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Förord 
För att denna text skulle bli verklighet finns det ett flertal personer som förtjänar ett tack. Jag 
vill börja med att tacka min familj för att ni har stått ut med mina långa utlägg och funderingar 
kring saker ni aldrig hört talas om innan. Ni har funnits där för mig när jag varit i behov av stöd 
och peppning och hjälpt mig fokusera på det viktiga. Jag vill även tacka Therese, som trots 
arbete och familj har tagit sig tid att korrekturläsa min text och hjälpt mig lösa de problem som 
uppstått. Din hjälp har varit ovärderlig. Jag vill inte heller glömma mig själv. Jag är stolt över 
mitt hårda arbete där planering varit nyckeln till framgång. Det har varit en otroligt lärorik resa 
från start till slut som givit mig såväl glädje som ångest. Att kunna presentera detta färdiga 
arbete är ett nöje.  
 
Jag vill även tacka min handledare, Monica Nordström för den vägledning du givit mig i 
kombination med råd. Du har sett till att denna text utvecklats till vad den idag är.  
 
Slutligen vill jag även tacka mina informanter, utan er hade denna studie inte varit möjlig. Jag 
är tacksam att ni tog er tid och släppte in mig i ert klassrum trots allt annat som åligger er. Det 
har varit en fröjd att få ta del av er kunskap och engagemang. 
 
 
 

 
 

  



 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att jämföra narrativa texter producerade av elever i årskurs 3 
undervisade efter traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder, med elever undervisade i 
enlighet med metoden ASL. Eleverna producerade två texter vardera, en med datorn och en 
med pennan som skrivverktyg. Texterna analyserades med utgångspunkt i tre förbestämda 
parametrar: antal ord, antal adjektiv samt i vilken utsträckning texterna följer en narrativ 
dramaturgisk struktur. Analysen hade även utgångspunkt i sociokulturell teoribildning samt 
läroplansteori. Resultatet möjliggjorde en jämförelse mellan klasserna samt mellan de två 
skrivverktygen. Av studien framkom att ASL-klassen producerade texter vilka i genomsnitt 
innehöll fler antal ord, fler adjektiv samt till större grad följde en narrativ dramaturgisk struktur. 
Jämförelsen mellan skrivverktygen indikerar att det verktyg eleverna till övervägande del 
använt i undervisningen även är det som gynnar deras textproduktion till större delen, med ett 
undantag, där fler elever i ASL-klassen gynnades av pennan som skrivverktyg när det kom till 
att följa en narrativ dramaturgisk struktur. Huruvida studiens resultat bidrar med mer än en 
indikation på hur en skillnad mellan elevers textproduktion kan se ut mellan klasser undervisade 
efter skilda metoder går att diskutera. Studiens resultat bidrar dock med kunskap vilken kan 
användas för vidare forskning inom området.  
 
 
 
Nyckelord: ASL, Att skriva sig till läsning, grundskola, jämförelse, narrativ text, traditionella 
läs- och skrivinlärningsmetoder  
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1. Inledning 
I läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011, fortsättningsvis kallad 
Lgr11, framgår det att eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper att skriva med digitala 
verktyg (Skolverket, 2018a). Under min studietid har jag vid flertalet tillfällen kommit i kontakt 
med läs- och skrivinlärningsmetoden ASL, Att Skriva sig till Läsning. Metoden är utarbetad av 
Trageton (2014) som genom sitt forskningsprojekt under perioden 1999 till 2002 introducerade 
arbetssättet i Norden. Metoden belyser användning av datorn vid läs- och skrivinlärning, vilket 
svarar mot läroplanens skrivningar kring användning av digitala hjälpmedel i undervisningen. 
Trots de fördelar som jag fick presenterade kring metoden, mötte jag under min utbildning inte 
någon lärare som aktivt arbetade med densamma. Detta skapade en nyfikenhet kring huruvida 
metoden hade en fördel vid läs- och skrivinlärning. 
 
Vygotskij (2001) betonar att det är en utmaning att lära sig behärska det skrivna språket. Detta 
eftersom skillnaden från det talade språket är stor när det kommer till både uppbyggnad och 
sätt att fungera. En jämförelse kan göras med skillnaden mellan abstrakt och konkret tänkande. 
Med denna utgångspunkt blir valet av metod vid undervisning i läs- och skrivinlärning av 
största vikt. Vald metod behöver skapa en förståelse hos samtliga elever för att kunskaper ska 
utvecklas. Idag framhålls ofta datorn som ett hjälpmedel för denna inlärning. 
Datoranvändningen är dock inget nytt påfund utan Lindö (2002) poängterar att det var under 
1970-talet som Sverige började undersöka datorer som stödhjälpmedel i undervisningen. 
Mellan 1988 och 1991 fick datorn en ny betydelse i och med ett riksomfattande projekt där 
datorn kom att användas som pedagogiskt verktyg i all undervisning. Cirka 150 skolor ingick i 
projektet vilken kallades DOS-projektet, Datorn och Skolan (Jedeskog, 1993). Jedeskog 
framhåller att datorn är ett fördelaktigt redskap i skrivprocessens alla steg. Likt Trageton (2014) 
poängterar Jedeskog (1993) positiva fördelar med pararbete i kombination med datorskrivning. 
Med denna bakgrund, och att datorskrivande idag är obligatoriskt i årskurs 1–3, skapades ett 
intresse att undersöka huruvida skillnader i elevtexter går att finna vid jämförelse av texter 
skrivna av elever undervisade efter skilda metoder. Den avgörande skillnaden mellan valda 
metoder är användandet av datorn som skrivverktyg.  
 
Det finns dock kritik riktad mot den digitalisering av skolan som skett det senaste decenniet. 
Klingberg (2019) skriver i en debattartikel att digitaliseringen riskerar att leda till nya 
kunskapsras. Vidare påpekar han att införandet av datorer, där även läromedel nu finns, skapar 
distraktioner vilka gör det svårt för eleverna att fokusera på det viktiga vid inlärningen. Kritik 
likt denna är viktig att ta med sig in i klassrummet där datorn används. Tydligt syfte med 
användningen ska finnas där effekterna anses större än inlärning med annat verktyg. Klingberg 
(2019) poängterar slutligen att de negativa effekterna som redovisats kring datorer är kopplade 
till hur de används, inte att skärmar i sig på något sätt skulle vara skadligt. Viktigt att ha i åtanke 
vid tal om digitalisering är att användningen av datorer anses användas i all undervisning, inte 
bara läs- och skrivundervisningen, vilket är den undervisning denna studie tar avstamp i. 
 
Med avstamp i regeringens beslut om förtydliganden i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner 
för såväl grundskolan som gymnasieskolan väcktes intresset att jämföra två olika läs- och 
skrivinlärningsmetoder. Förtydligandena berörde utvecklingen av undervisningen med syfte att 
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stärka elevernas digitala kompetens (Regeringskansliet, 2017). Skillnaden mellan valda 
inlärningsmetoder behövde med hänsyn till digitaliseringen vara det skrivverktyg som präglar 
undervisningen. ASL-metoden valdes, där datorn används från första dagen i skolan, i kontrast 
till traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder där pennan är det huvudsakliga skrivverktyget. 
Med förändringarna i läroplanen ville jag undersöka om elevernas textproduktion skilde sig åt 
mellan elever undervisade efter metoder med skilda fokus på digitala hjälpmedel. Finns det 
skillnader? 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syfte 
Syftet med studien är att jämföra narrativa texter producerade av elever i årskurs 3 undervisade 
efter vad som i denna studie benämns som traditionell läs- och skrivinlärning, med texter 
producerade av elever undervisade i enlighet med metoden ASL. 
 
Frågeställningar 

1. Kan kvalitativa skillnader identifieras när texterna producerade av elever i ASL-klassen 
jämförs med texterna från den klass vilken undervisats efter traditionell läs- och 
skrivinlärning baserat på följande parametrar: 
- Längd på narrativen  
- Antal adjektiv 
- I vilken utsträckning texten följer en narrativ dramaturgisk struktur 

 
2. Går skillnader att finna vid jämförelse av narrativa texter producerade med datorn som 

verktyg jämfört med pennan inom de två klasserna baserat på ovanstående parametrar? 
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3. Bakgrund 
Detta avsnitt syftar till att ge en grundförståelse för begrepp som är av vikt för studiens 
genomförande i kombination med en redogörelse för studiens utgångspunkt i läroplanen för 
grundskolan. Avslutningsvis ges en tillbakablick över läs- och skrivinlärningen genom tiderna 
samt en redogörelse för traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder och ASL-metoden, vilka 
är de metoder medverkande elever i studien undervisats i enlighet med. 
 

3.1 Narrativ text 
I studien producerade medverkande elever två texter av narrativ karaktär vardera. Med narrativ 
text avses i denna studie en berättande text med avgränsat tema, superkrafter samt läskigt. 
Syftet med texten är att roa läsaren och exempel på olika narrativa former av texter är sagor, 
spökhistorier, deckare, kärlekshistorier samt äventyrsberättelser (Johansson & Sandell Ring, 
2015). Berättelsen följer strukturen rubrik, inledning med personbeskrivning/ar, en eller flera 
komplikationer, lösning på presenterade komplikationer samt en avslutning som knyter 
samman det berättade. Beskrivningen stämmer väl överens med den dramaturgi Skolverket 
(2018a) pekar på att eleverna skall vara väl införstådda med, det vill säga en början, ett 
händelseförlopp och ett avslut. Johansson och Sandell Ring (2015) poängterar narrativens 
karaktäristiska drag som är ett fiktivt eller personligt förlopp med en komplikation och en 
lösning. Vidare pekar Robertson (2012) på att en vanlig definition av en narrativ text är ett 
organiserande av händelser till en handling. 
 
Berättelsens rubrik ska fånga mottagarens intresse och ge en ledtråd om vad berättelsen kommer 
att handla om, vilket mottagaren därefter blir introducerad för i inledningen. Fokus bör i denna 
del ligga på en beskrivning som svarar på frågorna vad, när, var samt vem/vilka berättelsen 
handlar om. Johansson och Sandell Ring (2015) benämner denna del orientering, och belyser 
att den information som här delges läsaren bör vara av sådan karaktär att läsaren känner sig 
delaktig i berättelsen. Inledningen följs av ett händelseförlopp där en eller flera komplikationer 
tydliggörs för att mot slutet få en upplösning i och med ett avslut som knyter samman 
berättelsen. Syftet med den narrativa texten är att underhålla läsaren och ett typiskt drag för 
texten är tempusanvändningen preteritum, det vill säga dåtid (”Det var en gång”). 
 
Narrativa texter har en betydande roll i skolans undervisning och enligt Schmidt och Grönte 
(2015) ges undervisningen goda möjligheter att nå eleverna genom gestaltningar och 
förklaringar av sammanhang vid användning av narrativa texter. Utöver den skrivna berättelsen, 
vilket fokus i denna studie ligger på, är det givande att även ta in andra medier där den 
berättande strukturen återfinns. Detta kan exempelvis ske genom högläsning där eleverna får 
möjlighet att utveckla kunskap kring berättelsens dramaturgi, vilket sedan ligger till grund vid 
den egna produktionen av text (Schmidt & Grönte, 2015). 
 

3.2 Dramaturgi 
Enligt Nationalencyklopedin är dramaturgi ett svårdefinierat begrepp varvid en avgränsning i 
dess betydelse för denna studie är av vikt (Dramaturgi, u.å.). Inom detta begrepp ryms en 
beskrivning av olika genrer och stilar, hur de är uppbyggda samt dess berättarformer och 
konstnärliga egenskaper. Smeds (2005) pekar på att betydelsen av dramaturgi är en struktur, 
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eller en berättelsedisposition, i ett verk som sträcker sig över en tidsperiod. Det handlar om en 
disposition av, i det här fallet, ett litterärt verk. I denna studie avses en narrativ dramaturgi 
vilken följer uppbyggnaden rubrik, inledning, komplikation, lösning på komplikation samt en 
avslutning. Sammanfattningsvis är dramaturgi en konst som handlar om att fängsla en publik 
med hjälp av berättandet av en handling (Smeds, 2005). 
 

3.3 Styrdokument 
Svenskt utbildningsväsen har som sista land i Norden utökats med införandet av obligatoriskt 
datorskrivande för klass 1–3 (Skolverket, 2018a). Bååth, Angermund och Bonn (2015) pekar 
på att i det initiala arbetet med Lgr11 låg utgångspunkten på Europaparlamentets och 
Europarådets rekommendation om nyckelkompetenser, vilka anses ligga till grund för ett 
livslångt lärande. I och med detta kom IT att lyftas fram som en viktig del av skolans 
verksamhet. Grönlund (2017) pekar på att mängden elevdatorer ute i skolverksamheten ökat 
runt om i Sverige under de senaste åren. Ökningen av elevdatorer är ett led i att integrera IT i 
det skolarbete som genomförs eftersom användning av datorn gjorts obligatoriskt i 
läroplanerna. Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och det gäller för skolan 
att följa med i utvecklingen, detta för att rusta eleverna för de kunskaper de kommer vara i 
behov av i det framtida yrkeslivet (Grönlund, 2017). Lgr11 lyfter vikten av att skolan ska bidra 
till att eleverna utvecklar en förståelse för hur samhällets digitalisering påverkar den enskilda 
individen och samhällets utveckling (Skolverket, 2018a). I kombination med detta ska eleverna 
även ges möjlighet att utveckla den egna förmågan att använda digital teknik, exempelvis med 
datorn som skrivverktyg (Skolverket, 2018a). Skrivelsen baseras på att digitaliseringen erbjuder 
verktyg som inte innan funnits i undervisningen när det kommer till att utveckla lärandet och 
undervisningssituationen (Skolverket, 2017). 
 
I kursplanen för svenska går det att finna att eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper 
när det kommer till att uttrycka sig i tal och skrift, i olika sammanhang och för skilda syften. 
Detta ska göras samtidigt som undervisningen stimulerar elevernas intresse för att läsa och 
skriva (Skolverket, 2018a). Genom att bedriva en verksamhet som har den enskilda elevens 
förutsättningar i fokus skapas en individanpassad undervisning. Detta ställer stora krav på 
läraren och de metoder denna använder sig av för att möjliggöra lärande. Vidare poängteras i 
kursplanen för svenska att eleverna ska lära sig att skapa och bearbeta texter tillsammans med 
andra, vilket är en central del av metoden ASL (Trageton, 2014). ASL-metoden ligger även till 
grund för denna studie. 
 
I det centrala innehållet för undervisningen i ämnet svenska framgår att eleverna ska komma i 
kontakt med olika typer av texter samt dess skilda uppbyggnader och språkliga drag. Skrivelsen 
innebär exempelvis att dramaturgi för den narrativa texten bör förmedlas till eleverna. Det är 
den här formen av text eleverna i denna studie kommit i kontakt med. Det är även av vikt att 
eleverna använder sig av olika skrivverktyg vid textproduktion där handskrivningen samt 
skrivandet med digitala verktyg har en central position (Skolverket, 2018a). 
 
Den grundläggande undervisningen i årskurs 1–3 i svenska har fokus på att skapa kunskaper 
hos eleverna i och om det svenska språket (Skolverket, 2018a). Eleverna ska lära sig läsa och 
skriva som en grund för undervisningen i skolan. Arbetet kan, vilket synliggörs i denna studie, 



 6 

ske på olika sätt. Syftet är dock detsamma och kombinationer av olika metoder kan med fördel 
komma att användas i undervisningen för att nå de riktlinjer läroplanen sätter upp för driften av 
skolans verksamhet (Björk & Liberg, 1999). 
 

3.4 IKT i skolan 
Informations- och kommunikationsteknik, IKT, är ett begrepp som beskriver hur digitala 
verktyg används för databehandling och kommunikation. Skolverket (2017) belyser att 
begreppet IKT inom skolans verksamhet används där det finns en koppling till digitala verktyg 
som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Verktygen avser datorer, surfplattor och 
mobiltelefoner. Papert (1999) pekar på att användningen av datorer i undervisningen måste ske 
på ett systematiskt sätt där datorn implementeras i dagliga aktiviteter snarare än används vid ett 
fåtal tillfällen. Även Bååth et al. (2015) poängterar att användningen av IT måste vara 
tillgänglig för alla samt finnas där det behövs, vilket är i alla lärmiljöer. Att enbart digitalisera 
verksamheten genom att införa elevdatorer eller surfplattor leder inte till positiva effekter på 
elevernas inlärning. För att dessa ska ha en positiv påverkan krävs det att digitaliseringen åtföljs 
av ett pedagogiskt tänkande (Hultin & Westman, 2014). Eleverna behöver vara förtrogna med 
att använda datorn i olika sammanhang och kontexter för att gynnas av dess användning. IKT i 
undervisningen är enligt Monteith (2005) ett sätt för skolan att närma sig möjligheterna för den 
inlärning eleverna stöter på såväl i hemmet som i samhället. Bååth et al. (2015) pekar på att det 
i svensk skola finns goda möjligheter för användning av digitala verktyg eftersom Sverige 
ligger i topp när det kommer till tillgång av teknik i skolan. Trots detta ligger användningen av 
digitala verktyg inte på mer än genomsnittlig nivå vilket innebär att verksamheten går miste om 
dess positiva påverkan på elevernas inlärning. 
 
Undervisningen inom skolans verksamhet har som mål att stimulera och nå samtliga elever 
(Skolverket, 2018a). Genom att införa IKT kan skolan erbjuda eleverna alternativa verktyg 
beroende på behov och situation. I den grundläggande läs- och skrivundervisningen kan 
användningen av talsyntes vara ett stöd i elevernas utveckling samt ett hjälpmedel vid fortsatt 
lärande. Slutligen är det av vikt att poängtera att möjligheterna med IKT i undervisningen för 
elever i behov av särskilt stöd kan vara avgörande när det kommer till att uppnå måluppfyllelse 
(Bååth et al., 2015). 
 

3.5 Pennan jämfört med datorn som skrivverktyg 
Mangen och Velay (2010) pekar på att producera text genom skrivandet är en avancerad 
kognitiv process som förlitar sig på invecklade perceptuell-sensomotoriska kombinationer, 
vilket innebär det sätt sinnena tar emot och bearbetar information på, i kombination med 
samverkan mellan sinnesintryck och musklernas reaktioner. Idag produceras text till stor del 
med hjälp av digitala verktyg, exempelvis datorn eller mobiltelefonen. Att producera text med 
datorn som skrivverktyg skiljer sig emellertid från att använda pennan. Vid produktion med 
pennan fokuserar producenten på pennans spets medan fokus vid användning av datorn ligger 
på processen att trycka på rätt tangenter. Utöver detta skiljer sig skrivverktygen åt avsevärt när 
det kommer till att producera bokstäver vilka är en återskapning av den standardiserade 
bokstavsformen. Vid användning av pennan ligger fokus på att finmotoriskt åstadkomma 
formen av bokstaven medan det med hjälp av datorn enbart krävs att trycka på rätt tangent för 
att skapa den perfekta bokstaven (Mangen & Velay, 2010). Wengelin, Egevad och Wistrand 
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(2017) betonar även att producenten av text vid produktion med pennan enbart använder en 
hand, medan de flesta med datorn som verktyg använder båda händerna för att skriva på 
tangentbordet.  
 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) lyfter fram resultat där elever upplever datorn som 
skrivverktyg mer tidskrävande än pennan. Detta, framhåller författarna, kan vara ett resultat av 
elevernas bristande datorvana i kombination med att de nyligen lärt sig skriva. Att skriva på ett 
tangentbord kräver andra kunskaper än vid användning av pennan, exempelvis kunskap kring 
tangenternas positioner. Trageton (2014) poängterar vikten av att eleverna tränar på att skriva 
på tangentbordet tidigt i användandet av skrivverktyget. Exempelvis kan bilder med 
bokstavsordningen på tangentbordet sättas upp på såväl väggar som elevernas individuella 
bänkar, allt för att eleverna ska skapa grundläggande färdigheter i skrivandet på tangentbordet 
vilket är avgörande för att producera text. 
 
James och Engelhardt (2012) pekar på att handskrivningen är viktig när det kommer till den 
tidiga utvecklingen av bokstavskunskap som ligger till grund för en framgångsrik läsprocess. 
Att ha en väl utvecklad läsprocess poängteras som avgörande i dagens samhälle. Goldberg, 
Russell och Cook (2003) redovisar resultat vilka pekar på att textproduktionen med datorn som 
skrivverktyg involverade mer samarbete och var mer interaktivt än produktionen med pennan 
som skrivverktyg. Utöver detta redogörs även för att eleverna som använder datorn som 
skrivverktyg är mer engagerade och motiverade, vilket medför att de producerade texterna är 
längre samt av bättre kvalitet. Detta skiljer sig från det resultat Berninger, Abbott, Augsburger 
och Garcia (2009) redogör för. I studien, vilken är utförd i USA, framgår det att elever i såväl 
andra, fjärde och sjätte klass skrev längre texter och snabbare med pennan som skrivverktyg 
jämfört med datorn. Forskning där studier av hjärnan genomförts har påvisat att specifika 
handrörelser, som används vid textproduktion med pennan som skrivverktyg, hjälper till vid 
igenkännande av bokstäver. Detta pekar Mangen och Velay (2010) på och anser att resultat likt 
dessa är viktiga att ha i åtanke i dagens digitalisering där textproduktionen till större grad utförs 
med hjälp av tekniska verktyg. 
 

3.6 Läs- och skrivinlärning genom tiderna 
För att skapa förståelse för dagens läs- och skrivinlärning ges här en genomgång av betydande 
drag i utvecklingen i Sverige. Med denna grund skapas förståelse kring dagens undervisning 
när det kommer till den tidiga läs- och skrivinlärningen. 
 
I Sverige har läskunnigheten varit utbredd sedan 1600-talet. En anledning till detta var behovet 
av att kunna ta del av religiösa texter, exempelvis Bibeln. Kyrkolagen från 1686 föreskrev en 
allmän läskunnighet i kombination med läsförståelse och Sverige blev i och med denna 
föreskrift det första land i Europa som lagstiftade om allmän läskunnighet (Tengberg, 2015). 
Under lång tid användes bokstaveringsmetoden vid läsinlärning. Fokus inom metoden ligger 
på att skapa förståelse för bokstavsnamnen snarare än bokstavsljuden. Utifrån denna 
utgångspunkt läggs bokstäverna ihop till stavelser som i sin tur bildar ord. Metoden har sin 
grund i behavioristiska teorier, något Åkerblom (1988) poängterar innebär att det bortses från 
vad som sker inne i hjärnan vid inlärning medan fokus läggs på det som kan observeras, 
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responsen, vilket är beteenden. Inlärningen är inriktad på att eleverna ska ges förutsättningar 
att prestera en tekniskt korrekt läsning (Åkerblom, 1988). 
 
Under 1860-talet kom influenser från andra länder att börja förändra undervisningen i Sverige. 
Från att ha fokuserat på bokstavsnamnen kom nu bokstävernas ljud att läras in och senare bindas 
samman. Utöver detta kom även ordbildsmetoden att introduceras. Till skillnad från tidigare 
metoder fanns inget fokus på varken bokstävernas namn eller ljud, vilket kom att ligga till grund 
för kritik. Eleven ansågs fokusera på ordet som en helhet redan från början utan att skapa en 
förståelse för dess beståndsdelar. Istället var det ett meningsskapande kring ordets betydelse 
som ansågs viktigast. Kritiken mot denna metod hade sin utgångspunkt i avsaknaden av 
förståelse för språkets uppbyggnad vilket ansågs vara en grundförutsättning i läs- och 
skrivinlärning (Isling, 1992). 
 
I slutet av 1950-talet kom ett genombrott av kognitiv karaktär. Detta skiljde sig från den 
behavioristiska teorin på flera plan. Till att börja med fokuseras det inom denna teori på vad 
som händer i hjärnan vid inlärning. Detta kom att bli grunden för en läsinlärning med en 
holistisk grundtanke. I praktiken innebär en sådan utgångspunkt att inlärningen startar med 
helheten för att därefter brytas ned till mindre delar, det vill säga meningar, ord, stavelser och 
fonem. Efter denna nedbrytning sätts allt samman igen till en helhet (Åkerblom, 1988). 
 
För läraren har denna förändring av läs- och skrivinlärningen inneburit skilda förväntningar på 
rollen denna tillskrivits. Undervisning med utgångspunkt i behavioristiska teorier lägger stort 
ansvar på läraren när det kommer till att helt och hållet styra eleverna och vad de ska lära sig. 
Eleverna ges inget utrymme för eget ansvar utan läraren ansvarar för att delge eleverna de 
kunskaper de ska lära in, både i den ordning och i den mängd läraren anser lämplig. Detta skiljer 
sig till stor del från lärarens roll inom den kognitiva teorin. Elevernas egen förmåga att ansvara 
över och vara delaktiga i undervisningen lyfts fram och det anses vara elevens uppgift att själv 
läsa och aktivt bearbeta texter från undervisningen. Sammanfattningsvis innebär detta att 
läraren ansvarar för att stödja eleverna i deras inlärning snarare än styra den (Åkerblom, 1988). 
 
Under 1900-talet har alla ovanstående metoder använts inom skolans verksamhet, dock pekar 
Hjälme (1999) på att ljudmetoden varit den dominerande. Idag är en kombination av olika 
metoder vanligt förekommande och Björk och Liberg (1999) poängterar att det viktigaste att 
komma ihåg vid läs- och skrivinlärning är att fokus bör ligga på eleverna och det sätt som de 
lär bäst. Idag innebär detta i många fall att ett digitalt hjälpmedel tas in i undervisningen. 
Möjligheten att använda digitala hjälpmedel, exempelvis datorn, har inneburit att ytterligare 
metoder för den tidiga läs- och skrivundervisningen bearbetats fram. Björk och Liberg (1999) 
betonar att en kombination av olika metoder med fördel kan användas i klassrummet. I 
kombination med detta understryker författarna även vikten av det sammanhang eleverna 
förväntas lära i. Läs- och skrivinlärning sker lättast i sammanhang som fyller en mening i 
elevernas liv. Detta innebär att en förståelse för varför det är viktigt med såväl läsning som 
skrivning bör ligga till grund för lärandet. 
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3.7 Traditionell läs- och skrivinlärning 
I denna studie innefattar benämningen traditionell läs- och skrivinlärning i första hand den 
syntetiska och den analytiska metoden. Gemensamt för metoderna är undervisningens 
utgångspunkt i att skrivandet lärs ut genom läsandet, därav benämningen läs- och 
skrivinlärning. Det centrala hjälpmedlet vid inlärning av skrivning är pennan och pappret, där 
eleverna från start lär sig forma bokstäver samt ljuda dess fonem, det vill säga språkljud. 
Lövgren (2009) framhåller att detta arbete baseras på att eleverna lär sig förstå den alfabetiska 
principen, vilket innebär en förståelse av att ord kan delas upp i fonem, i kombination av att 
lyssna till bokstävernas ljud och samtidigt forma dem med hjälp av pennan. I denna studie har 
en av de två medverkande klasserna undervisats i enlighet med den traditionella synen på läs- 
och skrivinlärning. Eftersom en kombination av olika metoder använts i klassen, där en specifik 
metod inte kunnat pekas ut som dominerande, redovisas nedan för ett urval av vanligt 
förekommande metoder. 
 
3.7.1 Den syntetiska metoden 
Ett syntetiskt synsätt på läs- och skrivinlärning innebär att utgångspunkten ligger på 
bokstäverna och att eleverna genom att lära sig dessa i ett senare skede kan sammankoppla dem 
till ord, fraser, satser och i slutändan fullskalig text (Ejeman & Molloy, 1997). Ur ett 
grammatiskt synsätt innebär detta att man utgår från enheten bokstavsljud (Liberg, 2006). 
Svensson (1998) pekar på att avkodningen ligger till grund innan eleverna introduceras för 
textens innehåll. Det ska ske en automatisering innan förståelse för det lästa kan nås (Längsjö 
& Nilsson, 2005).  Undervisningen präglas med andra ord av mindre delar vilka byggs ihop till 
en enhet med avkodning i fokus. Exempel på metoder vilka har syntetisk inlärning som 
huvudfokus är Bornholmsmodellen, Wittingmetoden och ljudmetoden. 
 
Bornholmsmodellen 
Bornholmsmodellen utgår från grundpelarna språklig medvetenhet, bokstavskunskap, 
motivation och ett gott ordförråd. Fokus ligger på att eleverna ska knäcka den alfabetiska koden 
och få god förståelse för att ord bryts ned i fonem (Lundberg, 2007). Modellen utgår från 
språklekar vilka används för att skapa inlärning hos eleverna. Lundberg (2007) pekar på att 
lekarna har en mycket tydlig positiv påverkan på läsinlärningen hos medverkande elever. Den 
språkliga medvetenheten innebär att en insikt i hur språket är uppbyggt av olika delar nås. 
Delarna är bland annat fonem, hela ord och meningar. Att lära sig tala sker genom att utsättas 
för det talade språket utan formell inlärning. Avsaknaden av undervisning skiljer sig från läs- 
och skrivinlärningen där stort fokus ligger på den formella undervisningen med stöttning och 
vägledning från redan kompetenta läs- och skrivare (Lundberg, 2007). 
 
Wittingmetoden 
Inom Wittingmetoden skriver eleverna sig in i läsandet baserat på teorin att läsa och att skriva 
är olika delar av samma process. Utgångspunkten i arbetet är talspråket och metoden fastställer 
att läsning och skrivning innehåller två olika delar vilka med fördel bör hållas isär: en teknikdel 
och en innehållsdel. Inom den tekniska delen av undervisningen är det den fonologiska 
medvetenheten som är i fokus. Detta är grundläggande kunskaper för att skapa en lingvistisk 
medvetenhet hos eleverna, vilket innebär att de ges kunskaper i hur språkets formsida kan 
undersökas på olika nivåer. Innehållsdelen innebär att eleverna ges möjlighet att förstå ett 
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budskap i en text producerad av någon annan samt hur de själva skapar detta budskap i 
egenproducerade arbeten (Wittingföreningen, 2013). 
 
Ljudmetoden 
Med ljudmetoden ligger fokus, vilket namnet avslöjar, på språkljuden. Läsinlärningen börjar 
med att göra eleven förtrogen med huvudprinciperna i det alfabetiska systemet och hur 
bokstäverna hör ihop med specifika språkljud. Undervisningen fokuserar till en början på 
fonologiskt lätta ljud. Med detta avses ord vilka lätt flyter ihop utan att uppehåll behöver göras. 
Viktigt är att inte förvirra eleverna vid inlärning och baserat på detta är det av vikt att bokstäver 
samt språkljud som tenderar att förväxlas inte får presenteras i anslutning till varandra. Eleven 
behöver tid att automatisera kunskaper kring varje bokstav och språkljudet innan övergång till 
nästa inlärningsmoment görs (Liberg, 2006). 
  
3.7.2 Den analytiska metoden 
Att utgå från en helhet för att därefter bryta ned denna till mindre delar innebär ett analytiskt 
tillvägagångssätt när det kommer till den tidiga läs- och skrivundervisningen. Liberg (2006) 
poängterar att grammatiskt fokus läggs på enheten ord. Undervisningen utgår i och med detta 
från ord, fraser eller satser. Stor vikt läggs vid förståelse av det lästa innehållet i en text innan 
denna bryts ned till mindre delar, fonem och grafem (Ejeman & Molloy, 1997; Längsjö & 
Nilsson, 2005; Svensson, 1998). Metoder som har en analytisk utgångspunkt är bland annat 
LTG, Whole language och storbok och småböcker. 
 
Läsning på talets grund 
Läsning på talets grund, LTG, är en metod där integrering av talspråksutveckling, 
begreppsbildning, orientering i omvärlden och social utveckling med förståelse för 
bokstävernas budskap är i fokus. Grunden inom metoden bygger på eleverna och det språkliga 
materialet som används, härstammar från dem. Detta baseras på tillvaratagandet av att barn lär 
av och med varandra. På detta sätt skapas även en möjlighet till individanpassad undervisning. 
Eleven väljer ut stoff från en gemensamt producerad text att arbeta med vid läsinlärningen som 
beror på den enskilda elevens språkliga utvecklingsnivå. Arbetet går från helheten, ner på de 
specifika delarna för att sedan återvända till helheten igen (Leimar, 1972). Ejeman och Molloy 
(1997) pekar på att det inom metoden fokuseras på att undervisningen ska utgå ifrån det språk 
eleverna tar med sig in i skolan, detta för att underlätta läs- och skrivinlärningen. 
 
Whole language 
Inom Whole language-metoden poängteras vikten av att en text har en mening som förmedlas 
genom orden. Fokus ligger på ett meningsskapande av den lästa texten framför 
sammanljudning. Eleverna ges en frihet att själva välja hur de anser sig lära, vilket ligger till 
grund för undervisningen. Grundtanken inom traditionen är att eleverna inte ska undervisas i 
läsning utan snarare handlar det om att förse eleverna med texter som de genom eget arbete 
hittar ett sätt att avkoda (Frost, 2002). 

Sammanfattningsvis kan man säga att whole-languageperspektivet bygger på 
en mångfasetterad och nyanserad pedagogisk tradition, där elevens egna 
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aktiviteter i samband med lärandet konsekvent står i fokus, medan lärarrollen 
snarare är förmedlare än direkt undervisande (Frost, 2002, s. 18). 

Storbok och småböcker 
Inom ovan nämnda Whole language-ansatsen kom metoden storbok och småböcker att 
utvecklas. Metoden använder en storbok och småböcker där text och bilder är identiska medan 
formatet skiljer sig åt. Grundtanken är att skapa en gemenskap kring lässtunder i kombination 
med lässamtal. Innan eleverna själva kan läsa, körläser alla gemensamt ur storboken. Detta sker 
efter att läraren samlat eleverna för att skapa en förförståelse för den kommande texten vilket 
görs genom att studera bilderna och samtala om dem i klassen (Längsjö & Ingegärd, 2005). 
Björk och Liberg (1999) benämner fasen för upptäckarfasen. Efter denna fas kommer 
utforskarfasen där eleverna tillsammans med läraren analyserar det lästa. Småböckerna 
används av den enskilda eleven där möjlighet till studie av bilder finns vilket är det första steget 
mot att knäcka läskoden. Eleverna läser sina småböcker redan innan den alfabetiska koden 
knäckts (Längsjö & Ingegärd, 2005). Denna fas benämns den självständiga fasen och är den 
avslutande delen där eleverna läser småböckernas text dels på egen hand, likväl i mindre 
elevgrupper för ett gemensamt lärande (Björk & Liberg, 1999). 
 

3.8 Att skriva sig till läsning 
Arbetsmodellen Att Skriva sig till Läsning, ASL, infördes i Norden av Trageton (2014) och 
syftar till att utveckla elevers skriv- och läsinlärning med hjälp av datorn. Noterbart är uttrycket 
skriv- och läsinlärning jämfört med det traditionella läs- och skrivinlärning. Trageton pekar på 
att skrivandet bör komma före läsandet för att möjliggöra en gynnsam och lustfylld inlärning 
bland eleverna. Utöver Tragetons utvecklade arbetssätt har andra forskare samt 
yrkesverksamma lärare utarbetat snarlika metoder som även de går under benämningen ASL. 
Dit hör exempelvis Sandviksmodellen och Erica Lövgrens utarbetade arbetssätt i Piteå kommun 
(Hultin & Westman, 2014; Lövgren, 2009). Att introducera datorn som skrivverktyg baseras på 
uppfattningen att elevers finmotorik inte är tillräckligt utvecklad vid skolstart för att 
introduceras för pennan. Fokus bör enligt metoden ligga på skapandet av text snarare än 
formgivning av bokstäver. Från och med införandet av Lgr11 har datorskrivande blivit 
obligatoriskt för klass 1–3 i Sverige, vilket är centralt inom arbetsmetoden (Skolverket, 2018a). 
Anmärkningsvärt är metodens fokusering vid att datorskrivandet bör ske parvis. Detta är ur ett 
ekonomiskt perspektiv gynnsamt i kombination med den sociokulturella aspekten av 
situationen där eleverna får möjlighet att lära med och av varandra (Vygotskij, 2001). I denna 
studie har en av de två medverkande klasserna undervisats i enlighet med ASL-metoden vid 
skriv- och läsinlärningen. 
 
Att skriva sig till läsning är enligt Takala (2013) en metod som inspirerar elever att skriva 
samtidigt som den utvecklar deras sociala och kommunikativa färdigheter. Trageton (2014) 
styrker påståendet genom det forskningsprojekt han genomförde mellan åren 1999 och 2002. 
Projektet, ”textskapande på dator 1–4” (i Sverige motsvarande förskoleklass till årskurs tre), 
genomfördes i 14 skolklasser i Norge, Danmark, Finland och Estland och kom att visa på 
fördelar med arbetssättet bland medverkande elever när det kom till deras textskapande. Även 
Lövgren (2009) understryker den kommunikativa sidan av arbetssättet som Takala belyser. 
Genom parskrivningen engageras eleverna i varandras arbeten vilket skapar en grund för 
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gemensamma samtal kring språket och dess uppbyggnad. Utöver detta gynnas den individuella 
utvecklingen hos eleverna i och med det nära samarbetet med en annan elev. Eleverna klarar, 
tack vare samarbetet, saker som varit svåra om de arbetat individuellt (Lövgren, 2009). Vidare 
pekar Trageton (2014) på att skrivparen med fördel kan bestå av en tjej och en kille, detta för 
att låta elevernas erfarenheter från olika världar sammankopplas och berika kommunikationen 
samt textproduktionen. Genom att låta eleverna arbeta i samma skrivpar under en längre period 
kan en trygg relation mellan eleverna byggas upp och en god rollfördelning vid arbetet uppnås, 
vilket är fördelaktiga förutsättningar för en gynnsam inlärning (Lövgren, 2009). 
 
För att stödja varje enskild elevs förutsättningar och behov krävs det att undervisningen som 
genomförs i klassrummet är anpassningsbar (Skolverket, 2018a). Hultin och Westman (2014) 
poängterar att arbetet med ASL möjliggör individualisering till en hög grad där textskapandet 
baseras på elevernas erfarenheter och kunskapsnivå, detta eftersom eleverna producerar 
individuella texter, trots att de arbetar i skrivpar. 
 
3.8.1 Klassrumsmiljön 
Den språkliga miljö som eleverna befinner sig i har stor påverkan på inlärningen och det är 
därmed av vikt att eleverna har tillgång till grundläggande kunskaper kring skriv- och 
läsinlärningen (Justice, 2004). Genom att det svenska alfabetet finns tillgängligt på såväl väggar 
som bänkar ges eleverna möjlighet att influeras genomgående under skoldagen. Lärarens 
informella undervisning underlättas eftersom möjlighet att peka och visa på bokstäver vid 
kommunikation med eleverna ges. I kontrast med traditionella alfabet som finns uppsatta i 
klassrum runt om i landet poängterar Trageton (2014) att bokstäverna inte ska kombineras med 
illustrationer. Bilderna, framhåller forskaren, försvårar arbetet för eleverna genom att större 
fokus läggs på avkodning av bild istället för inlärning av bokstav (Trageton, 2014). Undantag 
finns dock i de fall eleverna själva illustrerat bilderna. 
 
Genomgående i arbetet med skriv- och läsinlärning poängteras lärarens uppdrag som 
handledare för elevernas egna produktion av texter. Inom arbetssättet förespråkas parskrivning 
vilket anses vara en grundpelare för textproduktionen. Användningen av parskrivning 
underlättar för läraren att ge samtliga elever handledning och stöd, vilket behövs för att 
utvecklas. Eftersom eleverna arbetar i par gynnas deras dialog och muntliga språkutveckling i 
och med möjligheten till kommunikation. Kamratrespons poängteras som gynnsamt av 
forskare, exempelvis Helleve (2009), vilket blir summan av elevernas arbete i par där 
kommentarer kring det skrivna kan utveckla textens slutresultat. Helleve (2009) poängterar 
även att elevernas kamratrespons på varandras texter i många fall har en positiv påverkan på 
deras fortsatta kommunikation kring uppgiften. 
 
Datorerna i klassrummet bör vara placerade med avsikten att en gynnsam miljö skapas där 
eleverna kan arbeta gemensamt i par vid en dator avskilt från övriga elever. En god placering 
enligt såväl Trageton (2014) som Lövgren (2009) innebär att datorerna är placerade mitt emot 
varandra vilket gör att eleverna sitter, eller med fördel står, med sin skrivpartner på ena sidan, 
avskärmat från det skrivpar som befinner sig på motsatt sida. Placeringen möjliggör även för 
läraren att hjälpa eleverna på ett effektivt sätt. Ett klassrum som inreds efter verkstadspedagogik 
är därmed fördelaktigt. Detta innebär att det skapas avdelningar i klassrummet avsedda för olika 
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former av undervisning, där datorerna avser en sådan avdelad plats i ett ASL-klassrum. Takala 
(2013) belyser att möjligheterna till förflyttning mellan olika arbetsstationer i kombination med 
diskussioner elever emellan kring lärandeobjektet ökar elevernas koncentration. 
 
3.8.2 Tangentbordet istället för pennan 
Att låta eleverna möta enbart en bokstavstyp är en grundpelare inom Tregetons (2014) metod. 
Trageton pekar på att det kan vara svårt för elever att möta en stor variation av bokstavstyper 
eftersom de tenderar att skilja sig åt. Vid jämförelse av datorskriven text med handskriven går 
stora skillnader att finna där individuella säregenheter i handskriften är bland det svåraste. 
Detta, framhåller Trageton, komplicerar inlärningen eftersom fokus ligger på avkodning av 
vilka bokstäver texten gestaltar istället för förståelse för det skrivna. Genom att begränsa 
bokstavstyperna till enbart datorbokstäver samt tryckta bokstäver, vilka är identiska, framhåller 
Trageton att inlärningen bland elever underlättas. Utöver detta minimeras risken att eleverna 
har svårigheter att utläsa varandras texter på grund av handstil. Alla skriver med metoden läsligt 
från första dagen av undervisning (Lövgren, 2009). 
 
Att använda tangentbordet istället för penna för att producera text innebär att undervisning i 
skrivandet behöver en annan grund att stå på. Eleverna behöver vara väl förtrogna i användandet 
av alla tio fingrar vid produktion av bokstäver. Detta är något som initialt behöver få ta plats i 
undervisningen. Ett streck som markerar gränsområdet mellan höger och vänster hand på 
tangentbordet hjälper eleverna att använda båda händerna. Fördelaktigt är om arbetet 
automatiseras redan i förskoleklassen under lekfulla omständigheter. Trageton (2014) belyser 
dock att elever i Sverige i regel kommer i kontakt med ASL först i årskurs ett, vilket inte är att 
förglömma när planering av undervisningen görs. 
 
Vilket fokus som ligger på rättstavning är något som skiljer sig från klassrum till klassrum. 
Hänsyn behöver bland annat tas till de enskilda eleverna likväl till den metod undervisningen 
baseras på. Trageton (2014) pekar på att det finns få forskningsresultat som pekar på att 
ortografiska fel i elevernas egenproducerade texter är något som i längden har en negativ 
påverkan på utvecklingen av rättstavning. Med detta sagt poängteras vikten av att läraren 
baserar undervisningen på eleverna i klassrummet och genom detta bedömer i vilken grad 
eleven kan rättas utan att fokus tas från produktionen av text. I det initiala skedet av skrivning 
är det viktigaste att text produceras, snarare än att det produceras rättstavad text. Att vänta med 
rättstavning, i detta fall även rättstavningsprogram på datorn, till årskurs två är därmed 
fördelaktigt eftersom eleverna kan koncentrera sig på konsten att skriva, inte hur man skriver. 
Lövgren (2009) belyser hur tidskrävande ett rättstavningsprogram kan bli i skrivparen eftersom 
kommunikationen fokuseras på om datorn eller eleverna har rätt angående stavning. Många 
engelska ord används idag av elever, vilket ett svenskt rättstavningsprogram kan opponera sig 
mot. Detta skapar onödiga diskussioner som istället kunde ha varit givande respons på 
innehållet i det skrivna vilket hade varit utvecklande för elevernas inlärning. 
 
Synen på avsaknaden av rättstavningsprogram skiljer sig från Wiklanders (2014) tolkning av 
metoden. I Sandvikens kommun, där Wiklander arbetar som specialpedagog samt projektledare 
för ASL, används talsyntes, ett verktyg som omvandlar text till tal, samt rättstavningsprogram 
parallellt med elevernas produktion av text på datorn. Talsyntes används baserat på 
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uppfattningen att elevernas förståelse för kopplingen mellan bokstav och bokstavsljud främjas. 
Detta är något även Trageton (2014) håller med om. Han är av åsikten att talsyntes kan 
användas, men poängterar vikten av att hjälpmedlet inte ersätter läraren eller de andra eleverna 
när det kommer till respons på det skrivna. Hultin och Westman (2014) pekar på att 
rättstavningsprogrammets markeringar i elevens text kan skapa ett intresse hos eleven att skapa 
förståelse för varför ett ord markerats. De framhåller att detta ger eleven inflytande samt mer 
kontroll över det individuella skrivandet. Trageton (2014) är istället av åsikten att 
rättstavningsprogram kan störa eleverna i deras individuella utveckling av stavning och att det 
primära i skrivinlärningen är innehållet snarare än språkregler. 
 
3.8.3 Bokstavstest 
Arbetet med skriv- och läsinlärningen kan med fördel påbörjas redan i förskoleklass enligt 
Trageton (2014). Han poängterar dock vikten av att arbetet präglas av tillfredsställande lek 
snarare än framtvingad skriv- och läsinlärning. En formativ bedömning av elevernas kunskaper 
av alfabetet är avgörande för en gynnsam arbetsgång. Ett bokstavstest bör därmed inleda arbetet 
med ASL för att inte fastna i den traditionella arbetsgången där eleverna arbetar med var och 
en av bokstäverna i alfabetet i gemensam arbetsgång. Trageton poängterar att arbetet med 
bokstäver på detta sätt lätt går emot läroplanen som förespråkar undervisning baserat på varje 
enskild individs kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2018a). Genom bokstavstest kan en 
traditionell arbetsgång undvikas och individualiserad undervisning nås. 
 
3.8.4 Bokstavsräckor 
Enligt Tragetons modell startar arbetet med skriv- och läsinlärning med bokstavsräckor. 
Eleverna placeras två och två vid en dator där de tillsammans skriver ned bokstäver i det från 
början tomma dokumentet. Eleverna stimuleras till att använda de bokstäver de känner igen för 
att producera en text. Resultatet blir ett dokument fyllt med bokstäver, vilket för eleven 
representerar det tänkta innehållet. Den egenproducerade texten ligger till grund för fortsatt 
bokstavsarbete där eleven använder bokstavsräckan som grund för leklärande. Uttalandet av 
bokstävernas namn kombineras med markering av utvalda bokstäver vilket är ett sätt att 
tydliggöra samt specificera textens uppbyggnad av de mindre delarna, grafem i kombination 
med fonem. Arbetet med detta kallas för ”bokstavsjakt” och initieras av läraren som ber 
eleverna finna en specifik bokstav i texten, exempelvis A. Genom att använda olika färger och 
former av markeringar i texten gör eleven det efterfrågade tydligt och kan längre fram räkna 
ihop antalet bokstäver av efterfrågad typ (Trageton, 2014). 
 

AAKDOKKALÖ 
KDmdspjdöaLDa 

ANSksjbfAwpöpSa 
AKDPÖÖGKSJA 

                    Exempel på bokstavsräcka med 10 stycken A/a 
 
Trageton (2014) är en stark motståndare till traditionella bokstavsböcker och förespråkar istället 
elevers egenproducerade material. Det egenproducerade är elevanpassat och inlärningen sker 
på ett lekfullt och informellt sätt. Elever bör inte spendera tid på att lära in bokstäver de redan 
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kan utan tiden bör spenderas på annan givande inlärning. Genom bokstavsräckor har eleverna 
valfrihet när det kommer till vilka bokstäver som skrivs och hur många. 
 
3.8.5 Spökskrift 
Allt eftersom arbetet fortlöper med bokstavsräckor börjar elevernas producerade bokstäver att 
representera berättelser. I kombination med illustrationer skapas berättelser med bilder eller 
bilder med text, beroende på elevens individuella kunskapsnivå. Från början är det svårt att 
utläsa specifika ord i elevernas berättelser och en uttolkning av texten är därmed aktuell 
(Lövgren, 2009). Detta innebär i praktiken att eleven berättar för läraren vad hen skrivit medan 
läraren skriver ned texten under elevens spökskrift. Texten har fått benämningen spökskrift 
eftersom budskapet enbart kan tolkas av producenten innan den blivit uttolkad med stöd av 
läraren. 
 
Att enskilda ord börjar gå att utläsa i elevernas produktioner är enligt Trageton (2014) ett 
avgörande steg i utvecklingen. I samband med detta är det även vanligt att eleven i fråga börjar 
intressera sig för stavningen av ord. Lärarens roll som vägledare och stöttepelare är här 
avgörande. Med ledande frågor samt överdrivet uttalande hjälper läraren eleven att producera 
text där fler och fler ord följer skriftreglerna. Kommande arbetssätt är att låta eleverna skapa 
egna ordböcker. Trageton (2014) pekar på att elever i grundskolans tidigare år kan omkring 
6000 ord muntligt, något undervisningen bör ta vara på. Genom att eleverna skapar egna 
ordböcker utifrån specifika teman samt egenbestämda bokstäver tas orden tillvara och 
undervisningen anpassas för att gynnas av elevens tidigare inlärda kunskaper. Med elevens 
illustrationer till orden blir ordboken förståelig och begriplig för eleven. 
 
3.8.6 Mönstertexter 
I Sandviken startar arbetet med ASL med att eleverna skriver texter på datorn från och med 
första dagen i årskurs ett. Eftersom den formella undervisningen kring det svenska språket, samt 
hur en text skrivs, ännu inte ägt rum behöver eleverna stöd i produktionen av text i detta 
stadium. Texten eleverna producerar kallas för mönstertext och innebär att eleven får första 
ledet i en mening som hen sedan ska fylla ut. Första ledet i en mening kan exempelvis vara jag 
kan eller jag vill. För de elever som ännu inte skapat sig full förståelse över skriftspråkets 
uppbyggnad med grafem, bokstäver, kan lärarens handledning och stöttning vara avgörande. 
Läraren kan hjälpa eleven genom att skriva ned det eleven vill skriva för att hen ska kunna 
använda detta likt en mall (Hultin, 2014). 
 
3.8.7 Formell undervisning i handskrivning 
En utmärkande faktor hos ASL-metoden är den uppskjutna formella undervisningen i 
handskrivning. Till skillnad från traditionell läs- och skrivinlärning introduceras pennan först i 
årskurs två, efter ett intensivt arbete med läsning och skrivning med datorn som hjälpmedel i 
de lägre årskurserna. Anledningen till ställningstagandet baseras främst på elevernas motoriska 
utveckling samt hur ett års uppskjutning av introduktionen av pennan ger eleverna den tid för 
utveckling som krävs för att arbetet ska underlättas. Utöver detta baseras även 
ställningstagandet på att inlärningen i årskurs två bör gå fortare i och med de baskunskaper 
eleverna bär med sig från tidigare skrivundervisning på datorn (Hultin, 2014; Lövgren, 2009; 
Trageton, 2014). Trageton (2014) åskådliggör att 90–95 % av all textproduktion utanför skolans 
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verksamhet görs med hjälp av ett tangentbord, vilket underbygger det faktum att skrivandet på 
datorn är den grundläggande kunskap som fokuseras på innan pennan introduceras. Det är även 
av vikt att skolan närmar sig den verklighet eleverna möter utanför verksamheten, varvid 
textproduktion på datorn är en del av detta. 
 
Noterbart är dock att handskrivning inte förbjuds innan årskurs två utan det är enbart den 
formella undervisningen som inte ges förrän dess. Detta innebär att pennan kan användas redan 
innan, dock inte i den utsträckning att eleverna ombeds skriva längre texter med hjälpmedlet. 
När eleverna blir introducerade för pennan har de grundläggande kunskaper i språkets 
uppbyggnad. Fokus kan riktas mot att forma bokstäverna, något som drastiskt reducerar 
mängden övning som krävs i kontrast med att undervisningen varit kombinerad med inlärning 
av skriftspråkets uppbyggnad. Denna väntan skapar enligt Trageton (2014) ett lustbetonat 
skrivande när texter nu produceras med pennan. 
 
3.8.8 Fortsatt arbete 
Under årskurs två och tre fortsätter det intensiva arbetet med både datorn och pennan som 
skrivverktyg. Fokus ligger fortsatt på textproduktion vid datorn. Skapandet av tidningar, brev, 
dikter och egna läseböcker är centrala delar av undervisningen. Arbetet anpassas efter elevernas 
förmågor för att på så sätt avancera i svårighetsgrad med tiden (Trageton, 2014). Ett stort fokus 
ligger under hela arbetet med ASL på elevernas intressen (Lövgren, 2009; Trageton, 2014; 
Wiklander, 2014). Elevernas intressen styr vilken genre som arbetas med bland annat. Från och 
med årskurs tre poängterar Trageton (2014) att ämnesöverskridande arbete bör få större 
utrymme i undervisningen. Med hjälp av den utveckling som skett där datorn kommit att bli ett 
verktyg för kommunikation, skapas möjligheter att integrera med människor i andra länder. 
Detta kan med fördel användas i skriv- och läsundervisningen genom att eleverna får verkliga 
mottagare av sina producerade texter. 
 
Verkliga mottagare poängteras genomgående som en viktig aspekt vid skriv- och läsinlärning 
av Trageton (2014). Redan från årskurs ett när eleverna börjar producera texter är det gynnsamt 
med tydliga mottagare av det producerade. Exempelvis kan arbetet med att skapa en tidning, 
vilket är ett arbete som fångar in elevernas skilda intressen tack vare bredden och de olika 
delarna, produceras för att nå såväl andra elever på skolan, föräldrar eller publiceras för en 
bredare publik på internet (Trageton, 2014). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten i denna avhandling utgår från den sociokulturella 
teoribildningen som möjliggör problematisering kring de möjligheter för lärande eleverna i 
studien haft under läs- och skrivinlärningen. Möjligheterna har i sin tur haft påverkan på det 
resultat studien redovisar. I kombination med detta har även läroplansteori varit en aktuell 
teoribildning för analys av rådande undervisning. Även denna teori redogörs för nedan. 
 

4.1 Sociokulturell teoribildning 
Denna undersökning har utgångspunkt i främst Vygotskijs (2001) samt Säljös (2014) tankar 
kring den sociokulturella aspektens vikt för lärande, kunskap och utveckling. Inom den 
sociokulturella teoribildningen diskuteras hur människor lär och under vilka omständigheter de 
utvecklar olika intellektuella och manuella färdigheter (Säljö, 2014). Detta är nära 
sammankopplat med analysen av undersökningens resultat som genomförts med utgångspunkt 
i hur lärandet gått till och med vilka redskap detta gjorts. Enligt Vygotskij (2001) är språkets 
primära funktion av kommunikativ karaktär. Med detta menas att språket används för att 
kommunicera och skapa en social samvaro där åsikter förmedlas. För elever innebär detta ett 
sätt att lära tillsammans genom att ta del av varandras tankar och kunskaper genom det språkliga 
utbytet. Vidare föds barn med den sociala förmågan som ligger till grund för den sociala 
funktionen språket senare i livet ger upphov till. Människan blir genom språket delaktig i en 
gemensam kultur som rymmer inlärningsprocessen. Med dessa tankar närmas den kultur 
eleverna kommer i kontakt med i skolan. 
 
Centralt inom undervisningen, som samtliga elever i denna studie undervisats i enlighet med, 
är begreppen aktivitet och interaktion. Med begreppen avses att eleverna är delaktiga och aktiva 
i undervisningen i kombination med interaktion som innebär ett samspel samt en samverkan 
mellan olika aktörer i klassrummet. Interaktionen kan vara mellan lärare och elev men även 
mellan elever (Vygotskij, 2001). Lgr11 betonar denna samverkan mellan elever inom ramen 
för skolans undervisning och pekar på att detta bör vara en grund för lärande (Skolverket, 
2018a). Interaktionen mellan eleverna är av vikt för den enskilda elevens kognitiva utveckling. 
Vid samarbete betonar Vygotskij (1978, 2001) att den enskilda eleven alltid kan göra mer än 
vad det kan på egen hand. Detta innebär att eleverna kan nå en högre intellektuell nivå 
tillsammans med någon annan än vid enskilt arbete. Vidare poängterar Vygotskij (2001) vikten 
av lärarens roll under inlärningsprocessen hos eleverna. Genom aktivt deltagande samt 
samarbete parterna emellan mognar elevens psykologiska funktioner och kunskap utvecklas. 
Läraren ska stödja elevernas inlärning, vilket måste komma före en utveckling hos eleverna. 
Det är först när detta sker som undervisningen har möjlighet att stimulera eleverna för att en 
utveckling av kunnande ska inträffa (Vygotskij, 2001). 
 
Ett centralt begrepp inom teoribildningen är den närmaste utvecklingszonen. Innebörden av 
begreppet är brett och handlar om inlärningens påverkan på utvecklingen hos en individ. 
Centralt är att ett barn genom samarbete och imitation kan höja sig till en högre intellektuell 
nivå samtidigt som hen förflyttar sig från att inte kunna något till att bemästra något nytt. Vidare 
poängteras att forskningen visar 
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att det som på ett stadium vid en given ålder ligger inom den närmaste 
utvecklingszonen förverkligas och övergår till den aktuella utvecklingens 
nivå på ett efterföljande stadium. Med andra ord är det så att det som barnet 
idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt 
(Vygotskij, 2001, s. 333).  

Inlärningen av nya saker för den enskilda eleven sker inom den närmaste utvecklingszonen 
tillsammans med elever vilka besitter andra former av kunskaper eller i samarbete med läraren 
(Vygotskij, 1978). 
 
Att ta till sig kunskaper från andra personer i situationer av samspel kallas att appropriera 
kunskaper. Säljö (2014) pekar på att appropriering är en del av det synsätt som åläggs 
människan. En individ är aldrig fullärd utan är ständigt på väg mot att appropriera nya 
kunskaper för att utöka det tidigare kunnandet. Vygotskij (1978) poängterar att när en elev 
bemästrar ny kunskap har utvecklingen enbart startat snarare än fulländats. I den sociala 
praktiken utsätts människan dagligen för situationer vilka hen inte självständigt kan utföra. 
Genom imitation och samarbete skapas förståelse för situationerna vilket i förlängningen bidrar 
till kunskap. Någonstans i lärprocessen når personen ett stadium där nya kunskaper blir besatta 
och automatiserade. Kunskaper hen inte tidigare kunde är nu en del av individens kunnande 
vilket hen kan utföra självständigt. 
 
I takt med samhällets utveckling har mänskliga funktioner och kompetenser flyttats ut i fysiska 
redskap. Enligt Säljö (2014) kan dessa kallas för kulturella redskap och har stor betydelse för 
inlärningen hos en individ. Med kulturella redskap avses det människan använder för att förstå 
och agera i omvärlden. Redskapen kan vara kompensatoriska hjälpmedel, som kompenserar för 
bristande färdigheter hos människan, eller intellektuella redskap som exempelvis Pythagoras 
sats. Vidare ger Säljö (2014) exempel på artefakter som är fysiska redskap som hjälper det 
kognitiva tänkandet hos människan att utvecklas. Penna och kalender används för att skriva upp 
samt organisera inplanerade aktiviteter när det mänskliga minnet inte räcker till. Vid 
textproduktion kombineras den intellektuella samt manuella verksamheten i form av pennans 
användande för att skriva ner de tankar som finns i individens inre. I dagens samhälle är skriften 
en viktig och central medierande resurs. Inom det sociokulturella perspektivet är mediering av 
verkligheten, det vill säga att intellektuella samt fysiska artefakter förmedlar en kontakt med 
omvärlden, mycket central (Säljö, 2014). I denna studie har eleverna vid inlärning använt sig 
av skilda redskap, pennan och datorn, vilket i sin tur haft påverkan på den kognitiva 
utvecklingen. De fysiska redskapen (penna, papper, digitala verktyg) i kombination med 
språkliga redskap (talspråk, språkliga uttrycksformer) ses inom teoribildningen som centrala 
för elevernas språkutveckling. 
 
Elevernas inlärning följer enligt Vygotskij (2001) en inlärningsprocess som rymmer en egen 
inre struktur, detta innebär att den följer egna lagar samt utvecklas enligt en egen logik. Varje 
enskild elev utvecklas i sin egen takt vilket har att göra med varje elevs unika inlärningsprocess. 
I klassrummet utsätts eleverna för undervisning av kunskaper, vilket inte nödvändigtvis innebär 
att eleverna införskaffat sig nya kunskaper. Säljö (2014) poängterar att besitta information inte 
behöver innebära kunskap. Det gäller att finna vägar för att omvandla informationen till 
användbar kunskap i elevernas vardag. 
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Avslutningsvis poängterar Säljö (2014) att studerandet av människor, utan att ta den sociala 
praktiken och tillgängliga artefakter i beaktande, innebär att en studie av ”tämligen hjälplösa 
individer som berövats sina sociokulturella resurser” (s. 81) genomförs. Med detta i åtanke har 
de skrivverktyg, det vill säga de artefakter eleverna i denna studie använts sig av, tagits i 
beaktning vid analys av studiens resultat. 
 

4.2 Läroplansteori 
Enligt Linde (2012) syftar termen läroplan till mer än det officiella dokumentet som är 
publicerat i bokform eller som häfte. Inom begreppet ryms även det faktiskt genomförda 
stoffurvalet ute i skolans verksamhet i kombination med det föreskrivna innehållet i olika 
officiella dokument. Att ha i åtanke vid studie av läroplanen är hur det nedskrivna påverkats av 
personerna som formulerat texten. Inom läroplansteorin intresserar sig forskaren för vilket 
stoffurval som skrivits ned samt hur detta speglar den världsbild människan skapat. Lundgren 
(1983) framhåller att läroplanen skapas med utgångspunkt utifrån en serie grundläggande 
principer kring hur omvärlden organiseras. Linde (2012) poängterar även att läroplansteori kan 
leda till en förståelse och ett avslöjande av makten över våra sinnen. I kombination med denna 
insikt pekar han även på att studerandet av läroplaner är ett sätt att påverka skola och utbildning. 
Lundgren (1983) pekar på att läroplansteorin är ett försök till att synliggöra hur 
utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett visst samhälle präglat av en 
specifik kultur. Denna studie avser belysa hur läroplanen kommit att ta uttryck i undervisningen 
i medverkande klasser när det kommer till hur läs- och skrivundervisningen formats. Detta görs 
genom studie av elevtexter som är ett resultat av den undervisning eleverna erbjudits.  
 
Lundgren (1983) redogör för tre nivåer av en läroplan, ett synsätt som även anammas av Linde 
(2012). Den första nivån innebär formulering av läroplanen vilket rymmer såväl värderingar, 
kunskaper och erfarenheter som väljs ut och organiseras till en formell skrivelse. Den andra 
nivån, transformeringen av läroplanen, innebär studie av det konkreta styrandet av 
utbildningen. Detta innebär i praktiken att läroplanen tolkas och tillägg samt fråndrag görs 
(Linde, 2012). Den tredje och sista nivån är realiseringen av läroplanen i undervisningen. Här 
fokuseras frågor kring hur den konkreta läroplanen i kombination med de läromedel vilka 
används, styr undervisningen ute i praktiken. Beroende på hur läroplanen tolkas samt gestaltas 
nås skilda former av inlärning och socialisation bland eleverna (Lundgren, 1983). 
 
Att enbart fokusera på det nedskrivna när det kommer till rekommendationer och föreskrifter 
räcker inte för att skapa en bild över hur verksamheten ser ut samt påverkas av styrdokument. 
Utöver läroplanens påverkan på undervisningen påverkakas innehållet även av andra faktorer 
vilket sedan 1960-talet gjort att läroplansteorin blivit mer empiriskt förankrad ute i 
verksamheten (Linde, 2012). 
 
Inom läroplansteorin förekommer en inriktning kallad ramfaktorteorin. Teorin fokuserar på de 
reglerande ramar som finns inom verksamheten och har påverkan på det utrymme som läraren 
har att anpassa sin undervisning på. I denna studie har ramfaktorteorin använts vid resonemang 
kring omgivningens påverkan på det redovisade resultatet. Linde (2012) belyser såväl fysiska 
som abstrakta begränsningar. Antal elever i klassen samt vilken tillgång till utrustning klassen 



 20 

har påverkar vad läraren kan göra med eleverna. Abstrakta begränsningar är sådant som inte 
går att ”ta på” men ändå har stor påverkan på undervisningen, detta kan vara kompetenskrav på 
lärarna samt statliga beslut de har att förhålla sig till. Inom inriktningen avses relationen mellan 
resultat, undervisningsförlopp och yttre begränsningar att studeras (Linde, 2012). Linde (2012) 
poängterar slutligen att det finns utrymme i läroplanen för ”lärarens personligt färgade val av 
skolbildning eller perspektiv som utgångspunkt för undervisningen” (s. 13). Insikten ger en 
utgångspunkt för studiet av läroplanen och dess påverkan på den svenska undervisningen. 
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5. Tidigare forskning  
I detta avsnitt berörs tidigare forskning kring skriv- och läslärande jämfört med läs- och 
skrivlärande. I grunden för denna studie ligger metoden Att Skriva sig till Läsning som avses 
jämföras med traditionella läs- och skrivinlärningsmetoders påverkan på elevers produktion av 
narrativa texter, baserat på utvalda parametrar. Kommande redogörelse av forskning visar på 
studier som på liknande sätt haft för avsikt att undersöka relationen mellan olika metoders 
påverkan på text. Det finns dock en kunskapslucka när det kommer till hur relationen mellan 
valda metoders påverkan på elevtexter ser ut i årskurs 3, varvid denna undersökning haft detta 
i fokus. Den tidigare forskningen kring ASL-metoden är begränsad, särskilt i Sverige, något 
som även Hultin (2014) betonar. Forskning gjord utanför Sverige har därmed tagits med. Med 
detta i åtanke har även forskning kring pennan jämfört med datorn som skrivverktyg tagits i 
beaktande. Även denna forskning är bristande i den ålderskategori studien fokuserat på och 
därav har forskning kring detta med äldre informanter redovisats för och blicken har även här 
lyfts utanför Sverige. 
 

5.1 Forskning inom ASL 
I denna studie har stort fokus riktats mot Tragetons (2014) metod ASL. Arbetssättet är baserat 
på dennes forskningsprojekt Textskapande på dator 1–4 klass som genomfördes mellan 1999 
och 2002. I projektet ingick elever från 14 skolklasser i Norge, Danmark, Finland och Estland 
vilka följdes från första året i skolan fram till årskurs 4. Eftersom skillnad finns i 
skolverksamheten motsvarar 1–4 klass i svensk skolverksamhet förskoleklass till och med 
årskurs 3. Den arbetsgång som ovan redovisats för under rubrik 3.7 Att Skriva sig till Läsning, 
är ett direkt resultat av Tragetons projekt. 
 
Sammanfattningsvis kan projektets resultat redovisas som mycket positiva. När eleverna redan 
första dagen i skolan fick möjlighet att komma i kontakt med arbetssättet ASL och möta 
skriftspråket på ett nyanserat sätt, där den traditionella pennan lades åt sidan till förmån för 
datorn, lärde sig många av projektets sexåringar att skriva redan innan första terminens slut. Ett 
resultat av att skjuta upp användningen av pennan var även att en längtan och vilja att producera 
text med detta hjälpmedel skapades hos eleverna. Främst hos pojkarna ökade såväl skrivlusten 
som läsglädjen vilket enligt Trageton är ett resultat av uppskjutningen av den formella 
handskrivningen. Vidare presenterar studien resultat som visar att elever undervisade efter ASL 
i jämförelse med traditionell läs- och skrivinlärning skrev bättre texter. Detta baseras på den 
bedömning som medverkande lärare gjort på elevernas producerade texter. Ett försök till att 
mäta skrivkvaliteten gjordes i årskurs 2 där resultatet pekade på att eleverna som använt datorn 
som skrivverktyg låg ett år före i sin skrivutveckling jämfört med eleverna som använt pennan 
som skrivverktyg. I denna mätning bedömdes innehållskvaliteten utifrån en helhetsbedömning 
i förhållande till läroplanen i Norge (Trageton, 2014). 
 
Hultin och Westman (2013) följde under två år en grupp lärare för årskurs 1 när de digitaliserade 
sin undervisning och utgick från metoden Att Skriva sig till Läsning med hjälp av datorn. Värt 
att notera är att den tolkning som gjorts av metoden till stor del överensstämmer med Tragetons, 
dock finns viss skillnad i arbetssätt. Totalt medverkade 30 lärare och digitaliseringen innebar 
såväl införande av dator, vilket är grundläggande för arbetet med ASL, och smartboard samt 



 22 

projektorer. I studien medverkade bland annat lärare som under flera år arbetat med ASL och 
därmed samlat på sig egna upplevelser. Lärarna pekar på att andelen elever i läs- eller 
skrivsvårigheter i klasserna minskat tack vare inlärningsmetoden. Det finns dock ingen 
forskning som stödjer uttalandet utan det är lärarnas egna reflektioner på den egna 
undervisningen. Likt Trageton (2014) poängteras fördelen med användning av datorn eftersom 
eleverna ges möjlighet att ändra den skrivna texten på ett enkelt och effektivt sätt. Det blir 
fysiskt lättare att såväl skriva, ändra och radera text i det producerade innehållet (Hultin & 
Westman, 2013). Resultatet av detta blev i studien längre texter, vilka även var mer 
multimodala. Med detta åsyftas att texten kombineras med andra resurser för att skapa 
betydelse, exempelvis bilder och ljud. 
 
Hultin och Westman (2013) redogör även för hur medverkande elever blev mer uppmärksamma 
på stavning tack vare markeringarna vilka skrivprogrammet gjorde i elevernas texter. Till 
skillnad från Tragetons (2014) uppfattning att rättstavningsprogram distraherar eleverna till 
större grad än vad det gynnar, upplevde lärarna i studien markeringarna som en positiv effekt 
vilken ledde till att eleverna på eget initiativ diskuterade språkets uppbyggnad. Vidare lyfts 
möjligheterna för individualisering fram. Metoden går i praktiken att genomföra på olika sätt 
vilket skapar goda möjligheter att fånga in varje enskild elev och dess behov inom ramen för 
samma undervisningsmetod (Hultin & Westman, 2014). I kombination med de längre texterna, 
vilka ovan nämnts, utvecklades även elevernas val av genre till att involvera sådant de sedan 
innan inte varit bekanta med (Hultin, 2014). 
 
Agélii Genlott och Grönlund (2013) har under ett års tid genomfört ett kvasiexperiment där 87 
elever i årskurs 1 medverkat. Med kvasiexperiment avses en studie där deltagarna inte delats in 
slumpmässigt i en försöks- och jämförelsegrupp. Två klasser som undervisats efter metoden 
iWTR, vilket är en vidareutveckling av metoden ASL där fokus ligger på social interaktion, 
jämfördes med två kontrollklasser. I studien framkom positiva effekter av fokuseringen på att 
skriva sig till läsning bland annat när det kom till läsförmåga. Eleverna som arbetat efter 
metoden visade på större lässkicklighet jämfört med elever undervisade efter metoder där 
läsning kommer före skrivning. I likhet med det resultat Trageton (2014) och Hultin och 
Westman (2013) redovisar för pekar även Agélii Genlott och Grönlund (2013) på att 
textproduktionen ökade bland de elever som använt datorn som skrivverktyg. Genom 
arbetssättet ökade även interaktionen mellan eleverna i klasserna såväl i text som verbalt. 
Slutligen poängteras effekten på elevernas motivation som tack vare arbetsmetoden ökade. 
Ökad motivation resulterar i gynnsam undervisning som hjälper eleverna utveckla sina läs- och 
skrivkunskaper. 
 
Takala (2013) har genomfört en studie vilken involverade 22 lärare från skolor i Finland samt 
studie av sju masteruppsatser och två kandidatuppsatser. I studien framkom att ingen av de 
medverkade lärarna ansåg att metoden ASL i sig själv är genomförbar avskild från andra 
metoder. Lärarna ansåg att en kombination av olika läs- och skrivinlärningsmetoder var av vikt 
för att nå samtliga elever och skapa en godtycklig förståelse för läsning samt skrivning. 
Framförallt poängteras uppskjutningen av handskriften till årskurs 2 som en tvivelaktig del av 
metoden och medverkande lärare använde traditionell handskriftsundervisning i kombination 
med ASL. Ur ett elevperspektiv poängteras en högre motivation hos eleverna undervisade med 



 23 

datorn som skrivverktyg. Detta i kombination med att skillnaden mellan eleverna minskade när 
alla elever hade möjlighet att tyda varandras texter, i och med att texterna är skrivna med samma 
typsnitt, gav eleverna en känsla av framgång. Likt Hultin och Westman (2014) redogör även 
Takala (2013) för att metoden betraktas som lätt att individanpassa efter elevernas skilda behov. 
 

5.2 Pennan jämfört med datorn 
Wengelin et al. (2017) betonar att det gjorts mycket få systematiska jämförelser av elevers 
skrivande med hjälp av olika verktyg. Detta trots den digitalisering som skett under senare år 
och med denna en ökad tillgång till tekniska resurser för textproduktion. Utifrån konstaterandet 
har författarna skrivit en artikel för att bidra med kunskap inom området. Fokus ligger på 
svenska elever och studien har en kvantitativ utgångspunkt och är av experimentell form. Den 
teoretiska utgångspunkten ligger i kognitiva teorier kring skrivande. I studien medverkade 
elever från årskurs 4 och 7 vilket totalt blev 49 elever. Studien avsåg besvara om skillnad mellan 
hand och datorskrivande gick att upptäcka, ifall något samband mellan skrivande på dator och 
med penna gick att urskilja och om vissa elever skriver snabbare med penna och andra med 
dator. Detta ville författarna jämföra mellan barn i olika åldrar. I kombination med detta ville 
författarna även ta reda på vilken roll färdigheter i stavning och transkription spelar för 
skrivandet på dator och med penna (Wengelin et al., 2017). 
 
För att besvara frågeställningarna samlades ett arbetsminnestest, ett stavningstest, en 
kopieringsuppgift, som skrevs på både dator och för hand, samt två textskrivningsuppgifter, 
vilka även de skrevs för hand samt på dator, in. De insamlade textuppgifterna utgick från bilder 
vilka eleverna ombads skriva en berättelse kring som skulle gå att förstå utan bildstöd. 
Skrivhastighet samt textlängd, mätt i antal ord, i kombination med texternas kvalitet 
analyserades. För bedömning av textkvaliteten användes en bedömningsmall skapad utifrån 
inspiration från mallen för de nationella proven i svenska under tidperioden när läroplanen 
Lpo94 var i bruk (Wengelin et al., 2017). 
 
Sammanfattningsvis kom studien fram till att i årskurs 4 kunde ingen signifikant skillnad mellan 
skrivandet med datorn eller pennan urskiljas varken när det kom till transkriptionsskicklighet, 
antal ord eller helhetsbedömningen av de skrivna texterna. Detta resultat skiljer sig från det som 
redovisas för årskurs 7. Här kunde en betydande skillnad återfinnas i skrivhastighet och 
transkriptionshastighet jämfört med årskurs 4. En skillnad mellan skrivverktygen var också 
tydlig där datorn tenderade att generera snabbare produktion. Helhetsbedömningarna av 
texterna höll däremot samma standard oberoende av skrivverktyg. I jämförelse mellan de två 
skrivverktygen var det enbart i årskurs 7 en skillnad vilken pekade på att eleverna skrev 
snabbare med datorn som verktyg gick att finna. I årskurs 4 fanns ingen signifikant skillnad i 
skrivhastigheten. Wengelin et al. (2017) pekar avslutningsvis på ”att pennan inte är magisk utan 
att svenska skolelever med datorvana skriver minst lika bra med dator som med penna” (s. 254). 
 
Longcamps et al. (2008) studie avsåg att undersöka hur skrivverktygen penna och papper 
jämfört med datorn vid inlärning av tecken påverkade möjligheten att skilja på nya tecken från 
deras spegelbilder vid vuxen ålder. Deltagarna i studien var vuxna människor vilka fick delta 
under tre lektioner där fokus låg på inlärning av nya tecken med hjälp av ett av skrivverktygen. 
En, tre och fem veckor efter lektionerna genomfördes tester för att se vilken påverkan 



 24 

skrivverktygen haft på inlärningen. Bland annat användes en funktionell magnetresonanstomo-
grafi, vilken kontrollerar hjärnaktivitet, vid ett test för att samla in resultat kring påverkan på 
hjärnan. Av studien framgick att insamlad data bekräftade att hanskrivning med pennan som 
skrivverktyg underlättar åtskiljandet mellan tecken och dess spegelbild under en längre period 
jämfört med inlärning med datorn som skrivverktyg. Orsaken till detta baseras på neurologiska 
förklaringar där en större aktivitet gick att finna i specifika delar av hjärnan vid inlärning med 
hjälp av pennan. 
 
Mangen, Anda, Oxborough och Brønnick (2015) genomförde en studie som avsåg att 
undersöka effekterna av skrivande med olika skrivverktyg baserat på ordminne och 
igenkännande av ord. De använda skrivverktygen var penna och papper, tangentbord på dator 
och digitalt tangentbord på iPad. I studien medverkade 36 kvinnor i åldrarna 19–54 år vilka 
studerade på ett norskt medelstort universitet. Medverkande fick under undersökningen skapa 
en ordlista baserad på ord de fick upplästa. Detta gjordes med alla tre skrivverktyg. Efter första 
omgången samlades ordlistan in och proceduren upprepades därefter med samma skrivverktyg 
och samma ord. Den tredje omgången lästes nya ord upp tillsammans med de ursprungliga. 
Deltagarna avsågs avgöra vilka ord som fanns med i den ursprungliga listan. Baserat på detta 
kunde resultatet analyseras för att ta reda på vilket verktyg som hjälpt deltagarna att minnas 
orden bättre. Som ett komplement samlades även information kring deltagarnas skrivvanor in 
med de olika verktygen. Resultatet pekar på att handskrivning tenderar att vara nära 
sammankopplat med bättre resultat vad gäller ordminne jämfört med såväl användning av 
datorn och iPad. Detta uppmärksammades i och med att de medverkande ombads återupprepa 
ordlistan från minnet. Dock kunde ingen tydlig skillnad uppmärksammas mellan de olika 
skrivverktygen när det kom till igenkännande av ord. Sammanfattningsvis pekar resultaten i 
studien på att handskrivning skapar kognitiva fördelar som övriga skrivverktyg inte tenderar att 
göra. Resultaten kan dock inte antas fullt giltiga eftersom forskarna pekar på att mer forskning 
krävs som stödjer fynden (Mangen et al., 2015). 
 
Berninger et al. (2009) genomförde en studie i USA med två huvudsakliga syften. Det första 
syftet med undersökningen var att studera hur handskrivning med pennan jämfört med 
användning av datorn, och därmed skrivning på tangentbord, såg ut för elever i årskurs 2 och 4 
samt 4 och 6 utifrån tre nivåer; bokstäver, meningar och text. Medverkande elever var såväl 
elever med läs- och skrivsvårigheter som utan. Andra syftet var att studera hur 
stavningsförmågan eventuellt integrerar med förmågan att konstruera hela meningar såväl 
enskilt som i längre texter skrivna med pennan eller datorn som skrivverktyg i årskurs 2, 4 och 
6. Vid insamling av data fick medverkande elever börja med att göra ett alfabetstest där de 
skulle forma bokstäverna med pennan samt välja bokstäverna med hjälp av tangentbordet i den 
rätta alfabetiska ordningen så gott de kunde. Vidare fick eleverna skriva först en mening och 
därpå en essä med såväl pennan som skrivverktyg som datorn utifrån ett specifikt ämne. 
Ämnena skiljde sig åt men var snarlika mellan de olika insamlingsmetoderna. 
 
Resultatet av denna studie pekar på att vissa elever, både med läs- och skrivsvårigheter och de 
utan, tenderar att skriva bättre texter med pennan som skrivverktyg jämfört med datorn. För 
elever i läs- och skrivsvårigheter framkommer resultat som pekar på att användning av 
datorskrivande inte är någon ersättning för specifik undervisning i transkription. 
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Undervisningen bör snarare involvera såväl textproduktion med pennan som skrivverktyg som 
datorn på ett systematiskt sätt där även övriga kognitiva processer involverade vid skrivning tas 
vara på. Slutligen poängteras vikten av att alla elever, oberoende av deras specifika egenskaper, 
gynnas av en undervisning där såväl skrivning med pennan som datorn används baserat på den 
individuella utvecklingen hos eleven. Målet med undervisningen bör vara att eleverna ska vara 
flytande i användningen av båda skrivverktygen (Berninger et al., 2009). 
 
Longcamp, Zerbato-Poudou och Velay (2005) genomförde en studie bestående av två grupper 
med 38 förskolebarn i åldrarna 3–5 år. Hypotesen för studien var att elevernas förmåga att 
känna igen bokstäver skulle förändras om inlärningsmetoden ändrades från handskrivning till 
datorskrivning. För att testa detta fick eleverna under några veckor träna att skriva 12 utvalda 
bokstäver. Den grupp som övade på datorskrivning fick en bokstav uppe i skärmens högra hörn 
vilken de därefter skulle finna på tangentbordet. Varje bokstav som avsågs övas in förekom två 
gånger per träningstillfälle. För gruppen som övade med hjälp av pennan som skrivverktyg 
fanns bokstaven vilken ämnades kopieras uppe i papprets högra hörn. Resultatet av studien 
visar att handskrivning hjälper eleverna att memorera formen av bokstäver. Dock pekar 
forskarna på att åldern på barnen tycks vara betydande eftersom det funna resultatet enbart 
baserats på resultat från de äldre barnen eftersom ingen signifikant skillnad gick att finna bland 
de yngre. 
 
De studier som ovan redovisats för har relevans till denna studie på flera plan. Vissa är utförda 
med elever undervisade efter ASL-metoden samt andra läs- och skrivinlärningsmetoder medan 
andra studier inte definierat den inlärningsmetod eleverna undervisats i enlighet med. Åldern 
på medverkade informanter i studierna skiljer sig åt, vilket är ett resultat av bristande forskning 
inom området. Resultaten kring användningen av datorn som skrivverktyg inom 
undervisningen skiljer sig åt där Trageton (2014), Hultin och Westman (2014), Agélii Genlott 
och Grönlund (2013) samt Wengelin et al. (2017) är förespråkare för en ökad textproduktion 
med datorn som skrivverktyg i jämförelse med pennan. I kontrast med detta pekar Berninger et 
al. (2009) på resultat där pennan som skrivverktyg genererade bättre skrivna texter. I övriga 
studier lyfts positiva effekter av handskrivning där ordminne samt ordigenkännande är några 
(Longcamp et al., 2008; Mangen et al., 2015; Longcamp et al., 2005). 
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6. Metod  
I följande avsnitt redovisas valda metoder vilka syftar till att på ett systematiskt samt 
grundläggande sätt skapa förståelse för studiens initiala syfte, att jämföra narrativa texter 
producerade av elever i årskurs 3 undervisade efter traditionella läs- och 
skrivinlärningsmetoder, jämfört med elever undervisade i enlighet med metoden ASL. För att 
åstadkomma detta valdes en sammanföring av kvalitativ samt kvantitativ metod. 
 

6.1 Kvalitativ metod 
En kvalitativ forskningsmetod syftar till att samla in data där vikt läggs på kvaliteter när det 
kommer till ord istället för kvantifiering av det insamlade. Forskaren är i detta fall intresserad 
av egenskaper snarare än kvantifierbar data. Stor vikt läggs på att skapa en förståelse av den 
sociala verklighet som tolkas av deltagarna i undersökningen (Bryman, 2011). Enligt Bryman 
innehåller den kvalitativa forskningsmetoden i verkligheten ett flertal olika metoder som 
samlats under ett namn. Exempel är deltagande observation, kvalitativa intervjuer, 
fokusgrupper samt språkbaserade metoder. Inom de språkbaserade metoderna är diskurs- och 
samtalsanalys där texter, prat och samtal analyseras exempel på arbetssätt. Även insamling och 
kvalitativ analys av texter och dokument är en stor del av den kvalitativa metoden. 
 
Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är en kvalitativ metod mer flexibel i jämförelse 
med en kvantitativ vilket innebär att det skapas en mer spontan interaktion mellan forskare och 
deltagare. Denna interaktion tenderar även att upplevas mindre formell vid en kvalitativ metod 
jämfört med en kvantitativ. Det resultat som framkommer vid användning av en kvalitativ 
metod säger något om både kvaliteten och de speciella egenskaperna hos det som avsetts 
studeras (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
 

6.2 Kvantitativ metod 
En kvantitativ forskningsmetod innebär att sådant som är kvantifierbart, det vill säga mätbart, 
avses att undersökas. Syftet med insamling av sådana data är att representera resultatet i form 
av siffror (Bryman, 2011). Forskaren baserar sin insamling av data utifrån den teori som 
fastställts och därmed fungerar likt en intresseriktning. Vid kvantitativa undersökningar 
undersöks ibland en hel population, medan det andra gånger görs ett urval när det kommer till 
vilka informanter som ingår. De som undersöks kallas för enheter, och den tidigare nämnda 
populationen är alla vilka undersökningen gäller för (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vid 
kvantitativa undersökningar är operationalisering, vilket innebär att konkretisera generella 
fenomen för att de ska kunna mätas eller klassificeras, särskilt användbart.  

Variabler och värden är centrala begrepp inom den kvantitativa metoden vilket är 
specifikationen av det som undersökts i studien. Christoffersen och Johannessen (2015) betonar 
hur variablernas värden har olika mät- eller skalnivåer vilka är av betydelse för vilka statistiska 
analyser som kan göras av det resultat som framkommer ur undersökningen.  

Vidare är reliabilitet och validitet begrepp vilka är nära sammankopplade med den kvantitativa 
forskningsmetoden. Med reliabilitet avses hur noggrann undersökningens insamlade data är. 
Detta innefattar såväl vilka data som används, hur dessa samlats in samt hur de slutligen 
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bearbetas. För att öka en studies reliabilitet ska undersökningen kunna genomföras vid 
upprepade tillfällen med samma urvalsgrupp och ge samma resultat. Det ska även vara möjligt 
att undersökningen utförs av olika forskare, men även att resultatet som framkommer är 
detsamma (Christoffersen & Johannessen, 2015). Validitet i sin tur handlar om att 
undersökningen mäter det som från början avsetts mätas. Detta innebär att det redan från start 
finns en grundläggande tanke vilken ligger till grund för kommande undersökning (Widerberg, 
2002). 

6.3 Metodval  
I denna studie har en metodkombination av kvalitativ och kvantitativ metod använts för att 
undersöka det initiala syftet med studien (Denscombe, 2018). Undersökningens empiriska 
material består av 58 narrativa elevtexter där varje elev producerat två stycken, en skriven med 
pennan som skrivverktyg och en med datorn. Christoffersen och Johannessen (2015) betonar 
att samhällsforskningen inte är antingen kvalitativ eller kvantitativ utan att det är möjligt att 
kombinera metoderna i en och samma undersökning. Den första frågeställningen, ”kan 
kvalitativa skillnader identifieras när texterna producerade av elever i ASL-klassen jämförs med 
texterna från den klass vilka undervisats efter traditionell läs- och skrivinlärning baserat på 
följande parametrar?”, tas an med såväl en kvalitativ som kvantitativ metod när det kommer till 
de skilda parametrar som valts. En kvalitativ metod används för att besvara en av de tre 
parametrar vilka ligger till grund för jämförelse av de narrativa elevtexterna. Den parameter 
som avses är i vilken utsträckning texten följer en narrativ dramaturgisk struktur. Analys av 
parametern görs med utgångspunkt i matrisen, redovisad i bilaga 1. Analysen görs på ett 
kvalitativt sätt eftersom det är egenskaper i de producerade elevtexterna, i det här fallet 
kopplade till upplägget av det skrivna, som avses analyseras. Den kvalitativa insamlingen av 
data ligger sedan till grund för en kvantifiering av resultatet. Detta görs för att möjliggöra 
jämförelse mellan klasserna när det kommer till i vilken utsträckning narrativ dramaturgi 
återfinns i texterna. 
 
Den andra parametern, längden på narrativen samt den tredje parametern, antal adjektiv i de 
producerade elevtexterna, avses besvaras med en kvantitativ metod vilket innebär att mätbar 
data samlas in. Metoden används eftersom antalet adjektiv samt antalet ord i den producerade 
texten kommer resultera i en kvantifierbar variabel vilken används som grund i en statistisk 
jämförelse. Slutligen avses även den andra frågeställningen, ”går signifikanta skillnader att 
finna i jämförelse av de narrativa texterna producerade med datorn som verktyg jämfört med 
pennan inom de två klasserna baserat på ovanstående parametrar?” besvaras med avstamp i den 
kvalitativa metoden samt den kvantitativa, eftersom såväl kvaliteter som kvantiteter i texterna 
kommer analyseras för att skapa förståelse kring eventuella skillnader. Det är av vikt att texterna 
analyseras med objektivitet och utan förbestämda åsikter för att finna det väsentliga och öka 
reliabiliteten. 
 

6.4 Insamling av data  
Till grund för analys och jämförelse i denna studie samlades empirisk data in från två klasser 
under en tidsperiod på två veckor. Varje skrivtillfälle var begränsat till 60 minuter där 
genomgång skedde innan. Vid skrivtillfällena deltog samtliga elever som var på plats för att 
skapa en inkluderande undervisning, oberoende av om samtycke för medverkan i studien fanns 
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eller inte. Texterna som producerades av elever vilka inte tillhörde studien togs därefter ur det 
insamlade materialet. Vid planering av insamling av studiens data låg fokus på Lgr11 och det 
centrala innehållet för undervisningen i ämnet svenska, vilket denna studies frågeställningar 
baserats på. Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att lära sig hitta strategier 
för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 
drag med såväl läsbar handstil som med ett digitalt verktyg (Skolverket, 2018a). Med detta som 
grund planerades två lektioner i varje klass med fokus på produktion av narrativa texter. Utöver 
de två lektionerna behövdes det i en av klasserna kompletteras med ytterligare en lektion där 
elever, som inte hade möjlighet att bryta den ordinarie skoldagen vid tidigare tillfälle, hade 
möjlighet att medverka. Eftersom det viktigaste var att eleverna fick samma genomgång samt 
tid för produktion ansågs komplementet inte påverka studiens resultat. Eleverna förväntades 
under lektionerna producera två texter vardera, en med pennan som skrivverktyg och en med 
datorn, vilka följde en narrativ dramaturgi.  
 
Pennan som skrivverktyg 
Första lektionen i båda klasserna inleddes med en genomgång där den narrativa textens 
dramaturgi kartlades för att skapa en gemensam utgångspunkt när det kommer till förståelsen 
av begreppet. Detta möjliggjorde analysen av texterna som genomförts. Med hjälp av 
anteckningar, skapade tillsammans med eleverna på tavlan, kunde eleverna finna stöd vid 
skrivandet. Anteckningarna fanns tillgängliga vid samtliga lektioner när såväl de handskrivna 
texterna producerades som de datorskrivna. Under första lektionen ombads eleverna producera 
varsin narrativ text utifrån temat superkrafter med pennan som skrivverktyg. I komplement till 
genomgången av narrativ dramaturgi, lyftes temat upp för diskussion för att eleverna skulle 
känna att alla gick in i arbetet på samma kunskapsnivå. De förslag som lyftes bland eleverna 
skrevs upp på tavlan och eleverna kunde därmed hämta inspiration från tavlan under arbetets 
gång. Eftersom anteckningarna baserades på elevernas egna tankar skiljde det vilka superkrafter 
som skrevs upp i de båda klasserna. Under de 60 minuter eleverna hade till förfogande för 
textproduktion befann sig klassläraren samt undersökaren i klassrummet. Vid frågor besvarades 
de i den mån det inte ansågs påverka det undersökningen avsåg studera. Exempel på frågor som 
besvarades var hjälp med stavning. När eleverna var klara med texterna samlades de in av 
klassläraren och gavs en slumpmässig siffra för att skapa anonymitet samt möjlighet att para 
ihop den texten med den text som senare producerades med datorn som skrivverktyg. 
 
Datorn som skrivverktyg 
Andra lektionen inleddes likt den första med genomgång av den narrativa textens dramaturgi. 
Exakt samma anteckningar som skrivits upp på tavlan under första lektionen skrevs upp även 
denna gång i samtal med eleverna. Temat, läskigt, för texten producerad med datorn som 
skrivverktyg presenterades samt diskuterades för att skapa en förståelse för bredden inom 
ämnet. Eleverna tilldelades varsin dator som avsågs användas. Skrivandet skedde i textprogram 
utrustade med rättstavningsprogram eftersom stavning inte avsågs studeras. I likhet med första 
lektionen fick eleverna 60 minuters skrivtid. Vid inlämning av texterna sparades de på 
molntjänster som undervisande lärare hade tillgång till. I efterhand skrevs de ut och gavs 
nummer baserat på vilken elev som producerat texten i förhållande till den tidigare producerade 
texten med pennan som skrivverktyg. 
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Kompletterande lektion  
I en av klasserna genomfördes en kompletterande lektion för att elever vilka inte haft möjlighet 
att delta vid andra lektionen, på grund av annan obligatorisk undervisning, skulle få producera 
sin text med datorn som skrivverktyg. Förutsättningarna var under lektionen densamma som 
tidigare. En genomgång av narrativ dramaturgi och genomgång av temat inledde lektionen 
innan eleverna under 60 minuter producerade sina texter. 
 
Eftersom undervisande lärare i båda klasser numrerade elevtexterna vid inlämning valdes att 
slumpmässigt ge varje text ett nytt nummer vid analys för att skapa full anonymitet. Texterna 
från ASL-klassen gavs ett slumpmässigt nummer mellan 1 och 15 medan den traditionella 
klassens texter gavs ett nummer mellan 1 och 14. Under studiens genomförande förvarades 
insamlade elevtexter i en skrivbordslåda som enbart skribenten hade tillgång till. 
 

6.5 Bearbetning av data  
Att analysera något innebär, enligt Bergström och Boréus (2012), att komponenter identifieras 
och undersöks. I denna studie har analys av texter gjorts på ett kvalitativt sätt, i likhet med den 
kvalitativa textanalysen. I kombination med detta har även en kvantitativ innehållsanalys 
används vid bearbetning av insamlad data i form av elevtexter. Det som analyseras är skriftliga 
texter, vilka enligt Bergström och Boréus (2012), skiljer sig från godtyckliga 
sammanställningar av bokstäver genom att vara koherenta samt kommunikativa. Detta innebär 
att de hålls ihop av ett visst ämne, vilket i denna studie är förbestämt, samt att de har ett budskap 
att förmedla. 
 
Den kvalitativa textanalysen används för att skapa kunskap kring en texts innebörd. Detta görs 
genom att välja ut samt förhålla sig till olika texters innehåll utifrån ett avgränsat 
undersökningsproblem (Widén, 2015). En kvalitativ analys kan vidare användas för att jämföra 
flera fall, i denna studie elevtexter, för att urskilja gemensamma element samt vad som skiljer 
dem åt (Fejes & Thornberg, 2015). Alla texter som skapas är ett resultat av att en eller flera 
personer ämnat förmedla något till andra människor (Bergström & Boréus, 2012). I denna 
studie ombads elever i årskurs 3 att producera narrativa texter, med utgångspunkt i två teman, 
superkrafter samt läskigt. 
 
Vidare används även en kvantitativ innehållsanalys för att synliggöra användningen av adjektiv 
i de producerade elevtexterna. Metoden används för att möjliggöra jämförelse av förekomsten 
av specifika element i en text på ett kvantifierbart vis (Bergström & Boréus, 2012). En fördel 
med valet av innehållsanalys är att tolkningsproblem inte förekommer eftersom enbart ord som 
faller in under benämningen adjektiv räknas, vilket inte skapar något utrymme för olika 
tolkningar (Bergström & Boréus, 2012). Med adjektiv avses en ordklass vilken betecknar 
egenskaper, exempelvis en färg. Anledningen till att en innehållsanalys används är baserat på 
att förekomsten av adjektiv pekar på elevens förståelse av den narrativa textens initiala syfte, 
att underhålla på ett nyanserat sätt (Johansson & Sandell Ring, 2015). Förekomsten säger 
därmed något om grundförståelsen för uppbyggnaden av den narrativa texten. 
 
I denna undersökning har en deduktiv ansats tagits i anspråk. Den deduktiva ansatsen innebär 
att utifrån kunskaper inom ett visst område deducerar forskaren en eller flera hypoteser vilka 
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längre fram konstateras sanna eller falska genom empirisk granskning (Bryman, 2011). I denna 
studie stämmer detta väl in på hur första frågeställningen, ”kan kvalitativa skillnader 
identifieras när texterna producerade av elever i ASL-klassen jämförs med texterna från den 
klass vilka undervisats efter traditionell läs- och skrivinlärning baserat på följande parametrar: 
längd på narrativen, antal adjektiv samt i vilken utsträckning texten följer en narrativ 
dramaturgisk struktur”, närmats. Anledningen är eftersom givna kriterier fanns uppsatta när det 
kommer till vad som avsågs analyseras samt jämföras i de producerade elevtexterna. Även 
studiens andra frågeställning, ”går skillnader att finna i jämförelse av de narrativa texterna 
producerade med datorn som verktyg jämfört med pennan inom de två klasserna baserat på 
ovanstående parametrar?” närmades med hjälp av den deduktiva ansatsen. Den induktiva 
ansatsen går till skillnad från den deduktiva åt motsatt håll (Bryman, 2011). Grunden i metoden 
är att samla in empiriskt material för att därefter analysera detta för att komma fram till generella 
mönster (Christoffersen & Johannessen, 2015). Eftersom parametrar valdes att användas som 
utgångspunkt redan innan analysen av materialet kan denna ansats inte sägas representera 
studien. 
 
De parametrar som valdes till grund för analys av elevtexterna baserades på narrativa texters 
uppbyggnad (Johansson & Sandell Ring, 2015). Trageton (2014) pekar på att elever vilka 
skriver med datorn som hjälpmedel tenderar att skriva längre berättelser. Det här är även något 
som Agélii Genlott och Grönlund (2013) samt Takala (2013) framhåller är en effekt av arbetet 
med att skriva med datorn som skrivverktyg. Med denna grund valdes parametern ”längd på 
narrativen” att ingå i studiens analys för att undersöka om fallet ter sig liknande i de utvalda 
undersökningsklasserna. Vidare valdes ”antal adjektiv” som en parameter att undersöka. Valet 
grundar sig i den narrativa textens uppbyggnad där adjektiven har en given plats. Med ord ur 
ordklassen adjektiv ges berättelsen liv vilket skapar större möjligheter för texten att fylla sitt 
grundläggande syfte, nämligen att underhålla läsaren av texten (Johansson & Sandell Ring, 
2015). Den tredje och sista parametern som ligger till grund för analys är i vilken utsträckning 
texten följer en narrativ dramaturgisk struktur. Detta poängteras som en färdighet eleverna 
bedöms utifrån i det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling (Skolverket, 
2018b). Eleverna ska bemästra färdigheten att skriva berättande texter med inledning, 
händelseförlopp och avslutning, det vill säga, den dramaturgi eleverna i denna studie förväntas 
följa. 
 
Vid analys av de förbestämda parametrarna räknades antal ord i respektive text manuellt i 
originaltexten. Särskrivna ord korrigerades och räknades som ett ord, i övrigt gjordes inga 
förändringar av texten utifrån grammatisk synvinkel. Även adjektiv räknades manuellt i 
originaltexterna där varje adjektiv räknades, även vid direkt upprepning. Slutligen gjordes en 
bedömning kring i vilken utsträckning respektive text följde en narrativ dramaturgisk struktur. 
För att tydliggöra analysen delades narrativ dramaturgi upp i mindre delar och texterna 
analyserades utifrån varje enskild dels förekomst. Det förväntade innehållet var rubrik, 
inledning, handling, avslut samt personbeskrivning. Texterna bedömdes utifrån en tregradig 
skala, representerad av färgerna grön, gul och röd (bilaga 1). Bedömningen kvantifierades sedan 
där färgerna gavs ett värde mellan 0 och 2. Grön fick värdet 2, gul värdet 1 och röd värdet 0. 
Detta möjliggjorde att varje text gavs ett kvantifierat värde som representerar i vilken 
utsträckning texten följer en narrativ dramaturgisk struktur. För att möjliggöra jämförelse av 
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elevtexterna redovisas analysen av parametrarna i tabeller där kvantifierad data återfinns. Även 
figurer används för att tydliggöra det analyserade när det kommer till narrativ dramaturgi. 
 

6.6 Urval 
Ett urval har gjorts för att begränsa antalet informanter som bidrar med det empiriska materialet, 
i form av elevtexter, som ligger till grund för analys och jämförelse. Detta har gjorts genom ett 
målinriktat och kriteriebaserat urval. Genom ett målinriktat urval har personerna valts ut med 
forskningsmålet i åtanke (Bryman, 2011). Ett kriteriebaserat urval innebär att de informanter 
som valts ut att medverka i studien uppfyller specifika kriterier (Christoffersen & Johannessen, 
2015). Kriterierna är i denna studie: 
 

• Klasser vilka undervisats i enlighet med metoden Att Skriva sig till Läsning eller traditionella 
läs- och skrivinlärningsmetoder 

• Klasser i årskurs 3 
• Klasser vilka går att finna i eller i närheten av Luleå kommun. 

 
Kriterierna är valda för att kunna svara mot studiens syfte, att jämföra narrativa texter 
producerade av elever i årskurs 3 undervisade efter ASL eller efter traditionell läs- och 
skrivinlärning. Det tredje kriteriet valdes med tanke på möjligheterna för genomförande av 
studien under den tidsperiod som låg till grund för arbetet. 
 
För att få tag i en årskurs 3 som undervisats efter metoden ASL togs kontakt med en kommunal 
språk- läs- och skrivutvecklare. Genom adekvat vägledning skapades kontakt med 
medverkande klass samt deras klasslärare. Klassen stämde in på samtliga tre kriterier vilket 
möjliggjorde vidare planering kring insamling av elevtexter. Två tillfällen planerades in där 
eleverna under 60 minuter per tillfälle fick möjlighet att skriva sina narrativa texter. Vid 
tillfällena fanns undersökaren samt klassläraren i klassrummet för vägledning. För att finna en 
klass som undervisats efter traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder togs kontakt med 
tidigare handledare för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som i sin tur dirigerade om 
kontakten till en klass som stämde in på ovanstående kriterier. I detta fall planerades tre tillfällen 
in för eleverna att producera sina texter under 60 minuter per tillfälle. Även vid dessa tillfällen 
fanns undersökaren och klassläraren tillgängliga. 
 
Medverkande klasser kommer från två olika skolor i olika kommuner. Båda skolorna har elever 
från förskoleklass till årskurs 6 där en av skolorna har ca 150 elever medan den andra skolan 
har ca 200 elever. Skilda satsningar på digitalisering har gjorts i de olika kommunerna medan 
fokus på läsning samt läs- och skrivinlärning är gemensamt på skolorna. 
 
Bortfall 
I studien medverkade två klasser, vilka benämns ASL-klassen och den traditionella klassen 
baserat på den läs- och skrivinlärningsmetod som använts i undervisningen. 
 
De två medverkande klasserna är som tidigare nämnt hemmahörande vid två olika skolor i olika 
kommuner. ASL-klassen bestod av 21 elever varav 15 medverkade i studien. Bortfallet i ASL-
klassen var sex elever. Fyra av eleverna kunde ej medverka i studien på grund av sjukdom vid 
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ett av skrivtillfällena. Resterande två elever valdes med hänsyn till dess sena tillträde i klassen 
att exkluderas ur studien, eftersom de inte undervisats i enlighet med ASL-metoden utan 
introducerats för arbetssättet efter att ha knäckt läs- och skrivkoden. I den traditionella klassen 
medverkade 14 elever av 19. Bortfallet bestod av fem elever varav tre inte medverkade på grund 
av att de vid ett av skrivtillfällena var frånvarande på grund av sjukdom. Två elever medverkade 
inte med hänsyn till saknat samtycke vilket utöver utebliven inlämning av samtyckesbrevet 
förmedlades via kommunikation med klassläraren. 
 

6.7 Etiska aspekter 
För att bedriva forskning som anses etiskt riktig finns det grundläggande krav, forskningsetiska 
kodexar. Detta är samlingar av regler för hur forskare bör hantera data och agera kring den 
forskning som bedrivs. I det följande redogörs för kraven samt hur de kommit att ta uttryck i 
den bedrivna undersökningen. Med fokus på individens samt samhällets utveckling är forskning 
såväl viktig som nödvändig. Detta kan sammanfattas i forskningskravet som innebär att 
forskning av hög kvalitet ska genomföras med syfte att utveckla tidigare kunskaper. I 
kombination med detta har individen ett skydd genom individskyddskravet att inte ta skada på 
varken fysiskt eller psykiskt sätt av den forskning som bedrivs. Med detta som utgångspunkt 
måste de etiska aspekterna av en undersökning tas i beaktning innan genomförande. 
Vetenskapsrådet har därmed tagit fram god forskningsed som ligger till grund för hur den etiska 
forskningen ska bedrivas för att negativa risker ska kunna minimeras och ett underlag kunna 
ges för forskarens eget ansvarstagande kring undersökningens genomförande 
(Vetenskapsrådet, 2017). 
 
Medverkande i studien har rätt att få information kring syftet med den aktuella undersökningen 
samt deras möjligheter och villkor för medverkande. Det är viktigt att samtliga som medverkar 
i en undersökning är väl införstådda med att deltagandet är frivilligt och att detta innebär att de 
när som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande. Såväl lärare som elever blev informerade 
kring studiens syfte för att skapa en förståelse för vad som förväntades av medverkande 
informanter. Kravet på information hör även samman med informerat samtycke vilket tydliggör 
att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma om de vill medverka eller inte 
(Vetenskapsrådet, 2017). I denna studie skrevs ett informationsbrev till vårdnadshavare samt 
elever i de medverkande klasserna (bilaga 2). Information kring undersökningens 
genomförande och grundläggande syfte gavs i kombination med att elevernas deltagande 
specificerades för att skapa förståelse kring vad som förväntades av medverkande informanter. 
I samband med detta efterfrågades samtycke från såväl vårdnadshavare som elev, eftersom 
eleverna i undersökningen inte är över 15 år krävs även vårdnadshavares medgivande enligt 
etikprövningslagen. Det tydliggjordes att eleverna när som helst under studiens gång hade rätt 
att avbryta sin medverkan utan att negativa följder för den enskilda eleven följde 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Vidare är det av stor vikt att alla uppgifter kring medverkande i en studie förvaras så att 
obehöriga inte har tillgång till de (Vetenskapsrådet, 2017). Konfidentialitet är en förpliktelse 
att inte sprida uppgifter så att obehöriga får del av dessa. I kombination med detta lades 
anonymitet på studiens material vilket innebär att medverkande i studien inte ska kunna 
identifieras av utomstående vilket i studien togs hänsyn till genom att elevernas inlämnade 
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texter avidentifierades och att varken skola, eller kommun, nämns med namn i den slutgiltiga 
rapporten (Vetenskapsrådet, 2017). Samtliga elevtexter som samlades in klassificerades 
anonymt genom användning av nummer istället för producentens namn. Eftersom den 
producerade texten ligger till grund för jämförelsen i studien hade textskaparen ingen påverkan 
på resultatet och kunde därför distanseras från produkten. Anledningen till att texterna gavs ett 
nummer var för att kunna koppla samman den narrativa texten producerad med pennan med 
texten producerad med datorn som hjälpmedel. Slutligen poängterar Vetenskapsrådet (2002) 
att insamlade uppgifter enbart får användas för forskningsändamål. I praktiken innebär dock 
detta att även andra forskare utanför den initiala undersökningsgruppen kan ta del av insamlat 
material. Vetenskapsrådet (2017) betonar att detta är viktigt för att säkerställa kvaliteten på 
bedriven forskning. I denna studie försäkrades informanterna om att det insamlade materialet 
inte skulle komma att användas till annat än forskning. Materialet förvarades även på sådant 
sätt att obehöriga inte hade tillgång till det med hänsyn till konfidentialiteten. 
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7. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet av genomförd studie där 29 elevers texter, totalt 58 stycken, 
analyserades varav varje elev producerat två texter med skilda skrivverktyg. Elevernas texter 
gavs nummer mellan 1 och 15 i ASL-klassen samt 1 och 14 i den traditionella klassen. 
Numreringen gjordes för att kunna para ihop texterna skrivna med datorn som verktyg med de 
skrivna med pennan av varje elev. Numreringen möjliggjorde även att elevernas identiteter 
kunde behandlas på ett konfidentiellt sätt. Materialet nedan är uppdelat baserat på studiens två 
frågeställningar och rymmer underrubriker för att skapa tydlighet. Den första frågeställningen 
handlar om skillnader i elevtexterna mellan de två medverkade klasserna. Först redovisas 
resultatet av samtliga elever i båda klasserna i kombination med en jämförelse klasserna 
emellan. Därefter redovisas resultatet för antal adjektiv i elevtexterna och en jämförelse mellan 
klasserna. Slutligen redovisas i vilken utsträckning elevtexterna följer en narrativ dramaturgisk 
struktur. Även denna del avslutas med en jämförelse. Vidare redovisas resultatet av studiens 
andra frågeställning där en jämförelse mellan texten producerad med datorn som skrivverktyg 
görs med texten producerad med pennan för varje elev. Även denna redovisning är uppdelad i 
längd på narrativen, antal adjektiv samt i vilken utsträckning texten följer en narrativ 
dramaturgisk struktur. Avslutningsvis återfinns en jämförelse mellan klasserna. 
 

7.1 Skillnader mellan texterna i de två klasserna 
Under denna rubrik redovisas resultatet av analysen där texterna producerade av elever i ASL-
klassen jämförs med texterna producerade av elever i den traditionella klassen. För att skapa 
tydlighet har resultatet delats upp baserat på vad som analyserats, det vill säga de parametrar 
vilka ligger till grund för textanalysen. Tabeller samt figurer har använts för att tydliggöra 
resultatet och skapa en överblick över presenterad data. 
 
7.1.1 Längd på narrativen 
Nedan följer redovisning av längden på varje elevs narrativ vilket undersökts genom manuell 
summering av antal ord i den skrivna texten. Materialet är uppdelat baserat på använt 
skrivverktyg vid produktion av texten. 
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Längd på narrativen med datorn som skrivverktyg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7.1 Tabellen beskriver antal ord i respektive elevtext skriven med datorn som skrivverktyg. 
 
I ASL-klassen skrev eleverna i genomsnitt 256,9 ord i de narrativa texterna producerade med 
datorn som skrivverktyg i jämförelse med 86,07 ord i den traditionella klassen. Skillnaden 
mellan klassernas genomsnittliga textmängd är 170,83 ord där ASL-klassen skrev de i 
genomsnitt längre texterna. Vidare skrev den elev som producerat flest antal ord bland eleverna 
i ASL-klassen 469 ord medan den elev som skrev flest antal ord i den traditionella klassen skrev 
165 ord. Skillnaden mellan de längsta texterna i vardera klass är 304 ord. Slutligen kan 
konstateras att den kortaste texten återfinns i den traditionella klassen och bestod av 18 ord. 
Jämförelsevis var den kortaste texten i ASL-klassen 45 ord och skillnaden mellan texterna var 
därmed 27 ord. 

ASL-
KLASSEN 

  
TRADITIONELLA 
KLASSEN 

 

ELEVTEXT NR. Antal ord 
 

ELEVTEXT NR. Antal ord 

1 351 
 

1 70 
2 261 

 
2 60 

3 172 
 

3 36 
4 349 

 
4 109 

5 45 
 

5 18 
6 121 

 
6 136 

7 348 
 

7 165 
8 221 

 
8 131 

9 84 
 

9 72 
10 234 

 
10 44 

11 460 
 

11 54 
12 214 

 
12 78 

13 257 
 

13 152 
14 267 

 
14 80 

15 469 
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Längd på narrativen med pennan som skrivverktyg 
 

ASL-
KLASSEN 

  
TRADITIONELLA 
KLASSEN 

 

ELEVTEXT NR. Antal ord 
 

ELEVTEXT NR. Antal ord 

1 129 
 

1 204 
2 216 

 
2 35 

3 219 
 

3 57 
4 138 

 
4 325 

5 84 
 

5 126 
6 142 

 
6 263 

7 356 
 

7 213 
8 119 

 
8 191 

9 73 
 

9 186 
10 86 

 
10 44 

11 299 
 

11 82 
12 223 

 
12 155 

13 206 
 

13 165 
14 187 

 
14 78 

15 341 
   

 
Tabell 7.2 Tabellen beskriver antal ord i respektive elevtext skriven med pennan som skrivverktyg. 
 
Den genomsnittliga längden på elevtexterna producerade av eleverna i ASL-klassen är 187,87 
ord i jämförelse med 151,71 ord i den traditionella klassen. Skillnaden mellan klassernas 
genomsnittliga längd är därmed 36,16 ord där ASL-klassen skrev de i genomsnitt längre 
texterna. Flest ord skrev en elev i ASL-klassen som skrev 356 ord, detta var 31 ord fler än den 
elev som skrev den längsta texten i den traditionella klassen, vilken var på 325 ord. Eleven som 
skrev den kortaste texten gick i den traditionella klassen och skrev 35 ord. I jämförelse med den 
kortaste texten i ASL-klassen var denna 38 ord kortare, det vill säga eleven i ASL-klassen skrev 
73 ord. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ASL-klassen skrev längre texter med såväl datorn 
som skrivverktyg som pennan jämfört med den traditionella klassen. I jämförelse av 
skrivverktygen går det att avläsa att ASL-klassen i genomsnitt skrev längre texter med datorn 
som skrivverktyg jämfört med pennan. Detta skiljer sig från den traditionella klassen som i 
genomsnitt skrev längre texter med pennan som skrivverktyg. 
 
7.1.2 Antal adjektiv 
Nedan följer redovisning av resultatet vad gäller antalet adjektiv i varje narrativ. I kombination 
med antalet adjektiv redovisas även andelen adjektiv i varje text. Noterbart är skillnaden mellan 
antal och andel där antal är en summering av alla adjektiv vilka återfinns i den skrivna texten 
medan andel adjektiv syftar till antalet adjektiv i förhållande till totala mängden ord i respektive 
text. Materialet är uppdelat baserat på det skrivverktyg som använts vid produktion av texten. 
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Antal adjektiv med datorn som skrivverktyg 

 
Tabell 7.3 Tabellen beskriver antal adjektiv i respektive elevtext, antal ord i respektive elevtext samt 
andelen adjektiv i varje elevtext producerad med datorn som skrivverktyg. 
 
Flest adjektiv innehöll texten skriven av en elev i ASL-klassen, vilken innehöll 19 adjektiv. 
Detta var tio adjektiv fler än de texter som innehöll flest adjektiv i den traditionella klassen. 
Den elev som hade den största andelen adjektiv i sin text, 8,97 %, återfinns i den traditionella 
klassen. Störst andel adjektiv i ASL-klassen hade en elevtext som innehöll 4,6 % adjektiv. 
Andelen adjektiv i elevtexten med störst andel i den traditionella klassen är 49 % större än 
andelen adjektiv i motsvarande text producerad av en elev i ASL-klassen. 
 
I genomsnitt innehöll ASL-klassens texter 2,71 % adjektiv medan den traditionella klassens 
texter innehöll 4,29 %. Andelen adjektiv i genomsnitt i den traditionella klassens texter är 
därmed 37 % större än andelen adjektiv i ASL-klassens genomsnittliga texter. I båda klasserna 
innehöll de texter som hade minst andel adjektiv inga ord från ordklassen, vilket innebär en 
andel på 0 %. 
 
  

ASL-
KLASSEN 

   
     TRADITIONELLA 

KLASSEN 

  

ELEVTEXT 
NR. 

Antal 
adjektiv 

Antal ord % adjektiv 
 

ELEVTEXT 
NR. 

Antal 
adjektiv 

Antal ord % adjektiv 

1 15 351 4,27 % 
 

1 2 70 2,86 % 
2 4 261 1,53 % 

 
2 0 60 0,00 % 

3 5 172 3,00 % 
 

3 2 36 5,56 % 
4 8 349 2,29 % 

 
4 6 165 3,64 % 

5 0 45 0,00 % 
 

5 5 109 4,59 % 
6 2 121 1,65 % 

 
6 0 18 0,00 % 

7 16 348 4,60 % 
 

7 9 136 6,62 % 
8 10 221 4,52 % 

 
8 5 131 3,82 % 

9 2 84 2,38 % 
 

9 6 72 8,33 % 
10 4 234 1,71 % 

 
10 1 44 2,27 % 

11 11 460 2,39 % 
 

11 2 54 3,70 % 
12 8 214 3,74 % 

 
12 7 78 8,97 % 

13 3 257 1,17 % 
 

13 9 152 5,92 % 
14 9 267 3,37 % 

 
14 3 80 3,75 % 

15 19 469 4,05 % 
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Antal adjektiv med pennan som skrivverktyg 

 
Tabell 7.4 Tabellen beskriver antal adjektiv i respektive elevtext, antal ord i respektive elevtext samt 
andelen adjektiv i varje elevtext producerad med pennan som skrivverktyg. 
 
Flest antal adjektiv återfinns i en elevtext från ASL-klassen vilken innehöll 15 adjektiv, sålunda 
sju fler än de texter vilka innehöll flest adjektiv i den traditionella klassen. När det kommer till 
andel adjektiv hade den elev i ASL-klassen som hade störst andel adjektiv i sin text 5,04 % 
adjektiv. I den traditionella klassen var den största andelen adjektiv i en elevtext 6,35 %. Detta 
innebär att andelen adjektiv i elevtexten från den traditionella klassen är 21 % större än andelen 
adjektiv i texten producerad av eleven i ASL-klassen. 
 
I genomsnitt innehöll ASL-klassens texter 2,28 % adjektiv jämfört med den traditionella 
klassens texter vilka innehöll 2,94 %. Andelen adjektiv i texterna producerade av den 
traditionella klassen är 22 % större än genomsnittliga andelen adjektiv i ASL-klassens texter. 
Minst andel adjektiv återfinns i en text skriven av en elev i ASL-klassen. Denna text innehöll 0 
% adjektiv. I den traditionella klassen innehöll den text som hade minsta andel adjektiv 0,92 
%. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att flest antal adjektiv återfinns i elevtexter från ASL- 
klassen när det kommer till såväl datorn som skrivverktyg som pennan. Flest adjektiv totalt sett 
är skrivna i texterna producerade med datorn som skrivverktyg. När det kommer till andelen 
adjektiv i texterna, producerade elever i den traditionella klassen den största andelen med båda 
skrivverktygen. Detta var även fallet när det kommer till störst andel adjektiv i genomsnitt. 
Slutligen kan det konstateras att skillnad fanns mellan skrivverktygen när det kom till de 

ASL-
KLASSEN 

   
     TRADITIONELLA 

KLASSEN 

  

ELEVTEXT 
NR. 

Antal 
adjektiv 

Antal ord % adjektiv 
 

ELEVTEXT 
NR. 

Antal 
adjektiv 

Antal ord % adjektiv 

1 5 129 3,88 % 
 

1 5 204 2,45 % 
2 4 216 1,85 % 

 
2 1 35 2,86 % 

3 5 219 2,00 % 
 

3 2 57 3,51 % 
4 3 138 2,17 % 

 
4 3 325 0,92 % 

5 0 84 0,00 % 
 

5 8 126 6,35 % 
6 1 142 0,70 % 

 
6 8 263 3,04 % 

7 15 356 4,21 % 
 

7 8 213 3,76 % 
8 6 119 5,04 % 

 
8 7 191 3,66 % 

9 1 73 1,37 % 
 

9 8 186 4,30 % 
10 1 86 1,16 % 

 
10 1 44 2,27 % 

11 10 299 3,34 % 
 

11 2 82 2,44 % 
12 1 223 0,45 % 

 
12 3 155 1,94 % 

13 4 206 1,94 % 
 

13 4 165 2,42 % 
14 8 187 4,28 % 

 
14 1 78 1,28 % 

15 5 341 1,47 % 
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elevtexter där det producerats minst andel adjektiv. Med datorn som skrivverktyg återfanns 
elevtexter i båda klasserna vilka helt saknade adjektiv. Med pennan som skrivverktyg var det 
enbart i ASL-klassen en elevtext helt saknade adjektiv. 
 
7.1.3 Narrativ dramaturgi i elevtexterna 
För att analysera i vilken grad en narrativ dramaturgi återfanns i elevtexterna delades analysen 
upp i fem delar: rubrik, personbeskrivning, inledning, handling samt avslut. Varje del bedömdes 
utifrån en tregradig skala representerad av färgerna grön (finns med), gul (finns till viss del med 
men behöver utvecklas) och röd (finns inte med). Resultatet kvantifierades där färgerna gavs 
ett värde mellan 0 och 2 för att förenkla en jämförelse mellan klasserna. Grön representeras av 
värdet 2, gul av värdet 1 och röd av värdet 0. Maxvärdet för en elevs text blev därmed 10 medan 
lägsta värdet blev 0. 
 
Narrativ dramaturgi i elevtexterna med datorn som skrivverktyg 
Dramaturgi ASL  
Elevtext nr. Rubrik Personbeskrivning Inledning Handling Avslut Kvantifierat värde 

1           6 
2           7 
3           7 
4           7 
5           4 
6           4 
7           10 
8           7 
9           8 
10           7 
11           9 
12           6 
13           5 
14           9 
15           8 

 
Figur 7.1 Figuren illustrerar i vilken utsträckning de olika delarna av narrativens dramaturgi återfanns 
i ASL-klassens texter producerade med datorn som skrivverktyg. 
 
Eleven som skrev texten som överensstämde till störst grad med en narrativ dramaturgisk 
struktur i ASL-klassen hade ett värde på 10. Värdet innebär att alla delar i berättelsen fanns 
med utan behov av att utvecklas. I jämförelse med detta hade texterna, som till minst grad 
överensstämde med en narrativ dramaturgisk struktur, ett värde på 4. Två texter hade detta 
värde och det var enbart rubrik som fanns med utan att vara i behov av att utvecklas medan 
båda texterna saknade såväl personbeskrivningar som ett avslut på texten. Alla elever hade med 
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en inledning och en handling, medan det återfanns texter som helt saknade rubrik, 
personbeskrivningar samt avslut. 
 
Dramaturgi traditionell klass  
Elevtext nr. Rubrik Personbeskrivning Inledning Handling Avslut Kvantifierat värde 

1           6 
2           3 
3           3 
4           5 
5           2 
6           5 
7           4 
8           3 
9           6 
10           5 
11           4 
12           5 
13           5 
14           4 

 
Figur 7.2 Figuren illustrerar i vilken utsträckning de olika delarna av narrativens dramaturgi återfanns 
i den traditionella klassens texter producerade med datorn som skrivverktyg. 
 
I den traditionella klassen hade texterna som till störst grad överensstämde med en narrativ 
dramaturgisk struktur ett värde på 6. Värdet återfanns i två av elevernas texter. Gemensamt 
mellan de två texterna var att de saknade ett avslut samt att såväl inledning som handling fanns 
med, men behövde utvecklas. En elev uppnådde ett värde på 2 och utgör den elevtext som till 
minst grad överensstämde med en narrativ dramaturgisk struktur. Texten saknade såväl rubrik, 
handling som avslut. Texten hade personbeskrivning samt inledning som var i behov av att 
utvecklas. Det fanns ingen text i den traditionella klassen vilken innehöll alla efterfrågade delar 
och det var inte heller någon del som återfanns i alla texter. 
 
I genomsnitt hade ASL-klassen ett värde på 6,93 när det kom till i vilken utsträckning de stämde 
överens med en narrativ dramaturgisk struktur. I den traditionella klassen var motsvarande 
värde 4,29 på en skala mellan 0 och 10. ASL-klassen följer därmed en narrativ dramaturgisk 
struktur till större grad när det kommer till texterna producerade med datorn som skrivverktyg. 
 
 
  



 41 

Narrativ dramaturgi i elevtexterna med pennan som skrivverktyg 
Dramaturgi ASL  
 
Elevtext nr. Rubrik Personbeskrivning Inledning Handling Avslut Kvantifierat värde 

1          8 
2           8 
3           7 
4           6 
5           6 
6           6 
7           9 
8           7 
9           6 
10           5 
11           9 
12           9 
13           8 
14           9 
15           9 

 
Figur 7.3 Figuren illustrerar i vilken utsträckning de olika delarna av narrativ dramaturgi återfanns i 
ASL-klassens texter producerade med pennan som skrivverktyg. 
 
Samtliga elever i ASL-klassen skrev texter med pennan som skrivverktyg vilka innehöll en 
rubrik, inledning och handling. Delarna inledning och handling var dock hos flertalet elever i 
behov av att utvecklas. Utöver detta skrev fem elever texter vilka till störst grad överensstämde 
med en narrativ dramaturgisk struktur. Texterna hade ett värde på 9 vilket innebär att de 
innehöll alla efterfrågade delar varav en del – avslutet – i samtliga texter var i behov av att 
utvecklas. Den elev som skrev en text som till minst grad överensstämde med en narrativ 
dramaturgisk struktur hade ett värde på 5. Alla delar utom personbeskrivning fanns med men 
inledning, handling och avslut var alla i behov av att utvecklas. 
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Dramaturgi traditionell klass 

Elevtext nr. Rubrik Personbeskrivning Inledning Handling Avslut Kvantifierat värde 

1           10 

2           3 

3           4 

4           7 

5           9 

6           6 

7           10 

8           8 

9           8 

10           3 

11           5 

12           9 

13           7 

14           5 
 
Figur 7.4 Figuren illustrerar i vilken utsträckning de olika delarna av narrativens dramaturgi återfanns 
i den traditionella klassens texter producerade med pennan som skrivverktyg. 
 
I den traditionella klassen var det enbart handling som återfanns i samtliga texter. Dock var 
denna del i flertalet texter i behov av att utvecklas. Vidare återfinns två elevers texter skrivna 
med pennan som skrivverktyg med ett värde på 10, det vill säga att alla efterfrågade delar fanns 
med i texterna utan att vara i behov av att utvecklas. Till skillnad från detta skrev två elever 
texter med ett värde på 3, vilket gjorde att texterna till minst grad överensstämde med en 
narrativ dramaturgisk struktur. I texterna saknades såväl personbeskrivning, inledning och 
avslut. Endast handling, vilka var i behov av att utvecklas, fanns med i kombination med rubrik. 
I genomsnitt hade ASL-klassens texter ett värde på 7,47 jämfört med den traditionella klassen 
vilka hade ett genomsnittligt värde på 6,71 på en skala mellan 0 och 10. ASL klassens texter 
följer därmed en narrativ dramaturgisk struktur i högre grad än den traditionella klassen när det 
kommer till att skriva texter med pennan som skrivverktyg. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att ASL-klassen skrev texter med datorn som skrivverktyg 
samt pennan vilka till större grad överensstämmer med en narrativ dramaturgisk struktur 
jämfört med den traditionella klassen. Det genomsnittliga värdet för samtliga texter 
producerade av ASL-klassen var 7,2 av 10 medan den traditionella klassen hade ett 
genomsnittligt värde på 5,5 av 10. Eleverna i ASL-klassen hade, i alla texter förutom en, rubrik 
vilket skiljer sig från den traditionella klassen där rubrik endast fanns med i 16 av 28 texter. 
Det var enbart en del vid produktion med datorn som skrivverktyg och en del vid produktion 
med pennan som skrivverktyg där den traditionella klassen skrev bättre i jämförelse med ASL-
klassen. Vid produktion med pennan skrev den traditionella klassen bättre inledningar med ett 
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värde på 22 av 28, vilket motsvarar 79 % jämfört med ASL-klassen vilka hade ett värde på 22 
av 30, motsvarande 73 %. Vid produktion med datorn skrev den traditionella klassen bättre 
personbeskrivningar med ett värde på 13 av 28, motsvarande 46 %, jämfört med 13 av 30, 
motsvarande 43 %, i ASL-klassen. I övrigt producerade ASL-klassen texter vilka hade ett högre 
värde inom de olika delarna. 
 

7.2 Skillnader mellan texter producerade av samma elev 
Under denna rubrik redovisas jämförelsen mellan texterna producerade med de två 
skrivverktygen, datorn samt pennan för varje elev i såväl ASL-klassen som i den traditionella 
klassen. För att skapa tydlighet har resultatet delats upp baserat på vad som analyserats, det vill 
säga de parametrar som ligger till grund för textanalysen. Under rubrikerna återfinns även en 
uppdelning mellan ASL-klassen och den traditionella klassen. Tabeller och figurer har använts 
för att tydliggöra resultatet och skapa en överblick över presenterad data. 
 
7.2.1 Längd på narrativen 
Nedan följer redovisning av längden på varje elevs narrativ skriven med pennan som 
skrivverktyg samt datorn. En procentuell jämförelse mellan texterna för varje elev redovisas 
även för. Ett positivt värde indikerar att ett större resultat uppmätts med pennan som 
skrivverktyg medan ett negativt värde indikerar att ett större resultat uppmätts med datorn som 
skrivverktyg. Materialet är uppdelat mellan klasserna och avslutningsvis jämförs klasserna 
emellan. 
 
Längd på narrativen i ASL-klassen 

ELEVTEXT NR. PENNA DATOR % SKILLNAD 

1 129 351 -172,09 % 
2 216 261 -20,83 % 
3 219 172 27,33 % 
4 138 349 -152,90 % 
5 84 45 86,67 %  
6 142 121 17,36 % 
7 356 348 2,30 % 
8 119 221 -85,71 % 
9 73 84 -15,07 % 
10 86 234 -172,09 % 
11 299 460 -53,85 %  
12 223 214 4,21 % 
13 206 257 -24,76 % 
14 187 267 -42,78 % 
15 341 469 -37,54 % 

 
Tabell 7.5 Tabellen beskriver antal ord i varje elev i ASL-klassens text producerad med datorn som 
skrivverktyg samt pennan i kombination med den procentuella skillnaden mellan verktygen. 
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Alla elever i ASL-klassen utom fem (nr. 3, 5, 6, 7 och 12) presterade längre texter med datorn 
som skrivverktyg jämfört med pennan. Störst skillnad på de producerade texternas längd 
återfinns i elevtexterna producerade av elev nummer 1 och 10 vilka båda skrev 172,09 % fler 
antal ord med datorn som skrivverktyg jämfört med pennan. Elev nummer 7 presterade texter 
med den minsta procentuella skillnaden där den längre texten producerades med pennan som 
skrivverktyg. Texten innehöll 2,3 % fler antal ord än elevens text producerad med datorn. 
  
Längd på narrativen i den traditionella klassen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 7.6 Tabellen beskriver antal ord i varje elev i den traditionella klassens text producerad med 
datorn som skrivverktyg samt pennan i kombination med den procentuella skillnaden mellan verktygen. 
 
I den traditionella klassen presterade alla elever utom tre (nr. 2, 10 och 14) längre texter med 
pennan som skrivverktyg jämfört med datorn. Av de tre elever vilka inte presterade längre texter 
med pennan som skrivverktyg skrev två av de längre texter med datorn, medan en skrev lika 
långa texter oberoende av skrivverktyg. Elev nummer 5 producerade texter som hade en 
procentuell skillnad när det kom till antal ord på 600 %, till förmån för pennan. Skillnaden var 
den största bland elevtexterna. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta eleverna i ASL-klassen skrev längre texter 
med datorn som skrivverktyg jämfört med pennan. Enbart 33,3 %, vilket motsvarar fem elever, 
presterade längre texter med pennan. Resultatet skiljer sig från den traditionella klassen där alla 
elever utom 21,4 %, motsvarande tre stycken, presterade längre texter med pennan som 
skrivverktyg. Den största procentuella skillnaden mellan en elevs producerade texter återfinns 
i den traditionella klassen där elev nummer 5 presterade en text skriven med pennan som var 
600 % längre än texten skriven med datorn. Även den minsta skillnaden mellan en elevs texter 
producerades av en elev i den traditionella klassen. Elev nummer 10 skrev texter innehållande 
exakt lika många ord med båda skrivverktygen. 
 

ELEVTEXT NR. PENNA DATOR % SKILLNAD 

1 204 70 191,43 % 
2 35 60 -71,43 % 
3 57 36 58,33 % 
4 325 109 198,17 % 
5 126 18 600,00 % 
6 263 136 93,38 % 
7 213 165 29,09 % 
8 191 131 45,80 % 
9 186 72 158,33 % 
10 44 44 0,00 % 
11 82 54 51,85 % 
12 155 78 98,72 % 
13 165 152 8,55 % 
14 78 80 -2,56 % 
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7.2.2 Antal adjektiv 
Nedan redovisas antalet adjektiv för varje enskild elev i klasserna. En procentuell skillnad 
mellan texten producerad med pennan respektive med datorn redovisas även för varje elev. Ett 
positivt värde indikerar att ett större resultat uppmätts med pennan som skrivverktyg medan ett 
negativt värde indikerar att ett större resultat uppmätts med datorn som skrivverktyg. 
Avslutningsvis jämförs klassernas resultat. Materialet är uppdelat efter medverkande klasser. 
 
Antal adjektiv i ASL-klassen 

ELEVTEXT NR. PENNA DATOR % SKILLNAD 

1 5 15 -200,00 % 
2 4 4 0,00 % 
3 5 5 0,00 % 
4 3 8 -166,67 % 
5 0 0 0,00 % 
6 1 2 -100,00 % 
7 15 16 -6,67 % 
8 6 10 -66,67 % 
9 1 2 -100,00 % 
10 1 4 -300,00 % 
11 10 11 -10,00 %  
12 1 8 -700,00 % 
13 4 3 33,33 % 
14 8 9 -12,50 % 
15 5 19 -280,00 % 

 
Tabell 7.7 Tabellen beskriver antal adjektiv i varje elev i ASL-klassens text producerad med datorn som 
skrivverktyg samt pennan i kombination med den procentuella skillnaden mellan verktygen. 
 
I ASL-klassen skrev 73,3 %, motsvarande elva elever, fler adjektiv i texten producerad med 
datorn som skrivverktyg. Enbart en elev, motsvarande 6,7 %, skrev fler adjektiv med pennan 
jämfört med datorn. Resterande tre elever, motsvarande 20 %, skrev samma antal adjektiv i de 
båda texterna. Största procentuella skillnaden mellan antalet adjektiv i de producerade texterna 
återfinns hos elev nummer 12 som skrev 700 % fler adjektiv med datorn som skrivverktyg 
jämfört med pennan. När det kommer till den största skillnaden sett till antal adjektiv återfinns 
detta hos elev nummer 15, där skillnaden uppmättes till 14 adjektiv. 
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Antal adjektiv i den traditionella klassen 
ELEVTEXT NR. PENNA DATOR % SKILLNAD 

1 5 2 150,00 % 
2 1 0 ∞ % 
3 2 2 0,00 % 
4 3 5 -66,67 % 
5 8 0 ∞ % 
6 8 9 -12,50 % 
7 8 6 33,33 % 
8 7 5 40,00 % 
9 8 6 33,33 % 
10 1 1 0,00 %  
11 2 2 0,00 % 
12 3 7 -133,33 % 
13 4 9 -125,00 % 
14 1 3 -200,00 % 

 
Tabell 7.8 Tabellen beskriver antal adjektiv i varje elev i den traditionella klassens text producerad med 
datorn som skrivverktyg samt pennan i kombination med den procentuella skillnaden mellan verktygen. 
 
I den traditionella klassen skrev flest elever fler adjektiv i texten producerad med pennan som 
skrivverktyg. Detta innebar sex elever, motsvarande 42,9 %. Det var fem elever, motsvarande 
35,7 % vilka skrev fler adjektiv i sin text producerad med datorn. Övriga tre elever, motsvarande 
21,4 % skrev lika många adjektiv oberoende av skrivverktyg. Den största procentuella 
skillnaden mellan en elevs texter återfinns hos elev nummer 2 och elev nummer 5 vilka skrev, 
sett i procent, oändligt fler adjektiv med pennan jämfört med datorn som skrivverktyg. Detta 
eftersom de två eleverna inte skrev några adjektiv med datorn medan de skrev ett respektive 
åtta adjektiv med pennan. Sett till de elever vilka använde sig av adjektiv i båda texterna 
återfinns elev nummer 14 som hade 200 % mer adjektiv i texten producerad med datorn som 
skrivverktyg jämfört med pennan. Den största skillnaden i antal adjektiv återfinns hos elev 
nummer 5 som skrev 8 fler adjektiv med pennan jämfört med datorn som skrivverktyg. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att datorn var det verktyg som gynnade mängden adjektiv 
i de producerade texterna i avgörande utsträckning i ASL-klassen. I kontrast till detta var 
effekten motsatt i den traditionella klassen där flest adjektiv producerades i texterna skrivna 
med pennan som skrivverktyg. Gemensamt mellan klasserna var att det återfanns elever som 
skrev lika många adjektiv oberoende av skrivverktyg. 
 
7.2.3 Narrativ dramaturgi i elevtexterna 
Nedan följer redovisning av i vilken utsträckning elevtexterna följer en narrativ dramaturgisk 
struktur för att möjliggöra jämförelse mellan en elevs producerade text med respektive 
skrivverktyg. Materialet är uppdelat mellan de två medverkande klasserna. Figurer samt tabeller 
illustrerar vilka delar som ingår i elevernas texter samt det kvantifierade värdet för en enskild 
elevs texter producerade med respektive skrivverktyg. Utöver detta redovisas även den 
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procentuella skillnaden mellan värdena där ett positivt värde indikerar att ett större resultat 
uppmätts med pennan som skrivverktyg, medan ett negativt värde indikerar att ett större resultat 
uppmätts med datorn som skrivverktyg.  I figuren representerar färgerna i vilken utsträckning 
delen ingår i den analyserade texten. Grön (finns med), gul (finns med till viss del men behöver 
utvecklas) och röd (finns inte med) vilka kvantifierades och gavs värden mellan 0 till 2. Grön 
representeras av värdet 2, gul av värdet 1 och slutligen röd av värdet 0. Denna kvantifiering 
redovisas i tabell 7.9. 
 
Narrativ dramaturgi i elevtexterna i ASL-klassen 

    Rubrik Personbeskrivning  Inledning  Handling   Avslut 
Elevtext nr. Dator Penna Dator Penna Dator Penna Dator Penna Dator Penna 

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     

 
Figur 7.5 Figuren illustrerar i vilken utsträckning de olika delarna av narrativ dramaturgi återfanns i 
ASL-klassens texter producerade med datorn som skrivverktyg samt pennan. 
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KVANTIFIERAT VÄRDE 

 

ELEVTEXT NR. Penna Dator % skillnad 

1 8 6 33,33 % 
2 8 7 14,29 % 
3 7 7 0,00 % 
4 6 7 -16,67 % 
5 6 4 50,00 % 
6 6 4 50,00 % 
7 9 10 -11,11 % 
8 7 7 0,00 % 
9 6 8 -33,33 % 
10 5 7 -40,00 % 
11 9 9 0,00 % 
12 9 6 50,00 % 
13 8 5 60,00 % 
14 9 9 0,00 % 
15 9 8 12,50 % 

 
Tabell 7.9 Tabellen beskriver det kvantifierade värdet för varje elevtext producerad med datorn som 
skrivverktyg samt pennan i ASL-klassen i kombination med den procentuella skillnaden mellan värdena. 
 
I ASL-klassen producerade flest elever (sju stycken vilket motsvarar 46,7 %), texter med 
skrivverktyget pennan som i större grad överensstämde med en narrativ dramaturgisk struktur. 
26,7 %, motsvarande fyra elever, producerade texter med datorn som skrivverktyg vilka till 
större grad överensstämde med en narrativ dramaturgisk struktur. Resterande fyra elever 
(motsvarande 26,7 %), skrev texter med båda skrivverktygen vilka till samma grad 
överensstämde med narrativ dramaturgi. Den största procentuella skillnaden mellan de två 
texterna producerade av samma elev återfinns hos elev nummer 13. Eleven har en procentuell 
skillnad på 60 % när det kommer till i vilken utsträckning texterna överensstämmer med en 
narrativ dramaturgisk struktur. 
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Narrativ dramaturgi i elevtexterna i den traditionella klassen 
Dramaturgi traditionell klass        

    Rubrik Personbeskrivning  Inledning  Handling   Avslut 
Elevtext nr. Dator Penna Dator Penna Dator Penna Dator Penna Dator Penna 

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     

 
Figur 7.5 Denna figur illustrerar i vilken utsträckning de olika delarna av narrativ dramaturgi återfanns 
i den traditionella klassens texter producerade med datorn som skrivverktyg samt pennan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7.9 Tabellen beskriver det kvantifierade värdet för varje elevtext producerad med datorn som 
skrivverktyg samt pennan i den traditionella klassen i kombination med den procentuella skillnaden 
mellan värdena. 

 
 KVANTIFIERAT VÄRDE 

 

ELEVTEXT NR. Penna Dator % skillnad 

1 10 6 66,67 % 
2 3 3 0,00 % 
3 4 3 33,33 % 
4 7 5 40,00 % 
5 9 2 350,00 % 
6 6 5 20,00 % 
7 10 4 150,00 % 
8 8 3 62,50 % 
9 8 6 33,33 % 
10 3 5 -66,67 % 
11 5 4 25,00 % 
12 9 5 80,00 % 
13 7 5 40,00 % 
14 5 4 25,00 % 
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I den traditionella klassen producerade flest elever, tolv stycken vilket motsvarar 85,7 %, texter 
med skrivverktyget pennan som till större grad överensstämde med en narrativ dramaturgisk 
struktur. Det var i kontrast till detta enbart en elev, motsvarande 7,1 %, som producerade en 
text skriven med datorn som till större grad överensstämde med narrativens dramaturgi. Utöver 
detta var det en elev, motsvarande 7,1 %,, som skrev texter oberoende av skrivverktyg som till 
samma grad stämde överens med en narrativ dramaturgisk struktur. Den största procentuella 
skillnaden återfinns i jämförelse mellan texterna producerade av elev nummer 5. Texten 
producerad med pennan överensstämde till högre grad, 350 %, med narrativ dramaturgi i 
jämförelse med texten producerad med datorn som skrivverktyg. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den största delen av eleverna i båda klasserna 
producerade texter med pennan som skrivverktyg vilka till större grad överensstämde med en 
narrativ dramaturgisk struktur jämfört med texten producerad med datorn. En större del av 
eleverna i ASL-klassen skrev texter med datorn som skrivverktyg i jämförelse med pennan 
vilka till större grad stämde överens med en narrativ dramaturgisk struktur i jämförelse med 
eleverna i den traditionella klassen. I ASL-klassen handlade detta om 26,7 % medan det i den 
traditionella klassen handlade om 7,1 % av eleverna. Den största procentuella skillnaden mellan 
det kvantifierade värdet på de producerade texterna av samma elev går att finna i den 
traditionella klassen där elev nummer 5 hade en skillnad på 350 %, till förmån för texten 
producerad med pennan. Även i ASL-klassen var den text som hade den procentuellt största 
skillnaden jämfört med den andra texten producerad av samma elev skriven med pennan. I detta 
fall handlade skillnaden om 60 %. 
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8. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras använda metoder och tillvägagångssätt för insamling av material. 
Fördelar och nackdelar belyses för att skapa förståelse för studiens genomförande. I 
kombination med detta diskuteras även hur redovisat resultat svarar på studiens syfte och 
frågeställningar. Återkoppling till tidigare forskning görs där studiens resultat jämförs med 
tidigare uppmärksammade effekter av olika inlärningsmetoder. Även hur studiens teoretiska 
utgångspunkter påverkat resultatet belyses. 
 

8.1 Metoddiskussion 
En kombination av kvalitativ samt kvantitativ metod har i denna studie använts för att svara på 
det huvudsakliga syftet, att jämföra elevtexter producerade av elever undervisade i enlighet med 
metoden ASL i jämförelse med elever undervisade efter traditionella läs- och 
skrivinlärningsmetoder. En fördel med att använda en kvantitativ metod är den 
generaliserbarhet som kan uppnås. För att detta ska vara möjligt krävs dock ett 
sannolikhetsurval vilket innebär att urvalet i studien är gjort ur den kända populationen på ett 
sätt som möjliggör hög sannolikhet av representation av hela populationen (Thornberg & Fejes, 
2015). Eftersom en kvalitativ metod använts i kombination med en kvantitativ i studien har ett 
sannolikhetsurval inte gjorts, vilket innebär att statistisk generalisering inte går att uppnå. 
 
Urvalet är begränsat till ett län och två klasser är utvalda att medverka, detta för att undvika 
dataöverbelastning där en för stor mängd data samlas in i relation till den totala tidsbegränsning 
som råder för studiens genomförande (Denscombe, 2018). Det resultat som framgår av denna 
studie är därmed inte representativt för alla elever i årskurs 3 inom svensk skolverksamhet, utan 
skapar istället en indikation på hur det undersökta skulle kunna se ut bland elever som 
undervisats efter skilda läs- och skrivinlärningsmetoder. I kombination med detta har den 
skillnad som noterats mellan klasserna inte kontrollerats med avseende på om denna är 
signifikant eller inte. Valet baserades på urvalets storlek samt att studiens resultat ska ses som 
en indikation på hur det studerade föreligger i två klasser. 
 
Valet att använda en metodkombination i denna studie gjordes för att möjliggöra en större 
sannolikhet gällande huruvida presenterade resultat kan anses riktiga (Denscombe, 2018). Om 
resultatet från såväl kvalitativ data i kombination med kvantitativ data är överensstämmande, 
vilket det i denna studie visade sig vara, möjliggörs större sannolikhet kring att presenterat 
resultat kan anses riktigt. Christoffersen och Johannessen (2015) betonar att en kombination av 
kvalitativ samt kvantitativ metod idag är vanligt förekommande. I denna studie användes 
metoderna i en kombination för att belysa såväl kvalitativa skillnader i elevtexterna som rent 
kvantitativa egenskaper. I slutänden kvantifierades samtliga resultat för att skapa tydlighet vid 
jämförelse mellan klasserna. Att jämföra två kvantitativa värden med varandra skapar en 
tydlighet i resultatet vilket underlättar för läsaren att förstå det tolkade. 
 
Denscombe (2018) framhåller att en metodkombination i många fall används när forskaren har 
ett antagande kring att resultaten som metoderna avser finna kommer att stämma överens, eller 
komplettera varandra. I denna studie kompletterade resultaten varandra där de båda indikerade 
ett bättre resultat hos ASL-klassen. Hade fallet varit motsatt, att resultaten motbevisat varandra, 
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hade det öppnat upp för en vidare diskussion kring orsakerna. Även fynd likt dessa hade bidragit 
med kunskap och inblick i skillnader mellan ASL-metoden och traditionella läs- och 
skrivinlärningsmetoder. 
 
Insamlingen av data till studien gjordes ute i verksamheten där jag som undersökare kom ut till 
klasserna under två, respektive tre lektionstillfällen. Under tillfällena fanns faktorer som kan ha 
haft såväl positiv som negativ påverkan på studiens resultat. Faktorerna kommer nedan att 
diskuteras. Innan insamlingen av data skedde skickades ett samtyckesbrev i pappersformat ut 
till samtliga elevers vårdnadshavare. Detta baserat på samtyckeskravet vilket innebär att elever 
under 15 år behöver vårdnadshavares medgivande i kombination med det egna för att medverka 
i en studie likt denna (Vetenskapsrådet, 2002). För att studien skulle kunna genomföras krävdes 
att samtyckesbrevet lämnades in, vilket i praktiken inte var helt oproblematiskt. Risken när 
ansvaret lades på eleverna att ta hem brevet, låta vårdnadshavare skriva under samt ta med 
pappret i retur till skolan blev att pappret i flera fall försvann längs vägen. I vissa fall löstes 
detta av elevernas vårdnadshavare vilka själva skrev ett brev där samtycke gavs. I de fall där 
samtyckesbrevet inte kom tillbaka kan en anledning vara att pappret kom bort längs vägen. Det 
är även rimligt att anta att samtycke inte gavs i några fall. Det aktuella bortfallet i studien var 
svårt att undvika eftersom sjukdom var den största anledningen. Totalt sett medverkade 72,5 % 
av eleverna som fanns till förfogande i klasserna. Detta ses som en gynnsam andel elever för 
att studien skulle kunna svara på det huvudsakliga syftet, att jämföra elevtexter mellan en ASL-
klass och en traditionell klass. 
 
Som tidigare nämnts var jag ute i verksamheten under två, respektive tre tillfällen. Anledningen 
att ena klassen besöktes vid ett tillfälle mer än den andra var för att kunna anpassa insamlingen 
efter verksamhetens ramar. Eftersom den viktigaste faktorn för att säkerställa att insamlingen 
skedde på lika villkor var tidsbegränsningen, ansågs ett kompletterande tillfälle inte ha 
påverkan på studiens resultat. De omkringliggande faktorerna var desamma under samtliga 
skrivtillfällen. Vid varje tillfälle skedde en genomgång där den narrativa textens dramaturgi 
kartlades samt skrevs upp på tavlan. Genomgången kan ha kommit att påverka elevernas 
textproduktion. Under tiden eleverna skrev sina texter kunde de titta upp på tavlan för att se vad 
de förväntades ha med i sin berättelse. Detta kan ha gjort att fler elever hade med de olika 
delarna än om genomgången inte hade ägt rum. Viktigt att ha i åtanke är dock att eleverna 
enbart går i årskurs 3, det vill säga att enbart en genomgång med de förväntningar som fanns 
på eleverna inte skulle haft påverkan under en längre tid. Repetition av kunskap är avgörande 
vid inlärning och därmed en självklarhet i denna studie. Studien tjänar mer än som 
undersökning, eleverna gavs även tillfälle att utveckla sina kunskaper när det kom till 
produktion av narrativa texter, något de förväntas kunna i slutet av årskurs 3. 
 
Ytterligare en faktor som kan ha haft påverkan på elevernas prestationer är det faktum att jag, 
som utomstående, kom till klasserna under tillfällena och höll i insamlingen av material. 
Eleverna kände inte mig sedan innan vilket skapade en nervositet i kombination av förväntan 
hos de inför vad som skulle hända. En effekt, vilken dock fått utstå viss kritik, är Hawthorne 
effekten. Det effekten åsyftar är att undersökta personer omedvetet förändrar sina beteenden 
enbart för att de vet att de blir observerade till skillnad mot hur de hade reagerat i en liknande 
situation utan att ha blivit observerade (Wickström & Bendix, 2000). Effekten kan ha påverkat 
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studiens resultat och stärks av båda klasslärarnas reaktioner på elevernas producerade texter. 
Såväl ASL-klassens lärare som den traditionella klassens var positivt överraskade över vad 
deras elever presterat under den begränsade tid de hade till sitt förfogande. Att en utomstående 
person är involverad i undervisningen kan såväl skapa en oro i klassrummet som bidra till 
arbetsro. I denna studie kom min närvaro i klassrummet att ha, vad det verkar som, en positiv 
påverkan på elevernas koncentration och produktion. Genom val av en kvalitativ metod kunde 
den spontana interaktionen mellan mig och eleverna skapas. Enligt Christoffersen och 
Johannessen (2015) upplevs interaktionen mindre formell vid en kvalitativ metod i jämförelse 
med en kvantitativ. Vid interaktion med unga elever känns formaliteten viktig att hålla nere för 
att minimera att skapa en obekväm miljö som eleverna inte känner sig varken vana eller 
bekväma med. 
 
Den sociokulturella teoribildningen betonar interaktion mellan såväl elever som mellan lärare 
och elev (Vygotskij, 2001). Detta var något som i klassrummen märktes av eftersom eleverna 
var ivriga att få integrera med varandra för att utveckla den individuellt producerade texten. I 
denna studie var denna interaktion inte tillåten eftersom det kunde ha påverkat resultatet av 
studien. Istället gav iakttagelsen indikationer på hur undervisningen i klassrummen vanligtvis 
bedrivs. ASL-metoden betonar parskrivning som en del av processen att lära sig läsa och skriva. 
I paren gynnar eleverna varandra att lära av den andra samt lära tillsammans (Trageton, 2014). 
Agelii Genlott och Grönlund (2013) framhåller att ASL-metoden ökade interaktionen mellan 
eleverna i klasserna som medverkade i deras studie både i text och verbalt. I denna studie sågs 
tendenser till den beskrivna interaktionen i båda klasserna, där varken ASL-klassen eller den 
traditionella klassen utmärkte sig. Med grund i Lgr11 betonas ett sociokulturellt arbetssätt i 
klassrummet oberoende av vald inlärningsmetod, något som i denna studie tycktes märkas av 
vid insamling av data (Skolverket, 2018a). 
 
Under insamlingen av material blev det tydligt att skillnad fanns mellan klasserna när det kom 
till vanan att använda de olika skrivverktygen. Pennan och datorn valdes att användas i studien 
baserat på de inlärningsmetoder som avsågs jämföras, det vill säga ASL i relation till 
traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder. Skillnaden som kunde observeras var att eleverna 
i ASL-klassen hade större förtrogenhet med användning av datorn i jämförelse med eleverna i 
den traditionella klassen. 
 
I denna studie skrev ASL-klassen längre texter med både datorn som skrivverktyg och pennan 
i jämförelse med den traditionella klassen. Fyndet är helt i enlighet med vad såväl Trageton 
(2014), Hultin och Westman (2013) samt Agélii Genlott och Grönlund (2013) kommit fram till 
i sina studier. Att producera text på en dator för en elev som har som vana att göra detta innebär 
att text kan produceras direkt idéerna finns där för att därefter bearbetas och förändras på ett 
snabbt och smidigt sätt. Eleven kan i efterhand korrigera stavning och grammatisk struktur utan 
att behöva använda sudd och för hand radera det skrivna (Trageton, 2014). För många elever 
innebär möjligheten att mer text kan produceras under en tidsperiod i jämförelse med pennan 
som skrivverktyg. Fokus behöver inte från början hamna på detaljer utan det eleverna kommer 
på kan direkt omvandlas till text. Eleverna i ASL-klassen är därmed inarbetade i arbetssättet 
där de först producerar, för att i efterhand korrigera det skrivna. Likt Hultin och Westman 
(2013) redogör för gynnade rättstavningsprogrammet ASL-elevernas eget initiativ till 
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diskussion kring stavning, vilket som tidigare nämnt, kunde bemötas i denna studie i och med 
att stavning inte avsågs studeras. 
 
I genomförd studie låg fokus på produktionen av text där stavning inte var något studien avsåg 
ta med vid analys. Detta var något som förmedlades till eleverna för att de inte skulle behöva 
fokusera på annat än att producera sina narrativa texter. Baserat på den inlärningsmetod 
eleverna arbetat utifrån har möjligheterna för att bortse från exempelvis stavning sett olika ut, 
vilket kan ha haft påverkan på mängden ord eleverna producerade. Eleverna i den traditionella 
klassen kan ha haft svårare att inte fokusera på hur saker skulle skrivas, stavning eller annan 
grammatisk struktur vilket kan ha påverkat mängden text som hann produceras vid 
skrivtillfällena. Detta eftersom den inlärningsmetod de undervisats i enlighet med inte fokuserat 
på produktionen av text likt ASL-metoden. 
 
Utöver att den traditionella klassen kan ha haft svårt att bortse från stavning vid användning av 
datorn kan även svårigheter att finna rätt tangent ha påverkat resultatet. Jedeskog (1993) 
poängterar att elever som är ovana med datorn och dess tangentbord hämmas när det kommer 
till skrivflödet vid produktion med skrivverktyget. Detta är ett betydelsefullt tillägg till Mangen 
et al., (2015) vilka påstår att eleverna kan lägga fokus på att skriva längre texter med datorn när 
de inte behöver tänka på hur bokstäver ska formas. I den traditionell klassen kunde fenomenet 
med att leta tangenter observeras, vilket gör det högst relevant att anta att detta kom att påverka 
antalet ord eleverna producerade med datorn som skrivverktyg. Det är även en förklaring till 
att eleverna i klassen skrev längre texter med pennan som skrivverktyg, vilket är det verktyg de 
är mest förtrogna med. 
 
För att få jämnare resultat, baserat på aspekter som inte går att påverka (exempelvis trötthet, 
tidigare händelser under dagen osv.) hade en annorlunda uppdelning av skrivtiden vad gäller 
skrivverktyg kunnat göras. I studien fick eleverna vid första tillfället skriva sin narrativa text 
med pennan som skrivverktyg. Det var eleverna i ASL-klassen som fick möjligheten att 
bestämma vilket skrivverktyg de ville börja med, eftersom denna klass besöktes först samt att 
bedömningen var att det inte ansågs ha betydelse för studien. Eleverna motiverade sitt beslut 
med att de ville ”göra bort” att skriva med pennan för att vid nästa tillfälle få skriva med, vad 
majoriteten i klassen föredrog, det vill säga datorn. Samma arbetsgång användes i den 
traditionella klassen för att öka studiens reliabilitet (Christoffersen & Johannessen, 2015). I 
efterhand kan tänkas att en annorlunda arbetsgång hade kunnat påverka redovisat resultat. Hade 
en uppdelning av eleverna gjorts, där hälften vid första tillfället skrev med pennan och hälften 
med datorn hade de omkringliggande faktorer som är svåra att påverka haft mindre påverkan 
på det slutgiltiga resultatet. Detta kan handla om elevernas energinivå samt hur den övriga 
skoldagen sett ut. För elever i denna ålder påverkas det som sker i klassrummet mycket av övrig 
skolverksamhet. Under raster kan konflikter uppstå där konsekvenser av dessa kan tas med in i 
klassrummet och därmed påverka elevernas prestationer. Hade en uppdelning likt den ovan 
beskrivna gjorts hade risken att eleverna varit påverkade av yttre faktorer minskat risken för 
påverkan på det sammanställda resultatet. 
 
I denna studie gjordes två val gällande skrivsituationerna vilka även de kan ha haft påverkan 
för redovisat resultat. Det första gäller den tidsbegränsning på 60 minuter som satts. 
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Begränsningen diskuterades med klasslärarna för medverkande klasser för att skapa en 
förståelse för elevernas möjligheter att prestera under en specifik skrivtid. Längre än 60 minuter 
valdes bort med hänsyn till elevernas möjligheter till koncentration. Mindre än 60 minuter 
valdes bort för att inte hämma eleverna, eftersom tid för planering och reflektion kring det 
skrivna skulle finnas utöver endast skrivandet. Med detta som underlag valdes 60 minuter där 
förhoppningen var att samtliga elever skulle känna att de blev tilldelade tid för såväl 
funderingar, produktion och reflektion. Eleverna fick tiden till sitt förfogande, vilket innebar 
att de även tilläts lämna in sin text innan skrivtiden var över. Försök att skapa en avslappnad 
miljö där eleverna inte kände sig tvingade att producera resultat eftersträvades. I efterhand anses 
tidsbegränsningen ha varit optimal för studien. Farhågorna med för mycket, eller för lite, tid 
som fanns från början var befogade där 60 minuter tycktes vara gränsen för vad eleverna klarade 
av att koncentrera sig under. 
 
Utöver tidsbegränsningen gjordes ytterligare ett val kring skrivsituationen som kan ha haft 
påverkan, nämligen de teman som valdes för de två texterna. För de handskrivna texterna valdes 
temat läskigt medan temat superkrafter valdes för de datorskrivna. Vid val av tema söktes 
områden vilka skulle skapa en liknande grund för samtliga elever att stå på. Detta innebar att 
en grundförståelse behövde finnas för att inte skapa en situation där någon elev kände sig 
frågande kring vad som efterfrågades. För att säkerställa att detta var fallet ingick en diskussion 
kring valt tema i genomgången innan varje skrivtillfälle. Temat lyftes och eleverna fick delge 
sina tankar kring vad det skrivna kunde handla om. Vid temat superkrafter skrevs elevernas 
förslag upp på tavlan för att finnas under hela skrivtiden om eleverna kände att inspiration 
behövdes. Vid temat läskigt diskuterades vad som kunde vara läskigt, där exempel gavs vilka 
pekade på bredden av begreppet (exempelvis torgskräck, spindelfobi, spöken etc.). 
Diskussionerna kan ha haft påverkan på vad eleverna valde att skriva om, emellertid ansågs 
genomgången viktig eftersom studiens resultat inte skulle komma att påverkas av vad eleverna 
skrev om utan snarare hur de skrev. 
 
Vid all form av produktion, oavsett om det handlar om att skriva narrativa texter eller lösa tal i 
matematikboken är motivation en mycket avgörande faktor. Även detta togs i beaktande vid 
val av tema. Inspiration hämtades från det nationella bedömningsstödet i läs- och 
skrivutveckling (Skolverket, 2018b) för att finna teman vilka även andra ansett gynna elevernas 
textproduktion. Medvetenhet kring risken att någon elev skulle sakna inspiration att skriva inom 
de teman som valts fanns, dock ansågs risken vara liten i relation till de positiva aspekterna av 
valen. I slutändan kan konstateras att övervägande del av elever hade inspiration att skriva inom 
valda teman vilket innebär att valen var mycket gynnsamma för medverkande klasser. 
Undantagsfall fanns där elever hade svårigheter att komma på vad de ville skriva om. Problemet 
kan dock ha uppstått även med andra teman och är därmed en risk svår att helt undvika. 
 
Studien är baserad på 58 insamlade elevtexter. För att öka studiens trovärdighet valdes att såväl 
medverkande elever som skola skulle förbli anonyma. Inte heller kön redovisas eftersom detta 
inte var något som studien avsåg studera. Validiteten vid en undersökning är viktigt, det vill 
säga att det som från början avsågs studeras även i verkligheten är det som görs (Widerberg, 
2002). Aspekter som inte avsågs studeras togs därför inte med. Anonymiteten som råder ökar 
objektiviteten i forskningen och möjliggör att studien kan återupprepas av någon annan, med 
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andra klasser. Det fanns ingen relation mellan mig och eleverna, vilket tidigare diskuterats för- 
och nackdelar med. 
 
Det viktigaste vid en tolkningsprocess är, enligt Denscombe (2018), att närma sig dataanalysen 
med ett öppet sinne och utan förbestämda föreställningar. För att åstadkomma ett sådant 
närmande i denna studie valdes det att skapa en matris (bilaga 1) som utgångspunkt för analys. 
En tregradig skala användes för att tydliggöra bakgrunden till tolkningen av texterna som 
utfördes. Skapandet av matrisen hade betydelse för att minimera påverkan av forskarens ”jag”, 
där subjektivt tyckande hade kunnat påverka resultatet av analysen. Enligt Denscombe (2018) 
är full objektivitet svårt att nå, men med redovisad arbetsgång skapades goda möjligheter att nå 
hög objektivitet vid analys av narrativ dramaturgi i elevtexterna. 
 
Den interna validiteten i studien innebär att de kvantitativa data som samlats in har relevans för 
de forskningsfrågor som ligger till grund för undersökningen (Denscombe, 2018). I detta fall 
har textens totala antal ord samt antalet adjektiv i varje text räknats, för att svara på om skillnad 
mellan klasserna kunde identifieras. Båda parametrarna är indikatorer på texternas kvalitet 
vilket vid en jämförelse av metoderna eleverna undervisats i enlighet med är intressanta. De 
uträkningar i procent som gjorts, för att skapa tydlighet vad gäller skillnader mellan det 
undersökta, är gjorda såväl manuellt som i Excel. Anledningen till detta är att öka 
tillförlitligheten för uträkningarna och minimera risken för uträkningsfel. Vid summering av 
antalet ord i elevtexterna användes för de datorskrivna texterna automatisk statistik i Word 
medan manuell summering skedde av texterna skrivna med pennan. För att öka reliabiliteten 
av beräkningarna hade det varit fördelaktigt om texterna skrivna med pennan hade förts in i 
Word för att kunna använda den automatiska statistiken även för de här texterna. Vid analys av 
antal adjektiv skedde räkningen manuellt, där texterna analyserades och adjektiv markerades. 
Analysen baserades på kunskap gällande vad ett adjektiv är. I komplement till kunskapen 
användes svenska akademiens ordbok vid tveksamheter. För att öka reliabiliteten av analysen 
hade det varit fördelaktigt att ta in en utomstående person som kunde ha genomfört samma 
analys för att säkerställa att antalet adjektiv stämmer. 
 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att jämföra narrativa texter producerade av elever i årskurs 3 
undervisade efter traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder med narrativa texter 
producerade av elever undervisade i enlighet med metoden ASL. Resultatet visade att skillnad 
fanns mellan analyserade texter från vardera klass, där ASL-klassen presterade bättre texter 
baserat på analyserade parametrar. Resultatet är samstämmigt med tidigare forskning som 
fokuserat på ASL-metoden (Hultin och Westman, 2013; Trageton, 2014). I kombination med 
detta fanns även skillnad mellan klasserna när det kom till vilket skrivverktyg som var mest 
gynnsamt. I ASL-klassen var det datorn medan det i den traditionella klassen var pennan som 
var mest fördelaktig för eleverna att använda vid textproduktionen. 
 
Mangen och Velay (2010) är av åsikten att pennan är mer krävande att använda vid 
textproduktion jämfört med datorn. Detta baseras på att produktionen kan ske snabbare vid 
användning av datorn eftersom producenten i detta fall har möjlighet att använda två händer 
jämfört med en hand när pennan används som verktyg. I denna studie stämde resonemanget när 
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det kom till ASL-klassens resultat vad gäller antal skrivna ord. Eleverna hann med datorn som 
skrivverktyg skriva i genomsnitt 69 fler ord jämfört med när de skrev med pennan. 
Förbättringen kan ha sin utgångspunkt i möjligheten att hinna producera fler ord under 
tidsbegränsningen som fanns. När det kommer till den traditionella klassens resultat stämmer 
dock inte detta resonemang. Till skillnad mot ASL-klassen skrev den traditionella klassen fler 
antal ord med pennan som skrivverktyg. Skillnaden mellan längden på texterna i klassen var 65 
ord. Noterbart är att klasserna är varandras motsatser, där skillnaden mellan skrivverktygen är 
snarlika medan det verktyg som gynnar antalet ord skiljer sig åt. Elevernas datorvana kan här 
ha varit avgörande för det redovisade resultatet. Övning ger färdighet är ett uttryck som används 
av många, vilket är en bra förklaring till skillnaden som föreligger mellan klasserna. ASL-
klassen har under tre år fokuserat på textproduktion med datorn som skrivverktyg. Till skillnad 
från detta har den traditionella klassen fokuserat på produktion med pennan. Eleverna 
producerar längre texter med det skrivverktyg som de övat mest med. Med resonemanget i 
åtanke blir skillnaden mellan klasserna förståelig. 
 
Längden på en text är dock inte avgörande när det kommer till kvaliteten. I vilken utsträckning 
det producerade överensstämmer med narrativ dramaturgi en är en tydligare indikator. I denna 
studie hade ASL-klassen ett genomsnittligt värde på 7,2 av 10 medan den traditionella klassen 
hade ett värde på 5,5 av 10 när det kom till i vilken utsträckning en narrativ dramaturgisk 
struktur återfanns i texterna skrivna med både pennan och datorn som skrivverktyg. Värdet 
kommer från analys av elevtexterna där det bedömdes huruvida de olika delarna av texten fanns 
med utifrån en tregradig skala representerad av färgerna grön, gul och röd. Resultatet 
kvantifierades och färgerna gavs ett värde mellan 0 och 2. Detta innebar att maxvärdet för en 
text blev 10 medan det lägsta värdet blev 0. Resultaten pekar därmed på att eleverna i ASL-
klassen har gynnats till större grad av den undervisning de haft och har därmed utvecklat 
kunskaper vilka svarar mot kunskapsmålen för årskurs 3 (vilka innebär att ha förmågan att 
skriva en berättande text med inledning, handling och avslut) till en större grad än eleverna i 
den traditionella klassen. Även vid undersökning av textkvaliteten hos elever i årskurs två, 
kunde Trageton (2014) visa på liknande resultat där ASL-klassen låg ett helt år före 
jämförelseklassen (vilken inte arbetat utifrån ASL) när det kom till skrivutvecklingen. 
 
Överlag pekar studiens resultat på att medverkande elever skriver bättre texter på flera nivåer 
vid användning av det skrivverktyg de använt i huvudsak i undervisningen. Det innebär att 
ASL-klassen gynnas till större delen av datorn medan den traditionella klassen gynnas av 
pennan. En slutsats av detta är att undervisningen bör vara varierad och i och med detta ta in 
flera olika skrivverktyg, för att på så sätt skapa möjlighet för eleverna att behärska en variation 
av inlärningsverktyg. Artefakter används för att hjälpa det kognitiva tänkandet hos människan 
(Säljö, 2014), det vill säga att olika redskap används för att underlätta något. Skrivverktygen 
dator och penna är fysiska redskap som används för att förmedla något från tanke till skrift. I 
ett klassrum återfinns elever som gynnas av olika saker, vilket är en anledning till att låta 
eleverna komma i kontakt med olika redskap för att finna det som gynnar den enskilda individen 
till större delen. Berninger et al. (2009) håller med om detta och framhåller att målet med 
undervisningen bör vara att alla elever ska vara flytande i användningen av såväl pennan som 
datorn vid textproduktion. 
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ASL-klassen har, i jämförelse med den traditionella klassen, mindre procentuell skillnad mellan 
produktionen med pennan jämfört med datorn inom de olika undersökningsområdena. 
Resultatet pekar på att eleverna har en bredare kompetens när det kommer till att producera 
texter med olika skrivverktyg. Trots att undervisning i textproduktion med pennan inte 
påbörjats förrän i årskurs 2, producerar eleverna i ASL-klassen texter på högre nivå med detta 
skrivverktyg när det kommer till narrativ dramaturgi än eleverna i den traditionella klassen. 
Detta trots att eleverna i den traditionella klassen haft undervisning med pennan som 
skrivverktyg från första dagen i skolan. Metoden ASL verkar därmed gynna elevernas 
textproduktion även med det skrivverktyg som inte är i fokus inom metoden. Trageton (2014) 
och Hultin och Westman (2013) poängterar att en av de största fördelarna med att använda 
datorn som skrivverktyg är möjligheten att enkelt ändra i den skrivna texten. Vid 
textproduktionen kan därmed eleven i slutet upptäcka att innehållet behöver utvecklas och 
enkelt gå tillbaka och fylla ut denna del, utan att behöva skriva om avslutet. Skrivverktyget 
öppnar därmed upp för större möjligheter att utveckla det skrivna. Med denna bakgrund är ASL-
klassens resultat, där pennan gynnade textens dramaturgi, en motsatts till tidigare 
forskningsresultat inom ASL-metoden. En förklaring till detta kan ligga i det verkliga 
genomförandet av inlärningsmetoden. För att eleverna ska behärska den här formen av 
textutveckling krävs det att möjligheterna att utveckla förmågan funnits inom undervisningens 
ramar. En brist på sådan undervisning (det vill säga att i efterhand utveckla det skrivna) kan 
vara en förklaring till studiens resultat. Utöver detta är det även en förklaring till den 
traditionella klassens resultat där eleverna presterade bättre med pennan som skrivverktyg 
eftersom undervisning i användning av datorn inte förekommit. 
 
Eleverna i ASL-klassen skriver alltså texter vilka till större grad stämmer överens med en 
narrativ dramaturgisk struktur när de använder sig av pennan jämfört med datorn. Detta 
konstaterande är värt att uppmärksammas baserat på resultat från tidigare forskning. Som 
tidigare nämnt stämmer denna studies resultat väl överens med liknande studier som avsett 
studera ASL-metoden. Dessa resultat går dock utanför detta i och med att datorn inte är det 
mest gynnsamma verktyget när narrativ dramaturgi studeras. Resultatet kan givetvis vara 
slumpmässigt, men har ändå betydelse vid diskussion kring de olika inlärningsmetoderna. 
Genom undervisning utifrån ASL-metoden skjuts handskrivningen med pennan som 
skrivverktyg upp till årskurs 2, vilket inte är fallet utifrån traditionella läs- och 
skrivinlärningsmetoder. I Sverige poängterar Trageton (2014) att det är vanligt att arbetet med 
ASL startas i årskurs 1, vilket innebär att de elever som tidigare gått förskoleklass samt förskola 
i många fall använt pennan som primärt skrivverktyg innan de börjat undervisas utifrån ASL. 
Eleverna använder även pennan vid bildproduktion. Detta innebär att en viss förtrogenhet med 
pennan finns även bland de här eleverna. 
 
Det går att argumentera för att de flesta elever även har tillgång till dator innan de börjar skolan, 
men i verkligheten är förutsättningarna för detta uppenbart skilda. Monteith (2005) pekar på att 
IKT i skolan är ett sätt att närma sig de inlärningsmöjligheter eleverna har i hemmet. Dock kan 
vissa elever ha begränsad förtrogenhet med datorn som skrivverktyg på grund av 
socioekonomiska förhållanden. Detta har självfallet en betydelsefull påverkan på deras 
möjligheter att prestera med skrivverktyget. Skillnaden i tillgång till de olika skrivverktygen 
kan vara en förklaring till att ASL-eleverna presterar bättre med det verktyg som inte haft störst 
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plats i undervisningen till skillnad från den traditionella klassen. Mangen et al. (2015) pekar på 
att det idag är allt vanligare att använda digitala verktyg för att skriva ner saker (exempelvis 
handlingslistor). Trots detta lever pennan kvar i många hem där denna även kan uppmuntras att 
användas av föräldrar för att deras barn inte ska fasta i digitaliseringen. Detta kan vara en 
anledning till att även eleverna i ASL-klassen, vilka inte använt pennan i samma utsträckning 
som den traditionella klassen i undervisningen, har god förtrogenhet med detta skrivverktyg. 
 
Ytterligare en betydelsefull faktor som inte går att förminska är lärarens påverkan på elevernas 
inlärning. Goldberg et al. (2003) framhåller att läraren har en otvivelaktig betydelse när det 
kommer till att stödja elever i deras utveckling oberoende av vald inlärningsmetod. Vid 
användning av datorer är forskarna av åsikten att eleverna utvecklar ytterligare kunskaper vilka 
går förlorade vid användning av enbart pennan som skrivverktyg. Ett engagemang att utveckla 
det skrivna under skrivprocessen i kombination med tidigare respons från lärare och elever 
gynnar elevernas skrivutveckling. Att fallet även skulle vara sådant i denna studie går inte att 
diskutera utifrån studiens syfte. Dock kan konstateras att lärarens påverkan på elevernas 
utveckling kan vara en skillnad mellan klasserna. 
 
Alexandersson et al. (2001) belyser resultat som pekar på att datorn är mer tidskrävande för 
vissa elever att använda sig av vid textproduktion. Anledningen är att det kan ta tid att finna rätt 
bokstav på tangentbordet. Forskarnas resultat kan vara en förklaring till den traditionella 
klassens sämre resultat vid textproduktion med skrivverktyget. I och med att de här eleverna 
inte har samma regelbundenhet när det kommer till användningen av datorn kan de krav 
verktyget ställer på användaren hämma eleven istället för att gynna. Svårigheterna eleverna i 
ASL-klassen stötte på i början av sin skriv- och läsutveckling möter eleverna i den traditionella 
klassen i ett senare skede. Inom ASL-metoden poängteras även undervisning i hur 
skrivverktyget datorn ska användas (Trageton, 2014). Här ingår tangentbordsträning samt 
fingersättning, vilket elever undervisade efter traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder kan 
ha gått miste om baserat på den inlärningsmetod som använts i undervisningen. 
 
I dagens samhälle används datorer i en större utsträckning än någonsin tidigare. I och med detta 
är det rimligt att datorn får en självklar plats som undervisningsverktyg i klassrummen, 
oberoende av vilken skola det handlar om. Detta bör även vara fallet oberoende av vilken 
inlärningsmetod som används där exempelvis datorn har en mer given plats i vissa metoder i 
jämförelse med andra. I denna studie blir det tydligt att alla elever inte har samma möjlighet att 
utveckla sina kunskaper med digitala verktyg, trots att detta är något som Lgr11 betonar att 
eleverna ska ges möjlighet till (Skolverket, 2018a). Skolorna har därmed tolkat läroplanen på 
skilda sätt där den traditionella klassen haft en annan tillgång till digitala verktyg jämfört med 
ASL-klassen. Viktigt att ha i åtanke är att båda skolorna svarar mot det läroplanen skriver, 
däremot, eftersom tolkningsutrymmet är stort, genererar tolkningen skilda 
undervisningssituationer där eleverna till olika grad utvecklar sina kunskaper inom området. 
 
Ramfaktorteorin, vilken innebär att det finns begränsningar som läraren har att ta hänsyn till 
vid anpassning av undervisningen, har haft tydlig påverkan på medverkande klasser och det 
resultat som redovisats för i denna studie (Linde, 2012). Klasserna är belägna på skilda skolor 
i olika kommuner. Skillnaden innebär att lärarna haft olika begränsningar när det kommer till 
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hur undervisningen kunnat arrangeras. En tydlig skillnad mellan klasserna är tillgången till 
digitala verktyg där ASL-klassen haft en markant bättre tillgång till detta än den traditionella 
klassen. Tillgången har i sin tur haft påverkan på vilken inlärningsmetod som varit möjlig att 
använda sig av i undervisningen. Resultatet av denna studie pekar på att ASL-metoden är 
fördelaktig, vilket innebär att de ramfaktorer den traditionella klassen haft att anpassa sig efter 
missgynnat deras möjligheter till samma utveckling som eleverna i ASL-klassen haft. 
 
Användning av adjektiv i en text kan höja nivån från enkel till högre. I praktiken innebär detta 
att en text med många adjektiv upplevs mer avancerad än en text med färre. I denna studie 
skiljde användningen av adjektiv sig åt mellan klasserna. I genomsnitt använde eleverna i ASL-
klassen fler antal adjektiv i alla skrivna texter. Värt att notera är dock att den traditionella 
klassen använde en större andel adjektiv i alla sina texter. Skillnaden mellan antal och andel 
är att det sistnämnda tar hänsyn till antalet ord i hela texten och därmed hur stor del adjektiv 
hela texten består av. Antalet adjektiv tar enbart hänsyn till hur många adjektiv som använts, 
det vill säga ingen relation till texten i sin helhet finns. I detta sammanhang är den traditionella 
klassens resultat att föredra, där fler adjektiv förkommer per 100 ord vilket gör att texten överlag 
blir mer beskrivande. 
 
Text med adjektiv: 

Det var en gång en pojke som hette Ture han bodde i en liten stad med små 
hus. Ture var jätterädd för hissar. Han tyckte dem var så små och läskiga och 
kusliga. Nästa dag i skolan så hade det börjat en elev som hette Tom efter en 
stund hade Ture och Tom blivit bra vänner. Efter skolan gick dem hem till 
Tom. När det kommit till Toms hus så såg Ture en hiss så han frågade 
(Elevtext nummer 12, traditionella klassen). 

 
Text utan adjektiv: 

Det var 2 pojkar och de kunde flyga. De gick i klass ett. Ingen annan viste at 
de kunde flyga. Då såg dom superjelrana att de var en tjuv då fik de springa 
hem för at hemta sina drekter. Tjuvarna sprengde sej ur banken. Då fik 
superjeltana fånga det tjuven. Men tjuvarkungen kom han hade gas. Så kunde 
söva superjeltana och superjeltana somnade då fans det en lek. Han redade 
superhjeltana. Och don snörde skurkarna i fengelse. Sen for de hem och åt 
fika (Elevtext nummer 5, ASL-klassen). 

 
Vid jämförelse blir det tydligt att texten med adjektiv upplevs mer utvecklad än texten utan 
adjektiv. En text innehållande adjektiv blir mer målande och därmed skapas inre bilder hos 
läsaren vilket gynnar det initiala syftet av den narrativa texten, nämligen att underhålla läsaren 
(Johansson och Sandell Ring, 2015). Viktigt att ha i åtanke vid studie av ovanstående texter är 
dock att det är mer än antalet adjektiv som skiljer texterna åt. Övriga aspekter av texterna kan 
även påverka helhetsintrycket och den upplevda känslan att texten med adjektiv är mer 
utvecklad. Detta kan exempelvis vara rättstavningen och den grammatiska uppbyggnaden. 
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Wengelin et al. (2017) pekar på ”att pennan inte är magisk utan att svenska skolelever med 
datorvana skriver minst lika bra med dator som med penna” (s. 254). Skillnad i denna studie 
fanns mellan klasserna när det kom till kvaliteten på de producerade texterna samt vilket 
skrivverktyg som gynnade elevernas textproduktion. Likt Wengelin et al. pekar på i 
ovanstående citat, är datorn ett bra komplement till pennan för elever med datorvana. För 
eleverna i den traditionella klassen som saknade samma datorvana som eleverna i ASL-klassen, 
tenderade den lägre graden av datorvana att ha en märkbar påverkan på elevernas användning 
av skrivverktyget. Koncentrationen hamnade på detaljer kring användandet av datorn istället 
för på produktionen av text. Problemet återfanns inte i ASL-klassen där eleverna hade en större 
grad av datorvana samt hade haft undervisning i användningen av skrivverktyget i och med läs- 
och skrivinlärningsmetoden ASL. 
 
I studien ingick inte att kartlägga elevernas datorvana. Detta innebär att elevernas upplevda 
datorvana är en subjektiv upplevelse som skapats i informella samtal med eleverna. Med detta 
sagt är inte resonemanget kring datorvanans påverkan att förkasta, utan snarare skapas underlag 
för vidare forskning där elevernas datorvana tas tillvara i undersökningen. Enligt 
ramfaktorteorin, vilken tidigare nämnts, har de omkringliggande faktorerna haft påverkan på 
den undervisning eleverna ingått i (Linde, 2012). Detta innebär att datorvanan hos ASL-
eleverna påverkats positivt av skolmiljön där tillgång till såväl datorer som surfplattor funnits. 
Den traditionella klassen har inte haft samma möjligheter för användning av datorer vilket 
påverkat dess vana att använda de i undervisningssammanhang. 
 
Viktigt att ha i åtanke är att elevernas inlärning enligt Vygotskij (2001) följer en 
inlärningsprocess vilken utvecklas enligt en egen logik. I praktiken innebär detta att varje elev 
utvecklas i sin egen takt och det är anledningen till att läraren enligt läroplanen måste ta hänsyn 
till varje enskild individs förutsättningar och behov (Skolverket, 2018a). Denna studie kom 
fram till att det skrivverktyg som präglat undervisningen i respektive klass även var det 
skrivverktyg studien kom fram till var det mest gynnsamma för eleverna i respektive klass (med 
undantag för narrativ dramaturgi där pennan var mest fördelaktig i ASL-klassen). Trots 
resultatet återfinns elever i båda klasserna som inte följer det övergripande resultatet av denna 
studie. När det kom till narrativens längd skrev fem elever i ASL-klassen längre texter med 
pennan som skrivverktyg. Vidare skrev en elev fler adjektiv med detta skrivverktyg. I den 
traditionella klassen återfinns två elever vilka producerade längre texter med datorn som 
skrivverktyg och fem elever vilka skrev fler adjektiv med detta skrivverktyg. Avslutningsvis 
presterade en elev i den traditionella klassen en text som följde en narrativ dramaturgisk struktur 
till större grad med datorn jämfört med pennan. Resultaten pekar på att trots att majoriteten av 
eleverna i klasserna presterar bättre med det skrivverktyg som är i fokus inom klassens 
undervisning, återfinns elever som skiljer sig från detta. Vygotskijs tankar kring elevernas 
individuella utveckling kan förklara resultaten där varje elev är unik och lär bäst på olika sätt. 
Att hitta en metod som gynnar alla elever på samma sätt är svårt och därmed är en varierad 
undervisning, som ovan diskuterats, en nyckelfaktor för framgångsrik undervisning. 
 
Slutligen finns det inget tvivel om att såväl ASL-klassen som den traditionella klassen har tagit 
del av undervisning som syftat till att förmedla strategier för att skriva olika textformer, i detta 
fall narrativa texter, med anpassning till den typiska uppbyggnaden med inledning, handling 



 62 

och avslut (Skolverket, 2018a). Något som dock blir tydligt är att ett mål går att nå på skilda 
sätt även om styrdokumenten tolkas och anpassas efter rådande situationer och elever. Studiens 
resultat indikerar emellertid att ASL-metoden kan antas gynna elever i deras skrivutveckling. 
Viktigt att ha i åtanke är dock att det är många faktorer som har påverkan på utvecklingen, 
något som denna studie inte har haft möjlighet att undersöka. En varierad undervisning som tar 
vara på de digitala verktygens fördelar i kombination med textproduktion med pennan som 
skrivverktyg är ett arbetssätt, oberoende av läs- och skrivinlärningsmetod, som verkar gynna 
elevernas utveckling. Möjligheterna att bedriva en sådan undervisning, och därmed möjliggöra 
en likvärdig tolkning av styrdokumenten, bör därmed ges samtliga skolor i Sverige. Alla elever 
ska ha möjlighet att utvecklas och det är skolans uppgift att finna sätt att skapa detta. 
 

8.3 Slutsats 
Denna studie kom fram till att skillnad fanns mellan eleverna undervisade i enlighet med ASL 
i jämförelse med eleverna undervisade efter traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder när 
det kommer till omfattningen, det vill säga antal ord, hos de skrivna texterna. Eleverna i ASL-
klassen skrev längre texter än eleverna i den traditionella klassen oberoende av skrivverktyg. 
Skillnad gick även att finna när det kom till vilket skrivverktyg som genererade längst texter i 
vardera klass. I ASL-klassen var datorn det skrivverktyg som hade gynnsammast påverkan på 
antalet skrivna ord. I kontrast till detta var fallet motsatt i den traditionella klassen där pennan 
var det skrivverktyg som genererade texter med flest antal ord. 
 
Vidare återfanns även en skillnad mellan klasserna när det kom till antal samt andel adjektiv. 
Vid studie av antal adjektiv påträffades en skillnad mot det resultat som framkom vid studie av 
andel adjektiv. Flest antal adjektiv skrev eleverna i ASL-klassen oberoende av skrivverktyg 
medan störst andel adjektiv förekom i den traditionella klassens texter oberoende av 
skrivverktyg. I båda klasserna förekom även texter vilka innehöll samma antal adjektiv 
oberoende av skrivverktyg. Skrivverktyget hade därmed ingen påvisad effekt när det kom till 
jämförelse mellan klassernas förekomst av adjektiv. När det kom till skrivverktygets påverkan 
av användningen av adjektiv för den enskilda eleven påvisades skillnad mellan klasserna. I 
ASL-klassen var det datorn som skrivverktyg som gynnade mängden adjektiv medan det i den 
traditionella klassen var pennan som var mest gynnsam. 
 
Slutligen kan det konstateras att skillnad även gick att finna mellan klasserna när det kom till i 
vilken utsträckning texterna följde en narrativ dramaturgisk struktur. Oberoende av 
skrivverktyg skrev ASL-klassen texter som till större grad följde efterfrågad dramaturgi. Värt 
att notera är dock att skillnad mellan skrivverktygen gick att finna där pennan var det verktyg 
som genererade texter i båda klasserna som till större grad överensstämde med en narrativ 
dramaturgisk struktur i jämförelse med datorn. Genom ovanstående redovisning blir det tydligt 
att ASL-klassen överlag presterade bättre texter baserat på analyserade parametrar. Det var 
enbart vid studie av andel adjektiv i producerade texter som den traditionella klassen presterade 
bättre. ASL-klassen presterade därmed bättre vad gäller längd på narrativen, antal adjektiv samt 
i vilken utsträckning texterna följer en narrativ dramaturgisk struktur. Detta är som tidigare 
nämnts i enlighet med tidigare forskning kring ASL-metoden. 
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Skrivverktygets påverkan visade sig i denna studie vara beroende av den undervisning eleven 
haft, där datorn i alla fall utom vad gäller i vilken utsträckning texterna följde en narrativ 
dramaturgisk struktur, var det mest gynnsamma för eleverna i ASL-klassen, medan pennan var 
mest gynnsam för eleverna i den traditionella klassen. Pennans påverkan på ASL-elevernas 
dramaturgi är värt att uppmärksammas eftersom detta går utanför tidigare forskningsresultat. 
Enligt tidigare forskning inom ASL-metoden är datorn det skrivverktyg som överlag gynnar 
elevernas möjligheter till textproduktion. Studiens resultat stämmer därmed till större grad 
överens med forskning som enbart jämfört pennan med datorn, där resultat visat att pennan i 
vissa fall är mer gynnsam för elever vid textproduktion. 
 
Möjligheterna att utveckla kunskaper med digitala verktyg visade sig i denna studie vara skilda 
mellan klasserna, något eleverna enligt Lgr11 ska ges möjlighet att utveckla genom 
undervisningen (Skolverket, 2018a). Detta har haft påverkan på redovisat resultat där den 
traditionella klassen presterade bättre texter med pennan och ASL-klassen med datorn. 
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9. Implikationer för yrkesuppdraget 
Det resultat denna studie redovisar för, skapar en förståelse kring konsekvenserna av de val 
läraren gör i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Goda studieresultat kan nås på olika sätt 
och via skilda undervisningsformer där utgångspunkten är eleverna. Vid jämförelse av metoden 
ASL och traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder framkommer i studien att eleverna som 
skrivit med datorn som det primära skrivverktyget presterar högre resultat på samtliga 
undersökningsområden. Noterbart är dock elevernas högre prestation med pennan som 
skrivverktyg när det kom till narrativ dramaturgi. Utöver detta resultat presterar klasserna högst 
resultat med det skrivverktyg de använt i huvudsak i undervisningen. Den största skillnaden 
mellan medverkande klasser är, utöver det primära skrivverktyget i undervisningen, att eleverna 
i ASL-klassen haft möjlighet att utveckla kunskaper att använda två olika skrivverktyg till 
skillnad från den traditionella klassen där datorn används till en mycket liten del i 
undervisningen. För mitt kommande yrkesuppdrag bidrar studien med en motivation och 
drivkraft att se till att eleverna utvecklar kunskaper i användandet av pennan och datorn som 
skrivverktyg. Ett av uppdragen skolan har är att förbereda eleverna för det samhälle de ska vara 
en del av. Detta innebär att undervisningen behöver förändras i takt med världen utanför. 
Genom att kombinera det som varit med det som komma skall kan en balans skapas vilket 
gynnar elevernas utveckling. Förändringar tar tid men det är av största vikt, för att inte säga ett 
måste, att som lärare våga vara en del av detta. En varierad undervisning kan inte betonas nog 
mycket, men att även variera de verktyg som används får inte förbises. 
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10. Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens genomförande har det visat sig att det finns relativt lite forskning kring metoden 
Att Skriva sig till Läsning i jämförelse med traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder. 
Utöver de aspekter som studien analyserat hade det varit intressant att ta del av ytterligare 
forskning kring skillnader mellan metoderna. Exempelvis hade ett genusperspektiv varit en 
möjlig ingång, men även en undersökning kring hur elevernas fortsatta utveckling inom läs- 
och skrivområdet skulle vara av intresse. Att genomföra en longitudinell studie med samma 
elever under minst tre år, fram till slutet av årskurs 6, hade varit givande för att se huruvida 
skillnaderna presenterade i studien kvarstått. Ytterligare en aspekt som i efterhand hade varit 
givande vid tolkning av studiens resultat, är ett mått på elevernas datorvanor. Att ta med detta 
i en undersökning kan ge indikationer huruvida det är datorvanan eller inlärningsmetoden som 
påverkar redovisat resultat. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Centrala innehållet 
Eleverna ska lära sig hitta strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras 
typiska uppbyggnad och språkliga drag med såväl läsbar handstil som med digitala verktyg. 
Utöver detta förväntas de ha kunskap i berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. 
Detta innebär i praktiken att eleven kan organisera sin text med en tydlig inledning, 
händelseförlopp samt avslutning. Det ska även finnas inslag av personbeskrivningar i texten. 
 
Vid bedömning har följande matris legat till grund: 
 

Elevtext nr. Rubrik Personbeskrivning Inledning Handling Avslut 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

...           

      

  Finns med     

  Finns till viss del med men behöver utvecklas  

  Finns inte med     
  



 

Elevens namn 

Handledarens mejl  

Bilaga 2 

Samtyckesbrev till vårdnadshavare 
 
JÄMFÖRELSE AV ELEVTEXTER  

- METODEN ASL JÄMFÖRT MED TRADITIONELL LÄS- OCH SKRIVINLÄRNING 

Jag heter Amanda Larsson och är lärarstudent vid Luleå Tekniska Universitet. Jag läser för 
närvarande min åttonde och sista termin och skriver under denna mitt examensarbete i ämnet 
svenska. Jag är intresserad av att jämföra texter producerade av elever som undervisats i 
enlighet med metoden Att Skriva sig till Läsning jämfört med traditionella läs- och 
skrivinlärningsmetoder. Eleverna kommer bli ombedda att skriva två narrativa (berättande) 
texter, en med penna samt en med datorn som skrivverktyg. Dessa kommer sedan jämföras 
baserat på förbestämda parametrar. Resultatet kommer presenteras i en skriftlig c-uppsats där 
varken elevernas eller skolans namn kommer nämnas. Elevtexterna kommer avidentifieras och 
istället ges kodnamn för att möjliggöra sammankoppling av de två producerade texterna. 
Eleverna kommer därmed förbli anonyma och insamlade elevtexter kommer inte att kunna 
kopplas samman med en specifik elev. 
 
Elevens medverkan i denna studie är frivilligt och hen kan när som helst avbryta sin medverkan 
om så önskas. Eftersom ditt barn ännu inte fyllt 15 år behöver jag ditt samtycke som 
vårdnadshavare för att kunna genomföra min studie med hjälp av ditt barn. 
 
Har du frågor om studien? Tveka inte att kontakta mig via mejl eller telefon! 
Amanda Larsson 
larama-4@student.ltu.se  
07X-XXX XX XX 
 
Om kontakt med min handledare, Monica Nordström, Institutionen för konst, kommunikation 
och lärande, önskas går hon att nås på mejl: ___________________ 
 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker härmed till att 
 
............................................................................................... deltar i studien. 
 
Vårdnadshavares underskrift:....................................................... Ort/datum:..............................  
 
Namnförtydligande:...................................................................... 
 
Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att deltaga i studien. 
Elevens namn:.......................................................................... Ort/datum:................................... 


