sina texter och utveckla sin förmåga att uttrycka sig skriftligt. Detta både 
med syfte att uttrycka tankar och känslor, samt texter med syfte att reflektera och värdera. 
Språket framhålls också vara ett viktigt verktyg då det gäller att både bilda och befästa 
kunskaper. Vidare poängteras vikten av att eleverna genom svenskämnet fördjupar sina 
grammattiska och språkliga färdigheter. Detta arbete ska enligt kursplanen ske både 
individuellt och i samarbete med andra.  
 
I uppnåendemålen för skolår fem ingår bland annat att eleverna ska kunna producera 
texter med olika syften som redskap för både lärande och kommunikation. Vidare ska 
eleverna kunna reflektera över och samtala kring innehåll i och upplevelser av både lästa 
och skrivna texter. Eleverna ska i slutet av det femte skolåret kunna ”läsa med flyt” både 
högt för andra och tyst för sig själv. I kursplanens uppnåendemål ingår både muntligt och 
skriftligt berättande. 
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Syfte  

 
Syftet med undersökningen är att belysa vilka effekter lärare erfar att metoden ”Att skriva 
sig till läsning” (ASL) ger i den pedagogiska praktiken. 
 

Metod 

Metodologiska överväganden 

 

Syftet med undersökningen var att belysa lärares uppfattningar om metodens effekter i 
den pedagogiska praktiken, vilket innefattar effekter både hos eleverna och hos läraren. 
Till följd av denna teoretiska utgångspunkt valde vi att göra en kvalitativ 
forskningsansats. För att få tillgång till lärares uppfattningar och erfarenheter framstod 
den kvalitativa intervjun som en lämplig metod. Trost (2005) menar att den kvalitativa 
intervjun är att föredra om man vill försöka förstå människors sätt att tänka och vilka 
erfarenheter denne har. Kvalitativa studier, menar Trost, är till för att förstå eller hitta 
mönster. Han menar vidare att valet av metod styrs av den aktuella frågeställningen. För 
att hantera de osäkerhetsfaktorer som ofta följer med den socialvetenskapliga forskningen 
menar Danell (2006) att en kvalitativ forskningsansats är att föredra. Till följd av detta 
har vi valt att bygga vår undersökning på kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer 

 
Kvale (1997) poängterar att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att beskriva och 
förstå de centrala teman som respondenten upplever och förhåller sig till. Den kvalitativa 
forskningsintervjun har för avsikt att belysa de uppfattningar som respondenten ger 
uttryck för: 
  

Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar 
av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord, inte 
med siffror. (Kvale 1997:36)  
 

Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken 
ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Trost påpekar att man vid 
kvalitativa intervjuer inte bör använda sig av frågeformulär med i förväg formulerade 
frågor, då man i möjligaste mån bör låta den intervjuade styra ordningsföljden i samtalet, 
samt val av delaspekter av intervjun. Trost (2005) förespråkar att man i stället skall 
använda sig av en intervjuguide, vilket innebär att man gör en lista över frågeområden 
som man vill att respondenten skall berätta kring. Han varnar för allt för detaljerade 
intervjuguider och förespråkar att man använder sig av stora och förhållandevis få 
frågeområden vid kvalitativa intervjuer.  Trost menar att det vid kvalitativa intervjuer kan 
vara fördelaktigt att ställa frågor med låg grad av standardisering. Detta menar han vidare 
innebär att man tar frågorna i den följd de passar och följdfrågor formuleras beroende av 
tidigare svar. Trost påpekar också att variationsmöjligheterna är stora vid låg grad av 
standardisering.  
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Urval 

 
Svenning (2000) påpekar att det är sällsynt med totalundersökningar vid kvalitativa 
undersökningar, då man i dessa fall nästan alltid använder sig av urvalsundersökningar, 
även vid undersökningar genomförda vid små populationer. Då det gäller urvalet av vilka 
som ska delta i en kvalitativ undersökning menar Svenning att det inte finns någon 
anledning att göra urvalet slumpmässigt, då kvalitativa studier alltid har utgångspunkt i 
ett selektivt urval av studieobjekt. Svenning menar här att det kan vara lämpligt att välja 
ut personer med god överblick över verksamheten.  
 
Med detta som bakgrund valde vi att endast tillfråga lärare som varit med i CMiT:s 
projekt sedan projektets start höstterminen 2006. Förutom att läraren ska ha deltagit i 
CMiT:s projekt, baserades vårt urval också på geografisk tillgänglighet, då vi var mycket 
tids- och resursmässigt begränsade. Därför valde vi att i största mån fråga lärare som 
arbetar på skolor som ligger så centralt som möjligt i Piteå Kommun. För att få en 
nyanserad skildring av lärares upplevelser kring metodens effekter, var det också viktigt 
för oss att få variation på lärarnas barngrupper vad gäller elevernas ålder. 
 
Urvalsförfarandet resulterade i att följande tio lärare intervjuades: 
 

- Förskoleklass, tre förskollärare 
- År 1, tre klasslärare. 
- År 2, tre klasslärare 
- År 2-3, en klasslärare  

 
Fortsättningsvis kommer vi uteslutande att använda begreppet "lärare". Med lärare avser 
vi här förskollärare i förskoleklass och klasslärare i tidigare skolår. 

Överväganden inför genomförande   

 
Med stöd i metodlitteraturen valde vi inledningsvis att konstruera en intervjuguide. 
Intervjuguiden bestod av nyckelord hämtade från skolans styrdokument som stod för 
områden som vi ville att lärarna skulle samtala kring. Tanken var här att styra lärarna mot 
vad de skulle berätta om – men inte vad de skulle säga. Nyckelorden var en vägledning 
för oss själva för att ”ringa in” de områden som var relevanta för vår undersökning. 
  
För att vi genom våra interjuver skulle få så tillförlitliga resultat som möjligt, genomförde 
vi först en testintervju, som vi sedan noggrant analyserade. Testintervjun blev sedan 
föremål för reflektion kring om vi av läraren under intervjun verkligen fått fram det vi var 
ute efter. Det vi kom fram till var att vi under provintervjun varit för sparsamma med att 
ställa följdfrågor, då vi varit allt för rädda att styra läraren. Vi kände oss inte bekväma 
med intervjuguiden då den inte i sig utgjorde något stöd för läraren eftersom den endast 
var synlig för oss. Vi kände oss heller inte bekväma med att intervjuguiden bestod av ord, 
då vi inte ville ”sätta orden i mun” på läraren. Med bakgrund av detta valde vi att 
konstruera en intervjuguide i form av en bild (se bilaga ). Bilden avsåg att illustrera den 
pedagogiska praktiken och utgöra ett stöd för vilka områden läraren skulle berätta om, 
utan att påverka lärarens berättelse.  
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Genomförande 

 
För att få reda på vilka lärare som varit med från projektstart höstterminen 2006, tog vi 
kontakt med Gunilla Dahlblom, projektledare för "Att Skriva sig till Läsning" på CMiT. 
Via mail fick vi ta del av deltagarlistan, som blev underlag för valet av intervjupersoner. 
Innan vi tillfrågade de utvalda lärarna sökte vi via telefon kontakt med berörda rektorer. 
Vi informerade dem om vår studie och efterfrågade deras samtycke att kontakta de 
aktuella lärarna. Gensvaret var positivt och i nästa skede tog vi kontakt med lärarna via 
telefon. Vi presenterade oss och berättade om vår undersökning. Redan vid detta samtal 
var vi noga med att för lärarna poängtera att vi var ute efter lärarens erfarenheter om vilka 
effekter de kan se att metoden bidragit med. Samtliga tillfrågade lärare ställde upp på 
intervju, som efter samråd bokades in.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes i samtalsform, där respondenten, med stöd av 
intervjuguiden (se bilaga) berättade utifrån sina egna upplevelser. Utifrån respondentens 
uttalanden ställde vi sedan följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. 
Intervjuerna genomfördes individuellt på respektive lärares arbetsplats. Läraren fick själv 
välja vart intervjun skulle genomföras, för att läraren skulle känna sig så bekväm som 
möjligt i intervjusituationen. Samtalen spelades in med en diktafon för att vi båda skulle 
ha möjlighet att vara aktiva lyssnare. Svenning (2000) framhåller att bandspelare är ett 
absolut måste vid den här typen av intervjuer, då man talar sju gånger så snabbt som man 
skriver. Vi inledde med att berätta kort om intervjuns karaktär samt dess konfidentiella 
innebörd.  
 

I anslutning till att man tar den första kontakten och/eller vid intervjuns start skall 
man upplysa om att det man talar om betraktas som strängt konfidentiellt. Det 
innebär att ingen utomstående någonsin kommer att kunna få ta del av något på 
sådant sätt att den enskilde kan röjas eller igenkännas. (Trost 1997:40) 

 
Intervjun inleddes med att vi introducerade vår bild och berättade om upplägget kring 
själva intervjun. Läraren uppmanades att berätta fritt utifrån bilden, om sina erfarenheter 
och upplevelser kring metoden, där fokus låg på de effekter läraren kunnat se att metoden 
bidragit med i den pedagogiska praktiken. Vi använde oss vid intervjuerna av öppna 
frågor, då Jacobsen (1993) menar att det blir lättare att finna något att gå vidare med i 
respondentens svar när man använder sig av denna typ av frågor. Jacobsen vidhåller 
också att öppna frågor gör att intervjun blir mer sammanhängande (ibid. s. 101). Vidare 
menar Jacobsen att öppna frågor ger respondenten större utrymme. Vårt mål var att aldrig 
påverka lärarnas uppfattningar eller uttalanden. Vi valde därför att vid intervjuerna inta 
en neutral hållning, varför vi inte kommenterade eller värderade lärarnas uttalanden.  
 
Vid intervjuerna deltog vi alltid båda två för att vi båda skulle ha möjlighet att ställa 
frågor och för att vi båda skulle kunna uppfatta och reflektera kring intervjusituationen, 
samt tolka det som sades mellan raderna. Trost (2005) förklarar att minnet är en viktig 
ingrediens vid tolkning och analys och att de intryck man får vid intervjun, det man ser 
eller "läser mellan raderna" ofta kan komma bort i ljudinspelningar eller anteckningar. 
För varje lärare avsattes 60 minuter till intervjun. När vi kom till det stadium då vi ansåg 
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att intervjun var mättad till sin helhet, ombads läraren att beskriva hur hon uppfattade 
intervjuns karaktär och uppbyggnad. Detta för att vi skulle ha möjlighet att korrigera 
eventuella brister i metoden under arbetets gång.  

Bearbetning och analys av data 

 
För att beskriva proceduren att överföra data från empirisk registrering av text, till en 
nivå där data företräds av konstruerade koder, använder Svenning (2000) begreppet 
kodning. Svenning (ibid.) beskriver tre olika steg för kodning av data. Det första steget 
benämner han öppen kodning, vilket innebär att forskaren vid de första genomläsningarna 
av data, med ett öppet sinneslag söker mönster i materialet. Forskaren är i denna fas av 
arbetet noga med att analysera all form av data. Under den axiella kodningen, som är den 
andra fasen i analysarbetet, går forskaren in med en tämligen organiserad uppsättning 
begrepp och koder, hämtade från den öppnade kodningen. Forskaren försöker nu mer 
djupgående hitta mönster i materialet. Under den tredje fasen, som Svenning benämner 
selektiv kodning, letar forskaren selektivt efter fall som stödjer de mönster som genom 
bearbetningen uppenbarat sig. Detta förfarande kallar Svenning för successiv 
approximation, där analysen är en cyklisk process. Svenning menar vidare att kodning 
och analys pågår parallellt under den kvalitativa analysen.  

 
I kvalitativa undersökningar påbörjas analysen ofta direkt efter den första intervjun. 
Analysen är därför inte en slutpunkt i den kvalitativa undersökningen som den är i 
den kvantitativa. (Svenning 2000:74) 

 

Bearbetningen av data började med att vi översatte våra intervjuer från ljudinspelning till 
text, genom att ordagrant skriva ut varje inspelad intervju, vilket resulterade i 51 sidor 
dataskriven text. Samtliga intervjuer skevs ut och började bearbetas omedelbart efter 
varje intervjutillfälle. 
 
För att få ordning på materialet och tydliggöra det essentiella i lärarnas uttalanden 
använde vi oss av det som Kvale (1997) beskriver som meningskoncentrering: 
 

Långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, i vilka den väsentliga 
innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord. (Ibid. s. 174) 

 
Med inspiration från Svenning (2000) och Kvale (1997) valde vi att analysera 
lärarnas uttalanden i följande analyssteg: 
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Analyssteg 

 

1. Intervjuerna översattes från ljudinspelning till dataskriven text. 
Här skrev vi ut intervjuerna ordagrant.   

 
2. Genomläsning 1 

Här läste vi intervjuerna med ett öppet sinnelag och strök under de uttalanden som 
vittnade om upplevda effekter metoden bidragit till i den pedagogiska praktiken. 

 
3. Genomläsning 2 

Här ringade vi in nyckelord som lärarna använde i sina uttalanden för att 
synliggöra gemensamma mönster mellan de olika intervjuerna. 
 

4. Genomläsning 3  
Här genomfördes en meningskoncentrering; vi analyserade lärarens uttalanden för 
att med hjälp av nyckelord kategorisera/koncentrera vad de i uttalandet talade om. 
Vi fick därmed fram det som, för undersökningens syfte, var det väsentliga i 
lärarnas uttalanden 

 
5. Genomläsning 4 

Repetition av ovanstående för att säkra att vi inte förbisett något. Här sorterade vi 
också bort det vi inte ansåg vara relevant i förhållande till undersökningens syfte. 
 

6. Uttalandena sorterades i kategorier där varje kategori utgjorde ett nytt dokument. 
 
7. Genomläsning och analys av kategorier för att säkerställa att datan var rätt tolkad. 

 
8. Här söktes mönster med uttalanden som liknade varandra inom varje kategori.  

 
9. Inom varje kategori sorterades uttalanden som liknade varandra så att de hamnade 

tillsammans. Vi var här noga med att spara nyanser i lärarnas uttalanden, men 
sorterade senare bort uttalanden som var i det närmaste identiska. 

 
10. Fortsatt analys och sammanställning av de olika uttalandena i en löpande text. I 

detta steg beslutade vi också vilka uttalanden som slutligen skulle presenteras som 
citat. 
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Redovisning av resultat 

 
Allt eftersom undersökningen fortskridit har vi kunnat urskilja tydliga mönster i lärarnas 
utsagor då det gäller metodens effekter på elevernas lärandesituation, samt den 
förändrade lärarroll som metoden bidragit till.  Dessa mönster redovisas i resultatet. De 
synliga effekter som utkristalliserats har vi delat in i sex huvudspår, som vi valt att 
benämna enligt följande:  
 

- Lust 
- Självkänsla 
- Elevens färdigheter  
- Social kompetens 
- En skola för alla? 
- Lärarrollen 
 

De huvudspår som vi valt att urskilja är i många fall gränsöverskridande, vilket illustrerar 
den komplexa verklighet som den pedagogiska praktiken innebär. I det redovisade 
resultatet har vi valt att bevara nyanser i lärarnas uttalanden då vi ansett att materialet 
varit så starkt. Till följd av detta ställningstagande synliggörs i resultatet både de 
kollektiva erfarenheter och särskiljande drag, i form av citat, som vi funnit i lärarnas 
utsagor. Resultatet redovisas som en språkväv, där vi sammanställt de tio intervjuade 
lärarnas samlade erfarenheter, där rösterna vävts ihop och som tillsammans formats till en 
helhet.  
 
För att belysa resultatet på bästa sätt har vi valt att redovisa resultatet först genom en 
inledande text, där vi refererar lärarnas gemensamma uttalanden. I den löpande texten har 
vi ibland valt att väva in förtydligande citat från enstaka lärare, detta markeras med 
kursiverad text. Därefter följer citat som styrker ovanstående referat. Avslutningsvis har 
vi valt att i slutet av varje kategori kommentera lärarnas samlade erfarenheter, detta för 
att sammanfatta lärarnas samlade erfarenheter. Den kategori som handlar om lärarrollen 
är dock framställd på ett annat sätt. Där refererar vi lärarnas gemensamma uttalanden 
under hela kategorin, blandat med några förtydligande citat. Skillnaden mot tidigare är att 
vi här inte avslutar med en kommentar. Detta för att vi anser att denna kategori 
presenteras på bästa sätt genom detta förfarande. 
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Resultat 

Lust 

Skrivlust 

 
Lärarnas röster: Lärarna berättar i intervjuerna att eleverna uppvisar en högre lust inför 
att skriva och producera texter på datorn, än tidigare när de skulle skriva med pennan. 
Eleverna har varit "fruktansvärt less" bokstavsarbetet som man använt sig av i den 
traditionella undervisningen, då eleverna fick sitta och skriva, för dem helt meningslösa 
ord som sol, ros, os, sil, osv.: jamen sånadär skittråkiga ord och os, vad är os? 
Bokstavsinlärningen är numera mycket mer lustbetonad, då det är eleverna själva som 
väljer vilka ord de vill skriva. Metoden ger mer utrymme för elevernas egna tankar, då 
eleverna får skriva själva, producera texter utifrån sin egen verklighet, sina egna 
erfarenheter och intressen, vilket gör att eleverna blir mer engagerade i textskapandet: 
Det är hemskt lite meningslöst sånt här blåjobb där dom bara sitter och jobbar och gör 

saker som jag har sagt för att jag har sagt dom. Lärarna berättar vidare att eleverna 
numera känner att det de gör i skolan är meningsfullt, vilket har bidragit till ökad lust och 
motivation hos eleverna. Eleverna har en helt annan vilja att uttrycka sig. Detta har man 
märkt även under elevernas vistelse på ”fritids” då eleverna gärna väljer att skriva, jobba 
på sin berättelse, skicka mail osv. Det kan ofta vara kö vid datorerna, till följd av 
elevernas ökade skrivlust. De väljer att skriva för att de tycker det är kul. Det faktum att 
eleverna sitter parvis vid datorerna bidrar också till att elevernas lust och motivation ökar. 
Eleverna har inte varit lika motiverade att skriva när de suttit själva. Då eleverna sitter 
tillsammans inspireras de av varandra, de får möjlighet att bolla sina idéer och tankar 
med någon annan. De tycker att det är roligare att vara två. Ett tecken på detta är att 
eleverna ofta själva väljer att ta med sig någon att skriva med, då de är så vana att jobba 
två och att det är det som är kul.  
 

Eleverna har i den traditionella undervisningen ofta tappat lusten, då motoriken har varit 
ett hinder. Detta har varit ett särskilt stort problem för många pojkar. Tidigare har de 
motoriksvaga eleverna sällan varit nöjda med det de har skrivit, då de har jämfört sig med 
andra som har skrivit mycket finare. De har suddat och suddat, gjort om och knölat ihop 
pappret - ett problem som man slipper idag. Numera kan lärarna se att eleverna har en 
helt annan entusiasm inför skrivandet, framförallt bland pojkarna. Datorn står för 
någonting positivt och eleverna tycker det är roligare att skriva på datorn än för hand. 
Eleverna har nu en mer positiv inställning till skrivande, de är mer motiverade och alla 
elever vill skriva.  
 

Det är aldrig några protester, dom jobbar ju och jobbar och alla gör alltid nånting 
vettigt. Inte komma undan och försöka smita eller göra så slarvigt man kan... 
 
Jag upplever ju att dom vill skriva, dom tycker det är kul, jämfört med dom klasser 
jag hade förut dom – åh, måste vi skriva. Några få ville ju skriva då, men dom flesta 
var ju som - åh, berättelse, vad jobbigt. Dom här sexåringar, ettor och tvåor vi har 
haft nu, dom – åh, vi vill skriva. 
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Kommentar: Av lärarnas erfarenheter framgår att de finner att arbetet med ASL resulterat 
i en ökad skrivlust hos eleverna. Eleverna upplever skolarbetet som roligt och 
meningsfullt och har nu ett mindre motstånd till att skriva. De försöker inte slarva igenom 
arbetet för att bli klar så fort som möjligt. Metoden utgår mer från barnens 
erfarenhetsvärld och intressen än vad den traditionella undervisningen gjorde. Detta 
bidrar mycket till den förändrade lust och motivation som eleverna uppvisar. Numera kan 
eleverna se nyttan av det de gör i skolan, då arbetet är mer meningsfullt. Det handlar inte 
längre om att skriva ”det fröken vill”. Vidare framgår att lärarna erfar att motoriken inte 
längre utgör ett hinder för eleverna i skrivandet, vilket har fått mycket positiv effekt på 
elevernas lust. Lärarna beskriver hur de motoriksvaga eleverna förut ofta tappade lusten, 
då skrivandet blev för ansträngande och därför många gånger upplevdes som ett 
misslyckande. Lärarna erfar att detta är särskilt gynnsamt för pojkarna, då de 
motoriksvaga eleverna ofta är pojkar. Lärarna lyfter också det ökade samarbetet som en 
bidragande faktor till att eleverna nu tycker att det är roligare att skriva. De kan ”bolla 
tankar” och får inspiration och idéer av varandra. Vidare erfar lärarna att elevernas 
inställning till att skriva har ändrats rejält i positiv bemärkelse. Eleverna är också mer 
delaktiga och har ett större inflytande då det gäller undervisningens innehåll. Eleverna 
har därmed blivit mer aktiva och tar större ansvar för sitt dagliga arbete.  
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Läslust 

 
Lärarnas röster: Lärarna berättar i intervjuerna att eleverna fått en helt annan läslust än 
tidigare. Eleverna är mer motiverade och tycker det är mycket roligare och mer 
meningsfullt att läsa. Deras läsintresse har ökat och läsning som aktivitet har fått högre 
status. En av lärarna uttrycker det som att eleverna frossade i berättelser. En bidragande 
faktor till den ökade läslusten kan vara att eleverna nu läser sina egenproducerade texter. 
Detta då elevernas texter är skrivna utifrån deras intressen och deras egen 
erfarenhetsvärld, till skillnad från tidigare då man ofta utgick från läsläroböcker skrivna 
av vuxna, vilket inte motiverar eleverna till läsning i samma utsträckning som när de 
läser sina egna texter: Det är ju mycket roligare att hitta grejer som man själv har 
knattrat ner än att möta texter i en bok. Även högläsningen har blivit mer lustfylld för 
eleverna, de vill och tycker det är kul att få läsa sina berättelser högt för klassen. Det är 
aldrig något problem att få eleverna att läsa högt inför klassen, till skillnad från tidigare 
då eleverna hade ett motstånd till högläsning. Numera är det ingen som ens funderar på 
att de inte vill, det är snarare så att eleverna själva kommer och ber om att få läsa upp sina 
berättelser inför klasskamraterna: 

 
Och så vill dom ju läsa upp det. Det är status att få läsa upp sin text. Dom tjatar ju - 
åh vi har inte fått läsa upp vår bok, vi måste få göra det. Jamen det har dom ju inte 
heller haft förr, det är också en ny grej. 

 
Kommentar: Av lärarnas erfarenheter ovan framgår att de finner att arbetet med ASL 
resulterat i att eleverna fått en ökad läslust. Eleverna vill läsa och det är status att läsa. 
Det faktum att eleverna får läsa sina egenproducerade texter gör att de känner sig mer 
motiverade. Läslusten har ökat, vilket även visats sig på högläsningen. Vidare framgår att 
lärarna erfar att det inte är några svårigheter med att få eleverna att vilja läsa upp sina 
texter för klassen. Eleverna kommer med egna initiativ till högläsning, vilket är en stor 
förändring mot tidigare. 
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 Självkänsla 

Skriva 

Lärarnas röster: Lärarna beskriver hur metoden i stor grad har påverkat elevernas 
självkänsla positivt. Särskilt gynnsam har metoden varit för de motoriksvaga eleverna 
som har haft svårt att forma bokstäverna med pennan. Dessa elever halkade förut efter, 
redan tidigt i skolan och tappade därmed både självkänsla och lust. När man la handstilen 
åt sidan fick eleverna känna att de faktiskt kunde mycket, för många har det ju varit det 
stora misslyckandet. Idag får alla elever uppleva att de kan, vill och vågar, alla får känna 
sig duktiga då texten går att läsa oavsett vem som har skrivit den. Av lärarnas berättelser 
framgår att motoriksvårigheter inte längre utgör något hinder då allas texter blir lika 
"fina". Eleverna får känna att det de gör är bra och slipper rädslan över att 
klasskamraterna inte kan läsa vad som är skrivet. Skillnader i uppnådd läs- och 
skrivförmåga är inte lika synligt eleverna emellan, vilket medför att ingen behöver känna 
sig sämre än någon annan. Detta har lett till att eleverna idag har fått en ökad självkänsla 
och därmed också större skrivglädje än tidigare och ingen behöver "tappa sugen" redan i 
ettan. Numera får alla elever känna sig som författare. Att motoriken inte längre utgör ett 
hinder har bidragit till att det är fler som känner att de kan skriva. Berättandet och 
formandet av bokstaven har blivit två olika moment skiljda från varandra, vilket är 
mycket positivt för elevernas utveckling och självkänsla. De känner nu glädje och stolthet 
över sina produktioner. Det faktum att eleverna producerar sina texter tillsammans med 
någon annan gör att de känner sig tryggare och säkrare i textskapandet, då de får stöd av 
varandra: 
 

Nu skriver vi på datorn och dom får känna sig lyckade att det blir fint. Alla kan läsa 
deras texter och dom kan läsa dom själva så dom känner sig som författare. Och sen 
när dom då börjar skriva för hand så kan det vara så att motståndet är mindre för dom 
vet att dom kan skriva dom vet att dom har det här inne. 

 
Dom upplever sig som lyckade kunniga skribenter på en gång, självkänslan bibehålls 
ju fantastiskt alltså och allas berättelser får komma fram och kan bli lästa för det går å 
tyda ut vad det står. 

 
Just den här glädjen att dom lyckas, alla lyckas, det tycker jag är en bra grej för 
självkänslan alltså det är ingen som sitter och nästan halvgråter för att dom inte 
lyckas för du lyckas ju trycka på knappen och du får upp det där fina dokumentet och 
dina texter och det måste ju vara bra, man har ju haft många såna barn dom här som 
suddar och knökar ihop papper och för att det aldrig blir bra. 

 
Kommentar: Den variation av resonemang som redovisas ovan visar att lärarna erfar att 
arbetet med ASL i hög grad bidragit till en ökad självkänsla hos eleverna. Motoriken 
utgör inget hinder för elevernas skrivande och ingen behöver längre känna sig sämre än 
sina kamrater. Den frustration som eleverna tidigare känt inför skrivandet har ersatts av 
känslan att lyckas då eleverna får bekräftelse på att de kan. Vidare framgår att lärarna 
erfar att eleverna nu blir mer nöjda över sina produktioner och känner en ökad tilltro till 
sin egen förmåga. Att eleverna nu lyckas med att uttrycka sig och att skriva texter som 
andra kan läsa, har bidragit till en ökad självkänsla. De känner sig nöjda över de texter de 
producerar. Det blir snygga texter, vilket gör att eleverna känner sig som författare.  
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Läsa  

 
Lärarnas röster: Lärarna erinrar sig om att många elever tidigare tyckt att det varit 
pinsamt och känt stort motstånd inför att läsa högt för de andra eleverna i klassen, vilket 
är ett problem som man inte längre har. De texter som eleverna läser upp för klassen är 
texter som de själva har producerat och som de är väl förtrogna med, de vet vad som står 
och texterna är skrivna på dator med en tydlig stil. Detta är något som underlättar för 
läsningen och eleverna får känna sig som läsare: 
 

Fastän dom inte kan läsa så kan dom läsa sin egen text. För man vet vad som står där. 
Jag tror att alla känner, ja dom känner sig som läsare, att dom tycker att dom kan det 
här och det är inte svårt. 
 
Alltså dom känner sig som läsare, alltså dom kan ju läsa. Dom är ju duktiga. Jag kan 
läsa min, Dom går inte omkring och är ledsna för alla andra kan läsa, men inte jag. 
För alla är författare, alla kan skriva, så att dom blir ju inte nerslagna för att dom inte 
kan, så upplever jag. 

 
Kommentar: Av lärarnas erfarenheter ovan framgår att de finner att arbetet med ASL 
resulterat i en ökad självkänsla hos eleverna. Det faktum att eleverna får läsa sina 
egenproducerade texter framställs vara en förklaring till detta. Eleverna vet vad som står 
skrivet vilket gör att de känner sig tryggare och mer självsäkra när de läser. Ingen 
behöver känna sig sämre än någon annan och alla elever får känna sig som duktiga läsare. 
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 Elevens färdigheter 

Skriftspråklig utveckling  

Lärarnas röster: Lärarna berättar att metoden gett positiva effekter på elevernas texter. 
De tidsbesparingar som slopandet av "bokstavstragglandet" innebär, gör att eleverna nu 
kan lägga fokus på innehållet i texterna i stället för att lägga så mycket energi på att 
forma bokstäverna. Förut skrev eleverna kortare och torftigare berättelser och hade 
mycket svårare att komma igång med sitt skrivande: Dom har ju massor med kloka 
tankar att komma med och fantasifulla berättelser men det är ju inte lätt att få ned det, 

det är så mycket i huvudet och så lite förmåga i handen. Eleverna har nu en annan 
möjlighet att uttrycka allt de tänker, vilket gör att elevernas fantasi och kreativitet 
stimuleras. Lärarna berättar vidare att eleverna nu fortare kommer igång med skrivandet 
då motoriken inte utgör ett hinder för att få ut den kreativitet och fantasi de har inom sig: 
Dom behöver inte lägga ner energi på att skriva snyggt och rätt, dom får lägga ner 

energin på att fantisera och skriva. Detta bidrar till att eleverna gör större framsteg, 
fantasin får mer spelrum och berättelserna blir betydligt längre och mer innehållsrika. 
Numera menar lärarna att eleverna skriver "fantastiska berättelser". Även mängden 
producerade texter är något som har ökat dramatiskt:  
 

I bästa fall tycker jag i ettan så kanske man kan klämma ur dom två eller tre texter på 
hela året, fyra kanske (...) Men här är det ju i det närmaste en text i veckan, om vi 
säger att det är en text varannan vecka så är det ju i alla fall 20 texter på ett år jämfört 
med fyra. Och det är ju stor skillnad.  
 

Av lärarnas erfarenheter framgår också att det inte bara är de motoriksvaga eleverna som 
gynnas av arbetet med ASL. En av lärarna delger oss sina erfarenheter av en elev som nu 
skriver långa noveller, vilket läraren inte tror skulle ske om eleven skrev för hand, det 
skulle helt enkelt bli för jobbigt. Läraren menar att det skulle ta mycket längre tid om 
eleven skulle skriva dessa långa berättelser för hand, vilket skulle utgöra ett hinder för 
textskapandet och därmed även för språkutvecklingen: 
 

Det dom har i skallen försvinner ofta när dom ska skriva med pennan för att det blir 
något på vägen. Men samtidigt så när dom får skriva på datorn så är dom lyckligare 
för (...)där är ju vinningen att dom får ut det som finns här inne, dom får frossa i 
språket, dom får utveckla sin fantasi, dom får utveckla sin språkliga sida. Det är väl 
där vi vinner det största tror jag. 

 
De elever som ännu inte har utvecklat sitt skriftspråk får genom den så kallade 
"Spökskriften" utlopp för sin fantasi, kreativitet och berättarlust. Genom spökskriften får 
eleverna tillgång till sitt språk och berättande på ett mer tillfredsställande sätt då de här 
får möjlighet att till en början fokusera enbart på berättandet: 
 

Och det är ju det som är så bra med spökskriften då, då skriver dom spökskrift och så 
sen kan jag sätta mig och, vad har du skrivit? Och då kommer det då världens saga 
även från barn som man knappt tror har ett ordförråd. (...) Han kunde ju berätta 
fantastiska sagor och beskriva och det hade, det får man ju aldrig fram om han skulle 
sitta och skriva själv heller på datorn. (...) för nånstans försvinner det från hjärnan ut 
till handen.  
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Lärarna har också sett att metoden har gett positiva effekter på elevernas språkutveckling. 
Eleverna använder ett mer utvecklat språk, de uttrycker sig bättre och visar på ett större 
ordförråd än tidigare. Det faktum att eleverna får skriva på datorn bidrar till att eleverna 
vågar prova sig fram, utan rädsla för att det ska bli fel. Det är lättare att gå tillbaka och 
ändra och fylla på i texten, utan att behöva sudda det man redan har skrivit. Detta gör att 
eleverna vågar använda sig av längre och svårare ord. Eleverna vågar numera till och 
med använda sig av ord som de inte riktigt vet betydelsen av, de snappar upp och 
använder nya ord, vilket är en stor förändring mot tidigare. Förut valde eleverna gärna 
den enklaste vägen. Då skrev de så kort som möjligt och enkla ord, som var lätta att stava 
och skriva, eftersom det var så besvärligt att behöva sudda och börja om. Det blev korta 
berättelser som inte var så textmässigt beskrivande. Numera är eleverna mer motiverade 
till att utveckla sina texter, som då blir bättre, fylligare och mer beskrivande. Eleverna 
blir också tidigare medvetna om adjektivens betydelse för att en berättelse ska bli 
levande: 

 
När dom har börjat skriva på datorn så... han går in i en stuga, hur ser det ut i stugan? 
Jamen, det visste dom ju. Dom hade ju en bild därinne hur det såg ut, jamen då var 
det ju bara att skriva dit det, så fick dom ju ett till stycke som beskriver hur det var 
inne i stugan, med smak- och synupplevelser. Och det har jag aldrig fått nån som går 
i tvåan och trean att skriva för hand, att dom fyller på så. 

 
Att eleverna arbetar parvis vid textskapandet menar lärarna också är en bidragande orsak 
till elevernas framsteg. Texternas innehåll kommer ofta framåt just för att eleverna sitter 
tillsammans när de skriver. I enstaka fall kan samspelet dock påverka texterna negativt, 
om för mycket tid går åt till att försöka komma överens. I samspelet måste eleverna lära 
sig att de inte alltid själva kan bestämma innehållet i berättelsen, vilket leder till att 
eleverna blir lite bredare i sitt sätt att uttrycka sig. Eleverna pratar nu mycket mer kring 
innehållet, de bollar tankar och idéer sinsemellan, de pratar om språket och om hur de ska 
formulera sig och utvecklar på så vis sitt skriftspråk. Eleverna får nu ut mer av skrivandet 
än tidigare då de oftast skrev själva. Elever som har mindre fantasi har nu möjlighet att 
bli medryckt av och få idéer av någon annan: 
  

Att man har någon att föra ett yttre samtal med spelar roll. För dom är inte färdiga att 
tala språk med sig själva inuti, i tanken, utan dom behöver prata med någon annan. 
 

Man kan även se en stor positiv förändring hos eleverna då det gäller språkets formsida. 
Eleverna har nu en bättre stavning än tidigare. Datorns rättstavningsprogram bidrar ofta 
till att eleverna lär sig ordens rätta stavning redan från början. Eleverna är också mer mån 
om att stava rätt och intresset för hur ord stavas har kommit tidigare. Att ha en 
skrivkamrat har varit ett stort stöd för många elever när det gäller att lära sig hur språket 
är uppbyggt. Eleverna blir mer observanta på språket, de pratar mer kring texterna, om 
hur ord stavas, hur en mening är uppbyggd etc. Dessa diskussioner kring språkets 
uppbyggnad kommer nu tidigare när man använder sig av ASL. 
 

 Jag tror ju ändå att dom lär sig svenska språket bättre genom att skriva och uttrycka 
sig, diskutera, prata för du får in allt det här, skriva, prata och läsa. När dom då satt 
med sina böcker timme efter timme, vad lär dom sig då? Sitta tyst själv och läsa och 
fylla i rätt saker i boken. 
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I och med att eleverna möter en "riktig" text, som är tydlig och lätt att läsa lär eleverna 
sig också snabbare att känna igen ord, så kallade ordbilder. Eleverna har också fått en 
bättre meningsbyggnad och använder sig i större utsträckning av stor bokstav och punkt 
när de skriver. De lär sig också snabbare att orden ska vara avgränsade med mellanrum 
när man skriver. Detta till skillnad från tidigare då eleverna ofta skrev ihop alla ord, utan 
mellanrum. Eleverna blir även mer medvetna om texter och hur de kan se ut, då de 
reflekterar både kring sina egna texter och annan litteratur.  
  
Kommentarer: Av lärarnas erfarenheter ovan framgår att de finner att arbetet med ASL 
resulterat i en stor förändring då det gäller elevernas texter och språkutveckling. Det har 
skett en häpnadsväckande ökning då det gäller elevernas produktion av texter. Eleverna 
skriver betydligt fler och längre texter än tidigare. Vidare framgår att lärarna erfar att 
tidigare sätt att arbeta med skrivning, med pennan som verktyg, ofta hämmade elevernas 
textproduktion. Motoriska problem framställs vara det som tidigare ofta hindrade 
eleverna från att utvecklas i sitt textskapande. När eleverna nu får börja med att skriva på 
datorn går mindre mängd energi åt till att forma bokstäverna och eleverna skriver till 
följd av detta längre texter. Lärarnas erfarenheter visar också att eleverna vid datorn 
utvecklar sin språkliga medvetenhet eftersom de nu får möjlighet att använda sin fantasi 
och berättarlust på ett annat sätt än tidigare. 
 
Av lärarnas erfarenheter framgår att de finner att den ökade möjligheten att korrigera i 
texten också bidrar till att eleverna nu skriver mer skildrande texter. Lärarna beskriver att 
eleverna genom datorns ordbehandlingsprogram fritt kan röra sig i texten och på så sätt 
enkelt redigera, ändra och fylla på i sin text. Vidare framgår att lärarna erfar att eleverna 
nu i skrivandet använder sig av fler och svårare ord vilket leder till att de också breddar 
sitt ordförråd och utvecklar sitt språk. Det är också lättare för eleverna själva att ta reda 
på hur ord stavas, vilket också leder till att de i större utsträckning vågar prova sig fram 
och använda ord som de är osäkra på. Detta menar lärarna är en stor förändring mot hur 
det var tidigare. Lärarna erfar också att eleverna blivit mer uppmärksamma på hur ord 
stavas. De blir tidigare medvetna om stavningen och stavar också bättre. Orsaken till 
detta tycks vara det faktum att eleverna idag har ett mer kritiskt reflekterande 
förhållningssätt till de skrivna texterna, då eleverna tillsammans pratar kring och 
analyserar sina texter. Datorns rättstavningsprogram gör också en korrekt stavning mer 
tillgänglig.  
 
Utifrån lärarnas resonemang kan vi även konstatera att de erfar att eleverna nu får fler 
tillfällen att prata om språket, vilket också bidrar till att de utvecklar sin språkliga 
medvetenhet. Metoden ger eleverna andra förutsättningar till att ta del av och lära sig av 
andras tankar och idéer, vilket gynnar elevernas språk och textskapande. Eleverna har 
också fått en större medvetenhet då det gäller detaljer i språkets formsida. Det faktum att 
eleverna kontinuerligt pratar kring språket gör dem också uppmärksamma på hur andra 
författare disponerar sina texter.  
 
Lärarnas erfarenheter visar på vikten av spökskriften, där eleverna utvecklar sitt 
berättande och får användning av sin inneboende fantasi. Genom spökskriften kan även 
de barn som ännu inte lärt sig skriva vid datorn, utvecklas och få ut sina kunskaper.  
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Läsning 

 
Lärarnas röster: Lärarna kan se att eleverna genom metoden utvecklat sin läsförmåga.  
Elevernas snabba läsutveckling är imponerande. Eleverna har lärt sig läsa tidigare: 
proppen har släppt tidigare. Den ökade läsförmågan kan bero på den naturliga 
upprepningen eleverna fått genom att de jobbar mycket med sina egna texter, därmed får 
de läsa och bearbeta texter på ett annat sätt än tidigare. Eleverna får fler naturliga 
tillfällen till läsning då de hela tiden också läser det de skriver.  Det är imponerande att se 
de överraskande goda resultat som framkommit genom kontinuerliga bokstavstest som 
genomförts. Eleverna lär sig idag känna igen bokstäverna tidigare, utan medveten 
bokstavsträning. En anledning till detta fenomen kan vara att eleverna skriver via 
tangentbordet. Elevernas läsinlärning gynnas av att de fått se bokstäverna på datorn då 
bokstäverna där, redan från början har rätt form. Eleverna har nu ofta har en bild av hur 
det kan se ut redan i huvudet, det behöver man inte träna upp i isolerade 
bokstavsövningar. Många elever lär sig idag känna igen bokstäverna, både som versaler 
och gemener samtidigt. Detta till skillnad från tidigare, då många elever till att börja med 
lärde sig läsa, skriva och känna igen versalerna innan de tog sig an bokstäverna i gemen 
form. Elevernas ökade läsintresse har bidragit till att eleverna läser oftare, mer och 
svårare böcker. De har också fått en bättre läsförståelse till följd av de ökade 
läsaktiviteterna. Eleverna har blivit så duktiga läsare att det blivit svårt att tillgodose 
deras behov av lämpliga böcker. Både lästeknik, läsförståelse och läshastighet har ökat 
och de läser nu fler och svårare böcker: 
 

Det har gått lättare för den här gruppen att lära sig läsa och särskilt dom här som är 
svåra att undervisa. (...) och det hade nog inte gått lika smidigt utan det här, för det 
blir ju i samma ögonblick som du skriver "jag" så ser du ju "jag" på skärmen så du får 
ju, varje gång du skriver så tränar du ju läsningen också.  
 
Åt dom här sista tvåorna har vi fått köpa in så mycket nya böcker mot för vi har haft. 
Förut har våra böcker räckt när dom lämnar oss till fyran, men nu läser dom mycket 
mer. (…) Dom läser svårare böcker våra treor, än vad de ha gjort förut. Dom har 
mycket bättre läsförståelse och är bättre tekniskt läsare också. 

 
 

Kommentar: Lärarnas uttalanden vittnar om de positiva effekter som lärarna erfar att 
arbetet med ASL gett på elevernas läsning. Eleverna har knäckt läskoden tidigare och är 
dessutom bättre läsare. Det är svårt att tillgodose elevernas behov av böcker som passar 
för dem eftersom de böcker man tidigare använde nu är för enkla. En anledning till 
elevernas ökade läsförmåga tycks vara den kontinuerliga lästräning som de får, när de 
bearbetar sina egna texter. Lärarna uttrycker sig vara imponerade över den positiva 
förändring som skett och beskriver elevernas ökade läsintresse som en ytterligare 
bidragande faktor till den ökade läsförmågan. Av lärarnas erfarenheter framgår också en 
förundran över att eleverna lärt sig de stora och små bokstäverna samtidigt och menar att 
detta kan ha att göra med det faktum att eleverna trycker på tangentbordet, som visar 
gemener och att när bokstäverna kommer upp på skärmen så är de versaler.  
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Handstilen  

 
Lärarnas röst: Lärarna i vårt empiriska material kan se att uteslutandet av 
handstilsträning i år 1 inte haft negativ inverkan på elevernas handstil, snarare tvärtom. 
Eleverna i tvåan har en fin handstil, och många gånger till och med finare än tidigare. 
Eleverna skriver mer och känner större lust inför att skriva för hand. Många elever har 
tidigare haft problem med att skriva för hand i ettan, då deras motorik inte varit fullt 
utvecklad. Att öva på handstilen har varit ett moment som tagit mycket tid och upplevts 
som svårt och tråkigt av många elever. När eleverna nu får skriva på datorn och samtidigt 
träna sin finmotorik på andra sätt, finns en annan möjlighet att invänta handens mognad. 
Förr la eleverna ner mycket svett och ångest på handstilsträningen. Fortfarande kan det 
vara ett mödosamt arbete för en del elever när de börjar skriva för hand i tvåan, men detta 
arbete hade förmodligen varit ännu tyngre i ettan. När eleverna börjar skriva för hand i 
tvåan vet de redan hur bokstaven ser ut, de kan ljuden och de kan läsa bokstaven, vilket 
gör det enklare då de i tvåan kan koncentrera sig enbart på att forma bokstaven: Att 
använda bokstäver, lära sig läsa och skriva dom, det är en sak men att forma dom det är 

ett hantverk, det är nåt annat. Man sparar mycket tid genom att lägga bokstavsträningen 
åt sidan i år ett.  Trots att man nu lägger mindre tid på att träna handstilen, så visar det sig 
att den inte blir sämre för det: 

 
Om jag jämför med dom som jag haft förut som skrev, att dom tränade dom här 
bokstavsbladen och dom tränade, tränade, tränade, dom kunde inte nå bättre i tvåan 
och trean ändå, fast dom hade suttit och tragglat och tragglat dom hade ingen finare 
handstil ändå, tycker jag. Här är tvärtom att dom här då som skrivit på datorn i ettan, 
dom kommer ikapp där i tvåan och mina treor som jag har, dom skriver jättefint 
allihopa.  
 
Det är ju inte så att dom är sämre på handstil i trean för att dom börjar ett år senare, 
snarare tvärtom att dom är nästan, ja alltså om man jämför med mina två senaste 
klasser, så är dom nästan bättre på att skriva. 
 
Dom flesta av dom skriver ju jättefina bokstäver, alltså, fast vi inte har tränat 
bokstäverna och så, tänk om dom hade måstat sitta och träna bokstäver – vilket 
slöseri! 

 

Kommentar: Av lärarnas erfarenheter ovan framgår att arbetet med ASL bidragit till en 
förundransvärd fin handstil hos eleverna. Lärarna konstaterar att eleverna är duktiga på 
att skriva för hand, trots att de avvaktat med handstilsträningen. Vidare framgår att 
lärarna erfar att handstilsträningen i ettan varit obefogad, eftersom det var ett så 
tidskrävande arbete, som inte visade på bättre resultat. De menar att det är bättre att man 
som man idag gör, inväntar handens mognad, innan eleverna börjar öva på att skriva för 
hand. Lärarna erfar att eleverna tidigare upplevt handstilträning som tråkig och ett väldigt 
mödosamt arbete. Att eleverna nu arbetat med bokstäverna en lång tid innan de börjar 
med handstilsträning, gör att arbetet underlättas eftersom de lärt sig hur bokstäverna ser 
ut. Lärarna beskriver att det även idag kan vara ett mödosamt arbete för många elever, 
men påpekar att det förmodligen hade varit ännu tyngre om man börjat skriva för hand 
redan i förskoleklass. 
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Social kompetens  

 
Lärarnas röst: Lärarna berättar i intervjuerna att eleverna nu fått en ökad social 
kompetens. Det finns ett ökat samarbete och en väl fungerande turtagning hos eleverna. 
Eleverna får genom metoden lära sig att komma överrens med sina kompisar, att lyssna 
på varandra, lösa konflikter, ta ansvar och visa hänsyn till varandra. Det kan handla om 
att komma överrens om hur en berättelse ska börja eller vad den ska handla om osv. 
Dessa naturliga samspelsarenor menar lärarna är något som saknats i den traditionella 
undervisningen, där läsning och skrivning i huvudsak varit en individuell aktivitet. En 
vinst med det ökade samarbetet eleverna emellan är det goda klassrumsklimatet och den 
starka gruppkänslan. Eleverna lär känna varandra väldigt bra då de sitter två och två vid 
datorerna. Eleverna blir också trygga i att ta hjälp av varandra. Svagare och starkare 
elever stöttar varandra i skrivandet, de hjälps åt och lär sig mycket av varandra.  De 
kompletterar och handleder ofta varandra, exempelvis då en elev kan vara mer dominant i 
berättandet medan den andra kan vara den starkare i själva skrivandet. Eleverna får också 
en naturlig träning i att bolla tankar, ge varandra feedback och positiv respons. Eleverna 
ser nu inte bara sina egna texter, utan de ser varandras också. Detta samspel är inte alltid 
en självklarhet, utan det är någonting som eleverna får träna sig på. Ibland är eleverna 
inte lika motiverade och får mindre gjort när de hamnar själva, då de är så vana att ha 
stöd av någon annan: 
 

Är dom två så blir det ju konflikter, men då får dom ju träna det, turtagande och dom 
får vara med och berätta, vi bestämmer tillsammans hur berättelsen ska bli. 

 
Dom är ju van att hjälpas åt vid datorn och har förstått att andra kan ha nåt att komma 
med. man kan fråga en kompis lika gärna. Det är inget nederlag att få hjälp av en 
kompis som det kan annars bli, att man håller för och man vill inte visa att man inte 
kan. 
 
Dom kan jobba med vemsomhelst, dom kan sitta med vem som helst, så jag har 
aldrig hört att det kommer nån sånhära - åh gud, ska jag vara med dig. 

 
Kommentar: Av resonemangen ovan framgår att lärarna erfar att eleverna genom de 
naturliga samspelsarenor som uppstår i arbetet med ASL, kontinuerligt får träna sin 
sociala kompetens. De får fortlöpande träning i konflikthantering, samt goda tillfällen till 
att utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga. Eleverna har ändrat sin 
inställning till att hjälpa, ta hjälp av och inspireras av varandra, då detta inte betraktas 
som ett misslyckande. De har fått en ökad samarbetsförmåga och respekt för varandra, 
vilket har fått positiv inverkan på gruppen. Lärarnas resonemang exemplifierar hur 
eleverna när de sitter tillsammans vid datorn utvecklar sin kommunikativa förmåga. De 
utvecklar även förmågan att anpassa sig till andra, att ta hänsyn och att "ge och ta". 
Lärarna erfar att detta lärandetillfälle inte kommer till stånd när eleverna sitter och jobbar 
var och en för sig. Av lärarnas erfarenheter framgår även att eleverna fått en ökad 
förmåga att ge respons. Eleverna uppmärksammar nu inte bara sina egna texter utan även 
varandras texter. De stöttar och utmanar varandra till att utvecklas.  
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 Lärarrollen 

 
Resultaten visar att lärarnas erfarenheter av ASL bidragit till att samtliga lärare som 
deltagit i studien har för avsikt att fortsätta arbeta med metoden och vill inte gå tillbaka 
till tidigare arbetssätt. De uttrycker att arbetet med ASL har lett till att det blivit roligare 
och mer stimulerande att arbeta med skriv- och läsundervisningen. Det faktum att 
eleverna nu är mer motiverade till att jobba med skrivning och läsning har haft positiv 
inverkan också på lärarens lust och motivation. Många lärare har haft en känsla av att det 
traditionella bokstavsarbetet inte varit särskilt gynnsamt för eleverna, att det varit ”ett 
evigt tragglande” som inte varit lustfyllt, varken för lärare eller för elever. Det är först i 
och med införandet av ASL som lärarna kan känna att de hittat ett bra och fungerande 
alternativ som de kan se nytta av. Några lärare ger uttryck för att arbetet med metoden 
har gjort att de känner att de "hittat hem". Eftersom lärarna tror på arbetet med metoden 
och de positiva effekter den har på elevernas lärande, känner de sig också mer trygga i sin 
egen roll. Detta till skillnad från tidigare då en del lärare inte kände sig tillfreds med 
sättet att arbeta: 
 

Jag kan inte säga att den här metoden är, att den är så hemskt mycket bättre än någon 
annan metod det kan jag inte göra, för det vet inte jag, men jag kan säga att den är 
roligare och jag kan säga att det är mer stimulerande (...) Jag kommer ju fortsätta 
jobba med det här, det känns bara som självklart för mig. 

 
Arbetet med metoden har inneburit att lärarrollen förändrats, från att vara den som 
undervisar eleverna till att fungera mer som en handledare. Lärarna har nu blivit 
medsökande, medupptäckande vuxna, i stället för att vara den som serverar kunskapen åt 
eleverna. Lärarnas uppgift blir därmed att stötta eleverna i deras eget lärande, på deras 
egen nivå. En av lärarna uttrycker det så här: Från att vara den som kanske styr upp 
dagen och, så måste jag vara den som organiserar den kraft som finns hos barnen. 
Lärarna har ansvar för att hjälpa eleverna att komma igång och få till ett fungerande 
samarbete. Deras uppgift är också att inspirera och utmana eleverna så att de kommer 
vidare i sitt skrivande. Lärarna menar vidare att det ibland kan vara nödvändigt att hjälpa 
eleverna, att växeldra litegrann när det går tungt. Lärarnas uttalanden i intervjuerna 
vittnar om att de idag ställer högre krav på eleverna, detta till följd av elevernas ökade 
prestationer och det faktum att man idag på ett annat sätt får syn på elevernas kunskaper 
och färdigheter. 
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En skola för alla? 

 
Lärarnas röst: Det är svårt att säga att det finns någon mirakelmetod som passar för alla 
elever, vilket ställer höga krav på läraren att anpassa undervisningen utifrån varje individ. 
Lärarna menar dock att arbetet med ASL gynnar fler barn, då det finns möjlighet för varje 
individ att arbeta på sin egen nivå. Det är ett friare och mer öppet arbetssätt, där alla har 
möjlighet att lösa uppgiften utifrån sina egna förutsättningar.  Detta medför att alla elever 
får känna sig duktiga och ingen behöver känna sig sämre än någon annan. Gränserna 
mellan "svaga" och "starka" elever suddas ut, då eleverna själva upplever sig som 
jämbördiga. Detta med stor anledning av att alla elevers texter blir lika ”fina”. ASL har 
en väldigt god inverkan på elever i läs- och skrivsvårigheter. Metoden är ett stort stöd för 
dessa elever: Jag skulle ju aldrig ta bort dom från datorn om dom har läs- och 
skrivproblem snarare tvärtom att utöka tiden vid datorn. Eleverna har ett annat 
självförtroende idag. Tidigare tappade många elever lusten att lära redan från början, då 
läs- och skrivinlärningen blev ett misslyckande. Numera menar lärarna att alla elever 
känner sig som läsare och skrivare, vilket stärker elevernas självförtroende och lust att 
lära: 

 
Jag tycker det här gynnar fler barn. Just eftersom att jag kräver inte att nu ska alla jobba i 
den här bokstavsboken och alla ska göra samma sak för det blir ju det, alla ska jobba 
igenom den. Nu får du ställa en ram, skriv om flyttfåglar, då skriver ju du på ditt sätt och du 
på ditt och alla har löst uppgiften. Så jag tycker det blir friare och öppnare arbetssätt, än att 
man har en bok som styr. Så jag tycker det gynnar dom. 

 
Det är som ett naturligt sätt att närma sig skrivandet och läsandet. Och det ger utrymme för 
allas nivå, har du inte hunnit så långt i din utveckling så finns det plats för dig, har du 
hunnit jättelångt i din utveckling så finns det plats för dig och utan att det ger mig så 
mycket extra jobb. 

 
Kommentar: I resonemangen ovan framkommer att lärarna erfar att arbetet med ASL är 
gynnsam för alla barn, oavsett hur långt de kommit in sin utveckling. Lärarna anser att 
arbetet med metoden gör att alla barn kan arbeta på sin egen nivå. De framhåller även att 
skillnader i elevernas utveckling inte blir lika synligt för eleverna, då allas texter blir lika 
fina. Extra stort stöd menar lärarna att metoden är för elever i läs- och skrivsvårigheter, 
då dessa elever inte längre behöver känna sig sämre än någon annan. Lärarna erfar också 
att eleverna har ett annat självförtroende idag. 
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Metoddiskussion 

Undersökningens reliabilitet 

 
Det är givetvis svårt att säga hur pass generaliserbart det resultat som vi redovisar är. Vad 
gäller undersökningens reliabilitet är vår personliga övertygelse att de resultat vi fört till 
ljuset är tillförlitliga. Detta då vi under arbetets gång varit mycket noggranna med att 
samtliga intervjuer genomförts och analyserats på ett likvärdigt och korrekt sätt. Samtliga 
intervjuer har skett under likvärdiga förhållanden gällande plats för intervju, beräknad 
tidsåtgång, och genomförande. Svenning (2000) förklarar begreppet reliabilitet som 
följer: 

 
Med reliabilitet menar man att resultaten skall vara tillförlitliga. Om ingenting förändras i 
en population skall två undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge 
samma resultat! Så brukar man beskriva reliabilitet (Ibid. s. 67). 

 
En faktor som höjer undersökningens tillförlitlighet är det faktum att vi genom hela 
arbetet alltid varit två, två analyserande människor med fyra ögon och fyra öron. Vid 
genomförandet av intervjuerna har vi båda två kunnat uppmärksamma det respondenten 
yttrat, för att ställa korrekta följdfrågor, utan att leda respondenten i någon riktning. Det 
faktum att vi varit två tror vi också bidragit till att vi fått till stånd ett mycket djupgående 
och omfattande analysarbete, där inget lämnats åt slumpen. Varje ordval har noga 
analyserats och övervägts för att representera den data vi i empirin fått fram, detta är 
något som höjer undersökningens reliabilitet och begränsar risken för missvisande 
tolkningar i analysarbetet.  
 

Undersökningens validitet 

 
Enligt Kvale (1997) och Svenning (2000) är validiteten ett mått på i vilken utsträckning 
en studie undersöker vad den är avsedd att undersöka. Svenning (2000) menar att 
validitetsbedömningen i sin tur baseras på forskarens personliga bedömningar huruvida 
det finns en överrensstämmelse mellan teori och empiri. Till följd av detta valde vi att 
inledningsvis göra en noggrann teoretisk genomgång, där vi tagit del av en ansenlig 
mängd aktuell forskning inom området som fått bidra till vår teoretiska bakgrund.  
 
Inför intervjuerna valde vi att noga poängtera för respondenterna om att det vi 
intresserade oss för inte var några ”rätt” eller ”fel” svar, utan lärarnas genuina upplevelser 
av vilka effekter de erfarit av arbetet med metoden i den egna praktiken. Vår strävan var 
att vara tydliga om att det var just deras uppfattningar om vad som sker i praktiken vi 
intresserad oss för. Detta för att lärarna skulle få möjlighet att fritt prata om sina 
upplevelser, utan att behöva bekymra sig om att ”säga de rätta sakerna som vi velat veta”. 
Vi valde också att inte ge lärarna tillgång till några förbestämda frågeställningar att 
fundera kring, då vi tror att detta skulle kunna påverka resultatets validitet. Vidare valde 
vi att intervjua samtliga lärare enskilt, detta då det vi avsett undersöka var lärarnas 
personliga upplevelser. Vid genomförandet av intervjuerna har vi varit mycket angelägna 
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om att inte styra respondenterna. Samtidigt som vi uppmuntrade lärarna att berätta var vi 
måna om att undvika att påverka dem genom att premiera vissa typer av yttranden och 
negligera andra. Huruvida vi sedan lyckats med detta är förstås svårt att med säkerhet 
fastställa. Anmärkningsvärt i sammanhanget är den påtagliga samstämmighet som rått 
när lärarna, oberoende av varandra, beskrivit de effekter de sett. 
 
Vi har under arbetets gång noga avvägt de metoder vi använt oss av inför insamlandet av 
data. Då det gäller det faktum att samtliga intervjuer spelades in via ljudupptagning 
kunde vi inte se några tecken på att lärarna upplevde detta som obekvämt, varför vi inte 
tror att detta förfarande påverkat resultatet. Vi måste dock ha i beaktning att, trots att vi 
inte upplevde att lärarna hämmades av att deras uttalanden spelades in, så finns en viss 
risk för att det kan upplevas som obekvämt att bli inspelad, vilket i så fall kan ha fått 
inverkan på lärarnas uttalanden. Vi är av åsikten att de inspelade ljudupptagningarna 
höjer resultatets validitet, då vi kunnat spola tillbaka och lyssna igen i de fall där vi varit 
osäkra på vad respondenten sagt. Det faktum att vi sedan ordagrant skrivit ut samtliga 
intervjuer har också gjort att vi fritt kunnat röra oss fram och tillbaka i lärarnas 
berättelser, vilket varit en stor tillgång i det genomförda analysarbetet. 
 
Vi känner själva att vi fått en god kontakt med samtliga respondenter. De har alla varit 
mycket öppna och fullgjort uttömmande yttranden kring de områden vi i undersökningen 
velat belysa. Då det gäller den använda intervjuguiden har vi under intervjuerna iakttagit 
att alla lärare fann ett stöd i att prata utifrån bilden. Vi tror att detta medfört att lärarna 
kunnat prata förhållandevis fritt och i den ordning de själva känt sig bekväma med.  Vi 
har vidare inte kunnat iaktta några tecken på att respondenterna känt sig underlägsna för 
att vi varit två. 
 
Vi har i resultatet valt att redovisa de effekter som genom intervjuer med lärarna 
synliggjorts. Vi använder oss i uppsatsen endast av de resultat som är relevanta i 
förhållande till uppsatsens syfte. Detta har föregåtts av ett omfattande analysarbete där 
det skett en successiv approximation, då vi genom varje genomläsning av materialet 
upptäckt nya mönster. Vi anser således att det empiriska underlaget är noga genomfört 
och tycker oss dessutom kunna se en tydlig överrensstämmelse mellan teori och empiri.  
 
Vi är fullt medvetna om att resultatet är subjektivt och utger oss därför inte kunna 
representera lärares upplevelser i allmänhet. Därför vill vi framhålla att de resultat vi 
redovisar endast företräder de tio lärare vi valt att intervjua. Däremot kan 
överensstämmelsen med annan forskning tyda på att resultaten kan vara intressanta och 
även gälla utanför studiens gränser. Vi kan också i uppsatsen se en tydlig samstämmighet 
mellan den teoretiska bakgrunden och vår, genom intervjuer, empiriskt insamlade data.   
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Resultatdiskussion 

 
Under de genomförda intervjuerna har vi ibland kunnat urskilja en osäkerhet hos lärarna 
då det gäller vilka orsakssammanhang som lett till de positiva effekter lärarna kunnat se 
hos eleverna. Lärarna har, när de jämför med tidigare grupper som de haft, inga problem 
med att se de positiva förändringar som skett hos eleverna. De har emellertid svårt att 
säga med säkerhet vad dessa beror på. Naturligtvis är det svårt att med säkerhet fastställa 
hur just dessa specifika elevers utveckling och lärande hade sett ut om man arbetat 
traditionellt med läs- och skrivinlärningen, då elevgrupper alltid är unika från år till år. Vi 
betraktar det dock som högst osannolikt att samtliga tio lärare just under projektets gång 
haft grupper med så pass mycket bättre grundförutsättningar än tidigare årskullar. Vi 
tycker oss kunna fastställa att den positiva förändringen hos eleverna inte är avhängig 
elevernas inneboende förmåga, utan är ett resultat av den yttre artefakt som arbetet med 
ASL inneburit.  
 
Det hade varit intressant att veta hur just de specifika elevgrupper som nu arbetat med 
metoden hade utvecklats om man arbetat traditionellt, för att sedan göra en jämförelse 
mellan de effekter som de olika metoderna ger. Det är dock en omöjlighet att genomföra 
samma undersökning på samma elevgrupp. Våra resultat bygger därmed på lärarnas 
upplevelser av hur metoden bidragit till elevernas utveckling, i relation till hur tidigare 
elevgrupper utvecklats.  
 
I den följande resultatdiskussionen söker vi förstå och tolka de upplevelser som lärarna i 
genomförda intervjuer gett uttryck för. Detta i relation till de teorier vi valt att skildra i 
bakgrunden. De effekter som framkommit inom de sex huvudspåren har vi valt att i 
diskussionen dela in i två avsnitt. I det första avsnittet diskuterar vi hur lärarrollen 
förändrats och därmed vilka implikationer för läraryrket som synliggjorts och i det andra 
avsnittet diskuteras de effekter som arbetet med metoden gett på eleverna och deras 
lärande. 

Då det gäller åtföljande diskussion av hur lärarrollen påverkats i och med arbetet med 
ASL har vi stött på ett problem som utgörs av bristen på tidigare forskning i området, då 
användandet av ASL i svenska skolor är ett förhållandevis nytt fenomen. Bristen på 
relevant litteratur i området har försvårat den teoretiska anknytningen gällande den 
förändrade lärarroll som införandet av metoden bidragit till. Till följd av detta diskuteras 
den förändrade lärarrollen i huvudsak utifrån våra egna iakttagelser och erfarenheter i 
området, samt utifrån läroplanstexten i Lpo-94. I vilken utsträckning detta påverkar 
resultatdiskussionens reliabilitet, under rubriken Lärarrollen, anser vi vara svårt att 
avgöra.  



 34 
 

Lärarrollen 

 
Vi kan genom det redovisade resultatet se att lärarna hyser stor tilltro till metodens 
positiva effekter på eleverna. Samtliga lärare säger sig vilja fortsätta arbetet med ASL, 
vilket vi anser vara en tydlig indikator på detta. Lärarna upplever arbetet som mer 
lustfyllt och stimulerande, de uttrycker också att de känner sig tryggare i sin yrkesroll. Vi 
tror att anledningen till den positiva inställning som lärarna har till metoden har att göra 
med de tydliga resultat de kan se på elevernas lärande. Det faktum att läraren ser att 
undervisningen har positiv inverkan på eleverna är förstås mycket stimulerande inför 
fortsatt arbete. Vi tror att det är lättare att motivera val av arbetssätt om man som lärare 
kan se positiva effekter av arbetet i den pedagogiska vardagen. Naturligtvis blir arbetet 
roligare och mer stimulerande också för läraren om lärandet är mer lustfyllt för eleverna. 
 
Vi kan vidare se att lärarrollen har förändrats, från att läraren är den som lär ut, till att 
numera handleda eleverna i deras eget lärande. Metoden gynnar en konstruktivistisk 
kunskapssyn, där eleverna går från att vara konsumenter av kunskap, till att vara 
producenter av kunskap, detta i enlighet med den kunskaps- och elevsyn som skolans 
styrdokument bygger på. I Lpo 94 kan man läsa att: ”Elevernas kunskapsmässiga och 
sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för 
skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning.” (Lpo-94:13) 
Av lärarnas utsagor kan vi utläsa att eleverna genom metoden fått ett större inflytande på 
undervisningen. Vi tycker oss vidare kunna utläsa att lärarna idag hyser en större tilltro 
till elevernas inneboende förmågor och kompetens. Barnen kommer inte till skolan med 
”tomma ryggsäckar” som läraren ska fylla. Lärarens uppgift blir i stället att ge eleverna 
verktygen för att själva och tillsammans med andra skapa kunskap. Vi anser att arbetet 
med ASL kan vara ett bra redskap i denna strävan.   

Effekter på eleverna 

 
När det gäller de effekter som metoden gett på eleverna kan vi utifrån vårt empiriska 
underlag konstatera att användandet av metoden inneburit stora vinster i många 
avseenden. Det faktum att motoriken, genom användandet av metoden, inte längre utgör 
något hinder för elevens möjligheter att producera texter har fått ett flertal positiva 
konsekvenser för eleverna. Som tydligt framkommit i resultatredovisningen kan lärarna 
se att det i synnerhet är de motoriskt svagare pojkarna som varit de stora ”vinnarna” i och 
med införandet av metoden.  
 
En av de stora fördelarna med att eleverna får skriva på datorn är att eleverna, var och en, 
får börja på sin egen nivå, vilket medför att alla elever ges möjlighet att lyckas. Detta i 
enlighet med Lpo94, där man framhåller att undervisningen ska anpassas efter elevernas 
förutsättningar, med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter för att främja deras 
fortsatta lärande. Vi menar att metoden bidrar till att eleverna ges förutsättning att börja 
på sin egen nivå, vilket vi anser vara ett steg på vägen mot en skola för alla, där alla 
elever får uppleva känslan av att lyckas och möjlighet att uppleva lärandet som lustfyllt. 
Detta kan bland annat kopplas till Alexandersson m.fl. (2001) som menar att 
skrivaktiviteter vid datorn leder till ett mer lustfyllt lärande, detta särskilt tydligt då det 
gäller elevernas skrivlust. Detta tror vi i enlighet med Trageton (2005) till stor del kan 
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bero på att eleverna slipper koncentrera sig på att forma bokstäverna med pennan, då 
handens motoriska förmåga ofta inte är fullt utvecklad när eleverna börjar i skolan.    
 
Av de resultat vi redovisar framgår att elevernas lust och motivation inför mötet med 
skriftspråket har ökat avsevärt genom användandet av metoden. Detta kan vi koppla till 
Björk & Liberg (2003) som framhåller att skrivande i meningsfulla och funktionella 
situationer är en viktig förutsättning för att eleverna ska lära sig skriva och utveckla sin 
skrivförmåga. De framhåller också vikten av att eleven får ett lustfyllt första möte med 
skriftspråket. Vårt resultat visar att den ökade lusten har medfört att eleverna nu skriver 
betydligt mer. 
 
 Eleverna skriver dessutom både längre och mer innehållsrika texter. De har också fått ett 
mer utvecklat språk och ett rikare ordförråd. Eleverna har bättre meningsbyggnad och 
stavar bättre. Detta fenomen kan förstås mot bakgrund av Alexandersson m.fl. (2001) 
som menar att den text som eleverna skriver, på dataskärmen blir mer synlig för eleverna, 
vilket gör att de lättare får syn på stavning och meningsbyggnad. Eleverna blir därmed 
mer medvetna om hur texter och ord ska se ut. Genom intervjuerna har framkommit att 
rättstavningsprogrammet i viss utsträckning använts av de lärare som ingått i studien 
redan från förskoleklass, i de fall där läraren sett att eleverna varit ”mogna” för det. 
Lärarna ser användandet av datorns rättstavningsprogram som en av anledningarna till att 
eleverna utvecklat sin stavning. Intressant i sammanhanget är att Trageton (2005) 
förespråkar att rättstavningsprogrammet ej bör användas före skolår 3 (motsvarande år 2 i 
den svenska skolan), då han framhåller att det är innehållet i elevernas texter som ska stå 
i fokus. Genom att vi har fått ta del av lärarnas erfarenheter har vi sett att användandet av 
rättstavningsprogrammet kan vara gynnsamt för en del elever tidigare än vad Trageton 
förespråkar, då lärarna erfarit att eleverna inte bryr sig om röda och gröna streck i den 
skrivna texten förrän de känner sig mogna för det. Användandet av stavningskontrollen 
har bidragit till att många elever blivit mer intresserade av ordens stavning och lärt sig 
hur ord stavas tidigare. En stor fördel menar lärarna i detta fall är att eleverna ser orden 
rätt stavade på skärmen och därmed lär sig känna igen hur ordbilden för det rätt stavade 
ordet ser ut. Vi tror dock, i enlighet med exempelvis Leimar (1974) att det är viktigt att 
det är den lustfyllda språkprocessen som får stå i fokus, så att eleverna inte fastnar i 
tekniska problem som stavning och därmed riskerar att hämmas i sitt utforskande av 
språket. Vi tror att detta innebär en stor utmaning för lärarna, som genom 
fingertoppskänsla måste kunna avgöra om rättstavningsprogrammet hjälper eller stjälper 
de olika eleverna i skrivprocessen.       
 
I det resultat vi redovisar framkommer att eleverna knäcker läskoden snabbare och har 
dessutom blivit bättre läsare. De läser fler och svårare texter. De har också blivit mer 
bekväma med att läsa högt inför andra, då de känner större tillit till sin läsförmåga. 
Resultaten visar också att läsning och skrivning har fått en högre status bland eleverna. 
Eleverna känner sig som läsare och skrivare, vilket har fått en mycket positiv inverkan på 
elevernas självkänsla. Vi tror att detta har haft stor betydelse för elevernas positiva skriv- 
och läsutveckling. Eleverna har genom den ökade självkänslan fått ett bättre 
självförtroende och vågar möta utmaningar som tidigare inte varit tänkbara. Vikten av att 
eleverna ser sig själva som skribenter, styrks av Bergöö m.fl. (1997) som menar att detta 
påverkar elevernas skrivutveckling positivt. Vi kan konstatera att arbetet med metoden 
medfört att lärandet blivit mer lustfyllt. Fler elever känner sig som läsare och skrivare, 
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vilket är ett viktigt stöd för elevens lärande specifikt när det gäller läsning och skrivning, 
också rent generellt när det gäller elevernas fortsatta lärande. 
 
En av anledningarna till de positiva effekter som visats på elevernas textproduktion 
framhävs i resultatet vara det samspel som skett eleverna emellan genom användandet av 
metoden. I det presenterade resultatet framgår att eleverna genom användandet av 
metoden fått ökade möjligheter till samspel. I samspelet har eleverna möjlighet att 
komplettera och handleda varandra så att textskapandet förs framåt. Eleverna lär därmed 
av varandra. I Lpo 94 framhålls vikten av att eleverna ges rika möjligheter till att både 
samtala, läsa och skriva, förmågan att kommunicera anses viktig, då man menar att 
eleverna därigenom får en ökad tilltro till sin språkliga förmåga. Vidare lyfter man i 
läroplanen att: ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 
trygghet och vilja och lust att lära.” (Lpo94:7) Vi tror att trygghet och lust är viktiga 
grundstenar för elevernas fortsatta utveckling. Vi kan i det redovisade resultatet se att 
samarbetet har bidragit till att eleverna, genom att de stöttar varandra, utvecklat sina 
texter påtagligt. Detta är något vi kan koppla till Vygotskijs tankar om den proximala 
utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen definierar Vygotskij som avståndet 
mellan det barnet på egen hand kan utföra och det barnet kan utföra med stöd av andra 
(Vygotskij i Forsell 2005). Vygotskij menade vidare att kunskap skapas i sociala 
sammanhang, inte individuellt: 
 

Inlärning är ett socialt fenomen som försiggår i en social situation och både språket 
och sociala förhållanden bidrar till att utforma kunskapen. Inlärning är därför primärt 
en social angelägenhet. (Vygotskij i Imsen 2000:39)  
 

Vi kan utifrån vårt empiriska underlag se att elevernas kommunikation kring texter ökar 
då de tillsammans producerar texter vid datorn, då kunskap byggs i samspel (se 
exempelvis Dysthe 1996). Vikten av detta framhålls också i kursplanen för svenska. Vi 
har kunnat konstatera att eleverna genom användandet av metoden får ökade möjligheter 
att prata om och reflektera kring språket och dess uppbyggnad. Genom att samtala kring 
det skrivna lär eleverna av varandra. Samtalet ger också eleverna möjlighet att befästa de 
kunskaper de redan besitter. Detta är dock svårt att fastställa, då det är något som sker 
inom eleven, så kallad tyst kunskap. Även detta kan kopplas till Vygotskij, som menade 
att det viktigaste psykologiska redskapet för lärande är språket. Detta då människan 
genom språket blir delaktig i andras perspektiv och det är även genom språket som 
sociokulturella erfarenheter förmedlas. Han menade vidare att språket fungerar som 
verktyg för kommunikation både mellan människor och inom människor (ibid.).  
 
Av resultatet framgår att det ökade samspelet också fått positiva effekter på elevernas 
sociala kompetens.Detta kan vi se genom att eleverna ökat sin förmåga att samarbeta, 
lyssna på varandra, lösa konflikter, ta ansvar och visa hänsyn till varandra. Ett tydligt 
exempel på detta är att eleverna ser varandra som resurser och tar hjälp av varandra, 
vilket de inte tidigare gjorde. Det är mycket intressant att se att det inte längre betraktas 
som ”fusk” att ta hjälp av någon annan. Alexandersson m.fl.(2001) har observerat att den 
konkurrenssituation som ibland kan uppstå elever emellan påtagligt minskar då man 
arbetar i par vid datorn. Vi har själva upplevt att skolans verksamhet ofta är väldigt 
individinriktad, där eleven sitter själv och jobbar i sin bok. Ett sådant sätt att arbeta tror vi 
missgynnar eleverna, då de går miste om den kunskapskälla som samspelet med andra 
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utgör. John Dewey sträckte sig så långt att han menade att individuella lärmiljöer leder 
till egoism och konkurrens. Han menade vidare att skolan i stället bör präglas av aktivt 
samarbete och fri kommunikation där eleverna får möjlighet att utbyta tankar och idéer 
(Dewey i Forsell 2005).  Mot bakgrund av de resultat vi funnit av samarbetet eleverna 
emellan kan vi konstatera att samarbetslärande bör vara ett centralt inslag i den 
pedagogiska verksamheten, då detta i hög grad gynnar elevernas lärande, både då det 
gäller skrivning och läsning, men också gällande elevernas sociala färdigheter. Vi tror 
vidare att arbetet med ASL, med datorn som skrivverktyg kan gynna elevernas 
samarbetslärande. Detta ställningstagande styrks av Appelberg/Eriksson (1999) som 
menar att användandet av datorer i undervisningen gynnar elevernas samarbetsförmåga, 
då det vid datorn sker ett naturligt, ömsesidigt utbyte av tankar och idéer elever emellan. 
Författarna har också kunnat se att datoranvändningen gynnar elevernas utveckling av 
sociala färdigheter, vilket också det tydligt framkommit i vårt empiriska underlag. 
 
Av det i rapporten presenterade resultatet framgår vidare, i enlighet med Tragetons 
erfarenheter, att elevernas handskrivning har blivit bättre, de skriver finare och 
handskrivningen har också blivit mer lustbetonad. Detta tror vi kan vara ett resultat av att 
man valt att invänta handens mognad innan eleverna förmåtts skriva för hand. Eleverna 
får då känna sig ”duktiga”, vilket gynnar både lust, motivation och självkänsla.  
 
Den slutsats vi kan dra utifrån det resultat vi redovisar är att elevernas lust, motivation 
och självkänsla är mycket avgörande för skriv- och läsutvecklingen. Detta på samma sätt 
som känslan av att lyckas med skrivning och läsning har stor betydelse för elevens lust, 
motivation och självkänsla, vilket vi i enlighet med exempelvis SOU (1997) tror kan 
påverka elevens hela skolgång. Vi har upplevt att många elever i den traditionella 
undervisningen halkat efter redan från början, ett problem som sedan varit svårt att 
åtgärda. Vi tycker oss kunna se att användandet av ASL har bidragit till att fler elever 
redan från skolstarten kommit in i en positiv spiral, där det ena gett det andra. Eleverna 
har fått känna sig som läsare och skrivare, vilket gjort att de också både läst och skrivit 
mer, vilket i sin tur lett till att de utvecklats som läsare och skrivare. Detta fenomen har 
ofta beskrivits som ”Matteuseffekten”. 
 

Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom 
skall tas också det han har.  (Matteusevangeliet 25:29) 

 

Vi tror att genom att bli varse om det komplexa i detta, hur lust och självkänsla så nära 
hör samman med elevernas skriv- och läsutveckling, har man kommit en god bit på vägen 
då det gäller att möjliggöra en inkluderande lärmiljö för alla barn. Då det gäller begreppet 
”en skola för alla” tror vi att det viktigaste är att vi i skolan bygger vår pedagogiska 
verksamhet på vetskapen om att alla barn är olika och därmed också lär olika. För att 
lyckas med denna målsättning tror vi därför att det är viktigt att som lärare vara öppen för 
att se möjligheterna med flera olika sätt att arbeta med elevernas skriftspråkliga 
utveckling och inlärning. Vi kan dock, utifrån de erfarenheter vi kan dra genom vårt 
empiriska underlag, konstatera att ASL kan vara ett mycket viktigt steg mot en mer 
inkluderande lärmiljö för många elever i dagens skola. 
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Implikationer för läraryrket 

 

Att ge eleverna ett lustfyllt möte och en positiv självbild i mötet med skriftspråket anser 
vi vara den viktigaste uppgiften som lärare verksamma i de tidigare skolåren har att möta. 
Vi är övertygade om att den bild som eleverna får av sig själva som läsare och skrivare 
påverkar elevernas hela skolgång. Att kunna behärska språket är en förutsättning för att 
lyckas i det livslånga lärandet i samtliga skolans ämnesområden. Att som lärare ha 
verktygen för att kunna ge eleverna denna möjlighet är därför av stor betydelse. Att få ta 
del av andra yrkesverksamma lärares erfarenheter har gett oss mycket värdefulla insikter 
om metodens möjligheter. Genomförandet av denna studie har gett oss kunskaper om de 
effekter som arbetet med ASL kan medföra och har medfört att vi hittat en metod som vi 
tror på och som vi kommer att ha nytta av i vår kommande yrkesprofession där vi måste 
ha redskapen för att på bästa sätt möta alla de olika elever som kommer till skolan.   
 

Fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång har vi blivit varse om att det inte finns så mycket forskning att tillgå 
om de effekter som Att skriva sig till läsning ger, då ”metoden” ännu är ny. Detta innebär 
att det finns stora hål att fylla, då det gäller forskning inom området. För oss skulle det 
vara mycket intressant att få ta del av forskning kring hur det gick sen, vilka 
konsekvenser har metoden bidragit till för de elever som använt metoden från skolstart, 
ur ett längre perspektiv? Kvarstår de positiva effekter, som lärarna idag kan se, under 
elevernas fortsatta skolgång? Det skulle vara intressant att återkomma till samma 
elevgrupp, för att göra en ny studie, i exempelvis skolår 5. Ytterligare en intressant 
ingångspunkt skulle vara att se närmare på elevernas upplevelser av metodens för- och 
nackdelar. 
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