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Sammanfattning Den här studien är en kunskapsöversikt där vi undersöker vad 

forskningen säger om vilka problem som kan uppstå kring införandet 

och användandet av ”Att skriva sig till läsning” (ASL) med datorn 

som hjälpmedel. Vi ser det som ett problem att det finns många skolor 

och pedagoger som tar sig an ASL utan att känna till vad forskningen 

säger om för- och nackdelar med metoden. Vårt syfte med denna 

studie är därför att undersöka vilka återkommande brister som 

forskningen beskriver för att pedagoger ska kunna jobba förebyggande 

och undvika dem.  Vi har systematiskt samlat in forskning med hjälp 

av sökord kring datorer, digital literacy och ASL och dokumenterat 

sökningarna i en tabell (bilaga 1). I vår studie har vi funnit att det 

främst finns positiv forskning kring ASL på dator, men vi har även 

funnit en del dokumenterade problem som kan uppstå. 

Den här studien kan vara en kunskapsgrund till framtida empirisk 

forskning kring användandet av ASL med datorer som hjälpmedel.  

 

Nyckelord: Att skriva sig till läsning (ASL), Digital literacy, Reading 

through writing (WTR), Trageton-metoden, IKT 
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Inledning 

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket, 2011: 

222) Detta är ett av de mål som lärare behöver uppnå, enligt skolverkets föreskrifter. Desto 

högre upp i åldrarna eleverna kommer desto viktigare blir deras läs- och skrivförmåga för att 

klara skolan, men även livet efter skolan. Detta gör de första årens svenska undervisning 

viktiga. Om lärare genom att använda datorer i undervisningen ökar elevers intresse för 

läsning och skrivning bör detta undersökas vidare för att få syn på vilka brister och fördelar 

som kan finnas med att använda datororer i undervisningen. Om lärare genom att använda 

datorer i undervisningen ökar elevers intresse för läsning och skrivning borde detta 

undersökas vidare, i syfte att få syn en nyanserad bild av hur det fungerar att använda datorn i 

undervisningen. 

 

Det har kommit flera olika metoder för att hjälpa eleverna lära sig läsa och skriva. En av dem 

är den så kallade ”Trageton-metoden” eller ”att skriva sig till läsning” (ASL) som Arne 

Trageton skrev om i sin bok ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskola och skola” (Trageton, 

2005). Det är populärt på många skolor i Sverige att föra in ”Att skriva sig till läsning” (ASL) 

i klassrummet. ASL går ut på att eleverna lär sig skriva med hjälp av talsyntes på datorer, 

iPads eller liknande verktyg. Talsyntesen låter eleverna höra hur bokstäverna låter när det 

trycker på tangenterna och på det viset kan eleverna lista ut hur ord stavas.  Metoden ASL 

styrks i styrdokumentens centrala innehåll där det står att eleverna ska kunna ”Sambandet 

mellan ljud och bokstav.”(Skolverket, 2011: 222). Lärare inspireras till att gå kurser, läsa 

populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter, och vissa använder sig av Tragetons bok ”Att skriva 

sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola” (2005) eller Lövgrens (2009) version av 

Tragetons metod. Lärarna tar till sig metoden och inspireras av alla positiva resultat som 

presenterats i litteraturen (Trageton, 2005; Lövgren, 2009), men vad händer sedan? Vilka 

utmaningar möter de lärare som arbetar med ASL i praktiken?  Dessa motgångar som kan 

tänkas uppstå får lärarna inte ta del av genom läroböckerna eller de populärvetenskapliga 

artiklarna och detta upplever vi som ett problem. Därför ska vi i denna kunskapsöversikt 

undersöka vad forskningen säger om vilka motgångar eller problem lärare kan stöta på vid 

införandet och användandet av ASL med datorn som hjälpmedel. 
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Vårt syfte med denna studie är att kartlägga vilka kritiska aspekter vi kan finna i forskningen, 

med avseende på sambandet mellan elevernas skrivande på datorer och deras väg till läsning 

och skrivning. Den här studien har som mål att bidra med kunskap om vilka svårigheter lärare 

kan stöta på vid införandet och användningen av digitala medier i läs-och skrivundervisning. 

Fokus kommer att ligga vid elevers vägar till läsning via skrivning på datorer. 

 

I vår forskningsöversikt kommer vi att behandla följande frågeställningar: 

 

1. Hur ser relationen mellan elevernas motivation och användning av datorer i 

undervisningen ut? 

2. Vilka kunskaper har lärare om datorbaserad undervisning med ASL som metod?  

3. Hur kan elever med svårigheter hjälpas av ASL på datorer i sin läs- och 

skrivinlärning? 

Bakgrund 

Vi ska här presentera de tre grundtankar som har varit viktiga för utvecklingen av ASL. Vi 

börjar med tidiga tankar från Chomsky (1971; 1976) som hävdade att eleverna lär sig bättre 

genom att lära sig skriva först och läsa sen. Därefter presenterar vi Tragetons (2005) 

utveckling av teorin och hur han i sin metod kopplar ihop ASL med datorer och beskriver hur 

användandet av talsyntes i läs- och skrivinlärning har utvecklat metoden. Till sist presenterar 

vi Lövgrens (2009) tolkning av Tragetons teori och metod. 

 

Chomsky (1971) beskriver en metod som påminner mycket om den moderna ASL-metoden. 

Hon beskriver hur eleverna ska få friheten att lära känna bokstäverna och hur de låter och sen 

börja skriva ner egna texter. Eleverna ska inte behöva bry sig om stavning eller grammatik 

utan de få möjlighet att vara kreativa. Eleverna ska få skriva sig till läsning genom att de först 

skriver ner orden och sen själva börja lära sig känna igen ordbilder och få lättare för läsning. 

Ett tungt argument för detta är att det är mer naturligt för eleverna att få skriva något och sen 

läsa det skrivna än att få en okänd bok full med för eleven nya ord att försöka läsa (Chomsky, 

1971). 

 

Ett av de tillvägagångssätt Chomsky (1971) beskriver är att eleverna får sätta ihop ord med 

hjälp av bokstavsklossar eller plastkort med bokstäver på. Detta arbetssätt gör det möjligt för 
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barn att börja skriva ord redan på förskolan och bygga upp lusten att lära och självförtroendet 

i att veta att de kan skapa egna ord. Hon beskriver hur små barns fonetiska strategier hjälper 

dem att dela upp ord i bokstäver och hur små barn inte alltid hör ord på samma sätt som vuxna 

gör. I en senare artikel skriver Chomsky (1976) att redan Montessori under tidigt 1900-tal 

använde sig av teorin att eleverna ska skriva sig till läsning. Chomsky beskriver hur 

Montessori redan då förstod att det var mer naturligt för eleverna att skriva först och lära sig 

läsa sen. 

 

 Chomsky (1976) betonar vikten av att läraren skapar en miljö som är fruktsam för elevernas 

kreativitet så att textskapandet blir möjligt. Eleverna måste få möjligheten att försöka lära sig 

själva, så att läraren inte kväver deras engagemang och lust att hitta nya strategier på egen 

hand, utan att behöva tänka på att stava rätt hela tiden menar Chomsky. Hon beskriver hur 

elever som inte känner varandra och kommer från olika bakgrund använder sig av samma 

strategier för att stava fram svåra ord på egen hand. Eleverna använder samma bokstäver för 

att beskriva de svåra ljuden de försöker få ner i text. Att läsa en text är något abstrakt men att 

skriva en text är något konkret. När eleverna vet hur varje bokstav låter är det enklare för dem 

att analysera fram hur svåra ord stavas än det är att se orden i en text och försöka tolka hur de 

ska låta och uttalas (Chomsky, 1976). 

 

Trageton (2005) beskriver i sin bok hur lärare kan göra för att införa ASL på datorer i 

klassrummet och varför det är användbart. Boken bygger på en studie som han genomförde 

under tre år i 14 olika klasser i Norge, Finland, Estland och Danmark. Han beskriver hur 

eleverna genom att använda datorn som en skrivmaskin förändrar den traditionella 

språkinlärningen för nybörjare. Metoden har utvecklats ytterligare sedan talsyntes börjat 

användas i elevernas skrivande. Talsyntes innebär att datorn låter precis som den bokstav 

eleven trycker på, till exempel om eleven trycker på bokstaven A så låter datorn ”a”, och sen 

kan datorn läsa upp hela ord och meningar för eleven. Sedan 80-talet har talsyntes använts för 

elever med dyslexi eller liknande läs-och skrivsvårigheter. Från 2004 har talsyntes även 

använts för nybörjare inom läs- och skrivinlärning och då märktes stor skillnad i deras 

progression. Detta moderna sätt att skriva sig till läsning på datorn kan förändra djupt inrotade 

traditioner i lärares undervisning menar Trageton (2005). Han beskriver även hur begreppet 

”IT” (Informations Teknik) ersatts av begreppet ”IKT” (Informations och Kommunikations 

Teknik). 
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Tragetons (2005) ASL-metod bygger på ett sociokulturellt perspektiv där eleverna får sitta två 

och två och jobba med samma text vid en dator. Eleverna delas in pojke och flicka i paren för 

att få in så många olika tankar och vinklar i sitt skrivande som möjligt. På detta sätt utvecklas 

elevernas text- och språkvärldar genom att de lyssnar på varandra och läser vad den andra har 

skrivit. Eleverna skapar allt från kortare sagor och dikter till längre texter som sen kan sättas 

ihop till sagoböcker, tidningar eller läsböcker till sina klasskamrater. Trageton beskriver hur 

eleverna blir producenter istället för konsumenter. Med det menar han att eleverna genom att 

läsa och ljuda sig till läsning konsumerar läroböcker och inte skapar något nytt utifrån sina 

egna tankar, men genom att skriva sig till läsning så får de ner sina egna tankar på papper och 

på det viset så producerar de texter att läsa tillsammans med sin skrivpartner. De skapar och 

producerar istället för att konsumera läroböcker (Trageton, 2005). 

 

Trageton (2005) trycker på att eleverna ska skriva på dator istället för med penna varje dag för 

att ASL-metoden ska bli optimal. Att lära sig skriva med penna får eleverna lära sig i andra 

klass då deras motorik har utvecklats och de redan kan läsa och vet hur bokstäverna ser ut. Att 

sitta mycket vid datorn kan för många lärare och föräldrar vara oroväckande beskriver 

Trageton. De kan tro att eleverna får svårare att koncentrera sig och blir inneslutna i sig själva 

av att sitta vid datorn. Trageton menar att de föräldrar och lärare som tänker så fokuserar på 

det negativa som brukar förknippas med datorspelande, och att de saknar kunskap om datorn 

som det användbara skrivverktyg det är. Han menar att eleverna inte ska spela pedagogiska 

spel och liknande på datorerna eftersom detta inte har med ASL att göra utan kan påverka 

elevernas koncentration precis som andra datorspel. Vissa pedagogiska spel kan även ha 

likheter med vanliga datorspel i sina belöningssystem och svarsalternativ. Funkar inte det ena 

svaret väljer eleven det andra, utan att tänka på varför eller vad svaren innebär, och blir då en 

konsument istället för en producent (Trageton, 2005). 

 

Lövgren (2009) presenterar i sin bok en egen version av Tragetons metod (2005). Hon utgår 

från samma upplägg som Trageton och betonar vikten av att eleverna ska ha en mottagare för 

sina texter så att de känns meningsfulla och kan befrämja elevernas motivation. Det som 

skiljer hennes metod från Tragetons är bland annat valet av texttyper. Trageton valde att skapa 

tidningar, läroböcker och sagoböcker medan Lövgren fokuserar på berättelser och brev som 

eleverna får koppla till bildspel och teckningar. Hon beskriver hur eleverna kan skriva brev 

till politiker och liknande högt uppsatta personer för att få eleverna att känna att de måste 

skriva korrekt med rätt stavning och noggrant utvalda ord. Precis som Trageton (2005) menar 
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Lövgren att eleverna genom att använda ASL med datorer blir ”producenter istället för 

konsumenter” (Lövgren, 2009: 7). De skapar texter och berättelser istället för att bara läsa och 

ljuda sig fram i inköpta läroböcker. Genom ASL med datorn som hjälpmedel blir eleverna 

också bra läsare beskriver hon. Varje text som eleverna skrivit måste de läsa igenom och 

kontrollera så att de har skrivit rätt och för att komma ihåg vad de har skrivit. 

 

Det som skiljer Lövgrens (2009) metod från Tragetons (2005) metod, förutom att hon inte helt 

använder samma texttyper som Trageton (2005) i undervisningen, är att hon har utformat ett 

eget system för att lära eleverna skriva bokstäver med penna i tredje klass. Hon utgår från 6 

olika grupper där hon delat in bokstäverna efter hur de skrivs. En av grupperna är till exempel 

motsols gruppen med bokstäver som c, a, o och u som alla utgår från en cirkel som skrivs 

motsols (Lövgren, 2009). 

Metod 

Vi har använt oss av databaserna ”Summon” (Halmstad Högskolas sökmotor), ”Libris”, 

”Google Scholar”, ”SwePub” och ”Eric”. Vi började med att ta fram användbara sökord och 

de vi använde oss av var ”att skriva sig till läsning”, ”Trageton”, ”Trageton method” och 

”Digital Literacy”.  När vi sökt ett tag och läst några artiklar hittade fler användbara sök 

begrep så som: ”Reading through writing” och ”iWtR”. Vi gjorde sex sökningar på Swepub 

men fann endast en användbar artikel, vi gjorde fyra sökningar i Libris men hittade inga 

relevanta artiklar. Vi sökte även två gånger på summon och hittade fyra användbara artiklar. 

Då vi fick ”för många” träffar gjorde vi avgränsningar genom att lägga till ord i sökningen så 

som ”in classroom” ”referensgranskat” eller ”Peer-Review”. Fanns alternativet att kryssa i att 

vi endast ville har referensgranskat, Peer-Review, tidsskrifter, doktorsavhandlingar valde vi 

att kryssa i dessa beroende på vad vi var ute efter.   

 

När vi gjort en sökning kontrollerade vi antalet träffar vi fått för att kunna avgöra om vi 

behövde avgränsa ytterligare. När vi ansåg att vi avgränsat tillräckligt läste vi igenom alla 

eller de flesta rubriker för att avgöra hur stor relevans de hade för vår studie. Ansåg vi att de 

hade relevans läste vi artikelns abstract och verkade den fortfarande intressant för vårt arbete 

läste vi igenom artikeln och fokuserade främst på artikelns syfte och resultat. Var den ännu 

väsentlig läste vi den mer ingående och noggrant. Vi är medvetna om att några av artiklarna är 
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något äldre, men vi har ändå funnit dem användbara för studien och därför valt att använda 

dem.        

 

Efter att ha sökt ett tag men inte funnit några nya artiklar utan endast stött på samma artiklar 

insåg vi att det fanns för få artiklar som behandlade det området vi var ute efter. Därför 

breddade vi vårt problemområde till ”datoranvändning i läs- och skrivundervisning i skolan.” 

Även efter att vi breddat vårt problemområde hade vi svårt att hitta andra artiklar än de vi 

redan funnit, vi påbörjade då en manuell sökning genom att undersöka referenslistorna i de 

artiklar vi redan funnit användbara för att se om där fanns någon artikel eller avhandling som 

var relevant för vår studie. Vi hittade då ytterligare 4 artiklar och en avhandling. Då vi 

googlade på Tragetons bok hittade vi av en slump ett examensarbete med liknande syfte som 

vårt, vi använde oss av referenslistan och hittade där ytterligare en avhandling och en artikel 

som var användbara.  

 

Vi delade upp sökarbetet genom att hålla oss på olika databaser och dokumenterade noga våra 

sökresultat i en tabell enligt Brymans (2011) rekommendationer (se bilaga 1). Trotts att vi höll 

oss på olika databaser så hittade vi ofta samma artiklar. 

 

För att försäkra oss om att alla texter vi hittat är vetenskapliga har vi försökt rensa ut de icke-

vetenskapliga med ”Peer-Review” avgränsningen som de flesta sökmotorer har. När vi i vår 

manuella sökning letat i referenslistor och hittat en artikel som vi varit osäkra på, började vi 

med att gå till tidsskriftens hemsida för att kontrollera om deras artiklar har blivit ”peer-

reviewed”. När vi inte hittat någon tydlig ”Peer Review” stämpel använde vi google för att 

hitta vilket Universitet författarna är aktiva vid och om de doktorerat. Då vi kontrollerat detta 

kände vi att vi bekräftat artiklarnas vetenskapliga relevans. När vi läst artiklarna var vi noga 

med att de har de vetenskapliga delar som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 

skriver är viktiga för att avgöra om en text är vetenskaplig, nämligen att texten har inledning, 

syfte, metod, resultat och så vidare. Om artiklarna saknat någon av dessa delar har vi valt att 

inte använda oss av den i resultatet, har vi ansett att den haft relevant information har vi 

använt den i bakgrunden. 
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Databearbetning  

När vi läste forskningen förde vi noggranna anteckningar om artiklarna om deras syfte, 

metod, resultat m.m. för att underlätta vårt senare skrivande.  

Vi använde våra samanställningar för att finna olika gemensamma nämnare samt olikheter i 

de olika artiklarna vi läst. På så vis fick vi fram våra tre frågeställningar som vi även har 

använt som teman. Vi kommer sedan använda oss av dessa teman för att analysera resultatet. 

Vi skrev upp de teman vi funnit på tre olika post-it lappar och läste igenom våra anteckningar 

om artiklarna ännu en gång för att kunna placera in dem i de olika kategorierna. Vi skrev även 

upp författarna på olika lappar för att lätt kunna flytta runt dem inom olika teman medan vi 

diskuterade vilka som hörde hemma var. Eftersom att inget är svart eller vitt så har de flesta 

forskare berört fler än ett tema och därför förekommer samma författare i flera kategorier.      

 

Resultat 

I forskningen hittade vi gemensamma drag i vad som är skrivet kring införandet och 

användandet av ASL med datorer i klassrummet. Därför har vi valt att dela upp 

resultatredovisningen i tre teman; Elevers motivation, Lärares digitala kompetens och elever 

med svårigheter. 

 

Elevers motivation 

Elevers motivation bidrar till ett lustfyllt och meningsfullt lärande. I denna del kommer vi att 

presenter och analysera de delar av forskningen vi bearbetat som styrker hur elevers 

motivation påverkas av datorer som hjälpmedel i undervisningen. 

 

Genlott och Grönlund (2013) gjorde en kvantitativ studie i Sverige med en testgrupp på 41 

första klassare (dvs. 7 år) som undervisades i ASL på datorer och en kontrollgrupp på 46 sju 

åringar som fick det de kallade traditionellundervisning med böcker, papper och penna. Deras 

studie visar att eleverna som använde sig av datorer blev högpresterande läsare. Studien visar 

även att eleverna som fick undervisning med ASL skrev texter som var både längre och hade 

en tydligare röd tråd än eleverna med undervisning utan ASL (Genlott & Grönlund, 2013).  
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Även Takala (2013) fick i sin kvantitativa studie, där hon skickade ut enkäter till 30 lärare i en 

stad i Finland med frågor kring hur de arbetade med ASL. Resultatet hon fick fram genom de 

22 lärare som svarade var att eleverna skrev längre texter med högre kvalité efter att de börjat 

få undervisning i ASL.  Det var endast en av de 22 lärarna som använde sig av ASL med 

datorer varje dag, resterande använde metoden som ett komplement till sin undervisning. 

 

Andersson (2011) skriver om hur viktigt det är för eleverna att ha en mottagare för deras 

skrivande så att elevernas texter blir meningsfulla. En mottagare höjer motivationen hos 

eleverna och det kan till exempel vara klasskamrater via en blogg eller läraren i ett personligt 

brev eller en debatterande text. Han skriver även att det är viktigt att eleverna känner frihet i 

sitt skrivande så att de får fram sin personliga röst och får en större textmedvetenhet. Även 

Fernaeus och Tholander (2008) hävdar att läraren måste ha elevernas intressen i åtanke när 

hen designar lektioner för att kunna motivera eleverna. 

 

Folkesson och Swalander (2011) genomförde en studie i Sverige där de granskade tester 

eleverna gjort. De hade en testgrupp som fått undervisning på datorer och en kontrollgrupp. 

Testgruppen fick läs- och skrivundervisning på datorer och bestod av 42 stycken 8 åringar 

varav 3 elever blev exkluderade på grund av att de hade speciella behov. Kontrollgruppen 

bestod av ett representativt urval av 3475 elever som deltagit i en nationell utvärdering av 

läsförmåga av andraklasser i Sverige 1995. Folkesson och Swalander (2011) menar att elever 

med och utan läs- och skrivsvårigheter får bättre självförtroende av att skriva på datorer. 

Eleverna lär sig bättre genom att skriva på dator, eftersom en dator inte rättar dem på samma 

sätt som en lärare, vilket ökar elevernas motivation. Genom att motivationen ökar så ökar 

även elevernas sociala samspel. När eleverna arbetar med datorn tillsammans så tvingas de 

förklara för varandra och då utvecklas deras språk (Folkesson & Swalander, 2011). 

 

I Söderlunds (2000) avhandling undersöker han hur IT integrerats i samhället och skolan. Han 

skriver att elever övervägande påverkas positivt av datoranvändning i skolan. Eleverna får 

både mer självförtroende och mer tillit till sin egen förmåga, inte bara i lågstadiet utan även i 

högstadie-skolor och framåt, vilket gör eleverna mer motiverade att skriva och arbeta. 

Eleverna blir inte bara mer självständiga och ansvarstagande i skolan, utan även deras 

kommunikativa kompetens ökar. Söderlund (2000) drar paralleller mellan datoranvändning 

och den sociokulturella pedagogiken. Han menar att det sociala samspel och det gemensamma 
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lärande som är situerat i elevernas lusfyllda datoranvändande bidrar till en framåtsträvande 

skola med ”datorn i lärandets tjänst” (Söderlund, 2000;6). 

 

Resultatet visar att användandet av datorer i läs- och skrivundervisning är övervägande 

positivt. Det motiverar eleverna att skriva längre texter och genom att jobba tillsammans 

utvecklas dem dessutom socialt samtidigt som de får mer självförtroende och tillit till sin 

förmåga att skapa texter. 

Lärares digitala kompetens 

Takala (2013) skriver om hur lärarna i hennes studie visar en ovilja för att arbeta med datorer 

eftersom de känner att de inte har tid att planera och förbereda nog med instruktioner för 

undervisning med datorer. Dessutom har lärarna en negativ inställning till förändring vilket 

skapar ett hinder i ASL undervisningen. Lärarna i studien menar att det blir problem med 

tekniken och att det blir ett hinder i deras undervisning (Takala, 2013). Även Andersson 

(2011) skriver om problem som uppstår när lärarna möter digitala medier och han beskriver 

hur lärarna sätter in den moderna tekniken i en gammal diskurs. Med detta menar han att 

lärarna undervisar på samma sätt som när eleverna använder böcker, papper och penna med 

skillnaden att de skriver på datorn istället för på papper. Av den anledningen blir det inte 

någon förändring i deras undervisning eller deras upplägg förutom att de har tillgång till 

datorer. Ertmer (1999) har genomfört en studie som är baserad på gjorda skolstudier om 

varför eller varför inte lärare använder teknik i klassrummet. Hon skriver om hur känsligt det 

kan vara för många lärare att ta in datorer i sin undervisning, då det blir en helt ny lärmiljö, 

och att lärare då måste göra om sina undervisningsmetoder. 

 

Fast (2007) skriver i sin avhandling, där hon under 3 år följt 7 barn och tagit del av deras 

textvärldar, att lärarna i hennes studie har en negativ inställning gentemot datorer. Lärarna 

känner att eleverna spelar så mycket datorspel hemma och att de därför inte behöver sitta vid 

datorn i skolan eftersom de är rädda att det ska påverka elevernas fantasi. Hon skriver om hur 

lärarnas negativa inställning till datorer påverkas av elevernas hemmasituation och 

föräldrarnas oro över att deras barn sitter för mycket vid datorn, eftersom de är rädda att deras 

barn ska bli inneslutna och få sämre fantasi. Lärarna i studien menar även att det inte finns 

tillräckligt med resurser för att föra in datorbaserad undervisning och att de saknar kunskap 

om datorer (Fast, 2007). Även Ertmer (1999) visar i sin studie att en av de stora anledningarna 

till att lärare inte vill använda datorer i sin undervisning är att de anser de fått för lite och för 
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undermålig utbildning. Hon menar även att lärarna inte litar på tekniken och att de inte har 

tillräckligt med tillit till sin egen kompetens för att använda datorer i undervisningen.  

 

Söderlund (2000) skriver om hur lärare uppfattar datorerna som en hjälp i deras 

dokumentation och i deras samarbete med andra lärare. Lärarna upplever att datorerna tar 

mycket tid både i planeringen av undervisningen och i genomförandet. Problem som kan 

uppstå är brist i kunskap hos läraren kring datorn och dess program, att köbildning uppstår på 

grund av för få datorer, samt motstånd från kollegor som inte stöder användandet av datorer i 

undervisningen. Lärare känner att deras digitala kompetens behöver förbättras och att vidare 

utbildning behövs för att de ska känna sig mer bekväma med hjälpmedel som datorer. De 

känner även att ett större stöd från ledningen behövs för att berättiga och underlätta 

genomförandet av undervisning med datorer som hjälpmedel. Några av lärarna som har en 

negativ inställning till datorer menar att eleverna blir för stillasittande, men det är deras egen 

åsikt (Söderlund, 2000). Söderlund (2000) beskriver hur lärarna och eleverna med datorn som 

hjälpmedel hamnar på en jämnare nivå. Läraren blir som en handledare i elevernas arbete 

istället för en bestämmande undervisare. 

 

Det är tydligt utifrån våra resultat att lärare känner att de saknar den digitala kompetens som 

krävs för att använda datorer i sin läs- och skrivundervisning fullt ut. Lärarna upplever att 

förändringarna i deras arbetssätt som datorer skapar är negativa och därför får dem en negativ 

inställning till ASL och användandet av datorer. 

 

Elever med svårigheter 

Takala (2013) visar de motoriska fördelarna med att använda en dator som hjälpmedel. Hon 

menar däremot att det behövs mer forskning för att kunna avgöra om datorn hjälper eleverna 

att lära sig läsa och skriva snabbare. Hon skriver att eleverna skriver längre texter med hjälp 

av datorer genom de motoriska fördelarna, men inte nödvändigtvis med bättre 

språkfärdigheter än de har när de skriver med penna och papper. Folkesson och Swalander 

(2006) menar att undervisning med datorer har motoriska fördelar för eleverna. De skriver 

också att eleverna skriver och läser mer och lättare genom att använda datorer. Framförallt 

pojkar vars motoriska färdigheter utvecklas senare gynnas av att använda datorbaserad 

undervisning men även elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter främjas av 

datorbaserad undervisning (Folkesson & Swalander, 2006). Helleve (2003) beskriver i sin 
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studie baserad på intervjuer med elever som använder datorer i undervisningen, varför 

eleverna bör använda datorer som ersättning för med papper och penna. Hennes första 

argument är att det underlättar för eleverna att bara behöva trycka på tangenterna för att få 

fram bokstäver. Det andra argumentet är att de slipper behöva sudda ut med sudd och skriva 

om. Det inte blir lika jobbigt för eleverna att sudda på en dator som med papper och penna. 

Att med papper och penna behöva sudda ut flera meningar blir en tung process, speciellt för 

de yngre eleverna. Hon menar även att genom att skriva på datorer behöver inte eleverna 

känna sig sämre på grund av att deras handstil är svårläslig (Helleve, 2003).  

 

Ahonen, Lerkkanen, Lyytinen och Saine (2010) menar att eleverna skriver mer flytande på 

datorn och att särskilt elever med svårigheter gynnas av att skriva på datorer. Andersson 

(2011) beskriver hur svaga läsare och skrivare kan bli lämnade åt sitt öde genom det fria 

arbetssättet med att skriva på dator. Med det menar han att läraren kan missa ifall eleverna 

stöter på svårigheter om de arbetar alltför självständigt. Takala (2013) beskriver däremot att 

de svagare eleverna främjas av de motoriska fördelarna med att skriva på dator. Folkesson och 

Swalander (2011) redogör för hur elever med svårigheters självförtroende kan öka genom att 

skriva på datorer, men även elever utan svårigheter, eftersom datorn inte dömer eleverna som 

en person skulle göra. 

 

Söderlund (2000) beskriver datorn som ett starkt hjälpmedel, speciellt för elever med 

svårigheter. Han beskriver i sin avhandling hur särskoleelever, elever med handikapp, samt 

elever som har svårt med skolämnena motiveras och får en större lust att lära. Deras 

självförtroende ökar och de känner en självständighet och en stolthet över sina arbeten. 

Skolsituationen blir mer jämnställd eftersom alla elever får möjlighet att utvecklas på sitt sätt. 

Det blir en frihet i arbetet och en individ baserad undervisning som särskilt elever med 

svårigheter gynnas av (Söderlund, 2000). 

 

Vårt resultat visar att elever med svårigheter i läsning och skrivning, men främst de elever 

vars finmotorik inte är färdigutvecklad, gynnas av att få läsa och skriva på en dator. Endast 

Andersson (2011) menar att elever med svårigheter kan hamna i skymundan genom alltför 

stor frihet och självständighet eftersom läraren inte märker av deras svårigheter på samma sätt 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Vi kommer i detta avsnitt diskutera vilka för- och nackdelar vårt val av metod har haft, samt 

hur vi kunde gjort för att vara mer tidseffektiva.     

 

I början fick vi några tips av våra handledare på allmänna sökord på engelska som har med 

läs- och skrivinlärning att göra. Tack vare att vi hade en sådan specifik idé kring vad vår 

studie skulle handla om, kom vi lätt på några egna sökord, de var dock på svenska så de gav 

inte lika många resultat som de engelska. Eftersom nästan alla artiklar och avhandlingar vi har 

läst är på engelska hade vi i början mer nytta av de ord vi fick av våra handledare. När vi 

hittat en användbar artikel hittade vi många användbara begrepp, förkortningar och ord i den 

som hjälpte oss att komma vidare i vårt sökande. Detta var ett bra men tidskrävande sätt att 

leta fram nya artiklar. Vi blev dessutom tvungna att läsa artiklarna extra noga för att inte 

missa några användbara sökord vilket vi hade nytta av senare.  

 

När vi inte längre kom någonvart genom att söka i de olika databaserna började vi med att 

läsa igenom referenslistor för att se om det fanns artiklar som kunde vara användbara för vårt 

arbete. Detta visade sig vara ett mer fruktbart sätt att finna användbara artiklar då de artiklar 

vi tagit referenserna från hade skrivit om ämnen som låg nära vårt. Då vi googlade på 

Tragetons bok hittade vi av en slump ett examensarbete som behandlar skrivpar inom ASL. 

Då deras arbete behandlade ett liknande ämne läste vi igenom deras referenslista och hittade 

där en avhandling och en artikel som var användbara för vårt område. Att använda tidigare 

examensarbetens referenslista var ett bra sätt att finna artiklar och avhandlingar.    

 

Att välja ut vilka artiklar och avhandlingar som var väsentliga att använda i arbetet var svårt 

och tidskrävande. De studier vi har valt har vi valt för att de har en titel som visar att de kunde 

behandla något som var intressant för vårt resultat och syfte. Men även för att deras abstract 

handlade om det vi ville få fram eller något som motsäger det vi tidigare hade hittat. Genom 

att bestämma artiklars relevans utifrån deras titel har vi troligen missat många användbara 

artiklar, eftersom de inte alltid har en titel som stämmer överens med dess innehåll. Vi valde 
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ändå att ta hjälp av titlar då vi sållade bland artiklar eftersom det hade tagit för lång tid att läsa 

alla abstracts.       

  

Nästa steg var att bekräfta att artikeln var vetenskaplig för att kunna använda den. Detta 

gjorde vi genom att först redan på sökmotorn kryssa i att vi bara ville att referensgranskat 

material skulle visas, vilket ökade våra förutsättningar för att de artiklarna vi fann skulle vara 

vetenskapliga. Fanns inte alternativet att kryssa i detta skrev vi i sökrutan ”Peer-Review” för 

att endast få fram vetenskapliga artiklar. Det var dock en risk med att göra detta då det 

säkerligen fanns vetenskapliga artiklar bland de som inte var referensgranskade och som vi då 

missade genom att endast visa de som var granskade. 

 

Även om artiklarna är referensgranskade betyder inte det att de är vetenskapliga så innan vi 

läste artiklarna noggrant skummade vi igenom dem och letade efter olika delar som brukar 

finns i vetenskapliga artiklar såsom: syfte, metod och resultat. Var vi fortfarande osäkra sökte 

vi på tidsskriften för att se om där stod något om att de endast publicerade vetenskapliga 

artiklar vilket det i vissa fall gjorde. Var det så att det inte stod något på tidsskriftens hemsida 

sökte vi på författaren för att se om hen hade doktorerat och var anställd på något lärosäte, 

fann vi att inget av dessa krav var uppfyllda ansåg vi att artikeln inte var vetenskaplig. Vi 

läste igenom syfte, metod och resultat för att bestämma om de var relevanta för vår studie. 

Efter det sökte vi efter när artikeln var skriven och var studien var gjord. Hittade vi dessa 

delar och ansåg att de verkade ”seriösa” och var relevanta för vårt syfte gick vi vidare och 

läste dem mer noggrant.  

 

Några av texterna vi använde oss av i resultatet var gamla, t.ex. Söderlunds avhandling från 

2000 och Ertmers artikel från 1999, men deras syfte och resultat stämde bra överens med vårt 

och därför valde vi att använda dem. De äldsta artiklarna vi använde oss av i bakgrunden är 

Chomsky från 1971 och 1976. Anledningen till att vi valde att använda oss av dessa, trotts att 

de är cirka 40 år gamla, är att Chomsky var betydelsefull för utvecklandet av grundidén till 

ASL. Tragetons (2005) teori om ASL bygger på Chomskys idéer och forskning från 70-talet 

och det gör Chomskys artiklar relevanta för vår studie menar vi. Vi valde att ha med Ertmers 

(1999) artikel eftersom den var viktig för ett utav de tre teman vi har i resultatet, nämligen 

”lärares digitala kompetens”. Ertmer (1999) behandlar i sin studie de två största anledningarna 

till varför lärare inte använder datorer i sin undervisning. Hennes resultat påminde om 
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resultatet från de nyare studierna vi hittat (Fast, 2007; Takala, 2013) och kändes därför 

relevant. 

 

Resultatdiskussion 

 

I den första delen av resultatet var det tydligt att användandet av datorer som hjälpmedel i 

elevernas läs- och skrivundervisning motiverar eleverna att skriva längre texter med mer flyt 

samt att deras sociala samspel utvecklas (Folkesson & Swalander, 2011; Genlott & Grönlund; 

Takala, 2013) Vi ser en koppling mellan elevernas motivation och hur läraren kopplar 

undervisningen till elevernas intressen (Fast, 2007; Ferneaus & Tholander, 2008) Genom att 

eleverna känner igen sig i arbetssättet med datorer från sin hemmamiljö så associerar dem 

undervisningen med lustfyllda situationer som när de spelar datorspel. 

  

Vårt resultat visar att en av de största anledningarna till att lärare inte vill använda datorer i 

sin undervisning är att de är rädda för förändringar. En av studierna som visar detta är dock 

gammal (Ertmer, 1999), men vi anser att den är relevant för vår studie eftersom flera av de 

nyare studierna visar på samma resultat (Andersson, 2011; Fast, 2007; Takala, 2013). I 

resultatet kan vi utläsa att införandet av datorer i undervisningen kan innebära stora 

förändringar för lärare om de ska använda metoden fullt ut som Trageton (2005) och Lövgren 

(2009) menar att de ska. Vi kan även se att många lärare fortsätter använda sin tidigare 

undervisningsform, fast istället för att eleverna skriver med papper och penna skriver de på 

datorn. Detta för att förändringen ska bli så liten som möjligt. Många lärare anser sig 

undervisa med ASL bara genom att låta eleverna skriva på datorer, men detta är inte ASL 

såsom Lövgren (2009) och Trageton (2005) utformat metoden. Metoden blir då ineffektiv 

menar vi. I resultatet kan vi se spår av detta i Takalas (2013) studie där hon skriver om hur 

bara en av 22 lärare i undersökningen använde ASL varje dag. 

 

Lärare som anser sig undervisa i ASL har vi förstått ofta bara läser populärvetenskapliga 

artiklar eller har gått någon kurs. På det sättet får de bara en ytlig uppfattning om vad det 

innebär. De har inte gjort någon mer djupgående undersökning om hur ASL faktiskt ska 

användas, och då fungerar inte metoden lika effektivt. Begreppet ASL får då, på grund av fel 

användning av metoden, en skev betydelse för många lärare menar vi. 
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Resultatet visar på att det inte finns så mycket problem eller kritik i forskningen. Det finns 

mest positiva resultat och fördelar med att använda ASL på dator i skolan. Beror detta på att 

ASL är en sådan ny metod? Detta menar vi är möjligt, eftersom vi hittat spår av motgångar 

och komplikationer i vårt resultat. Vi hittade även spår av att ASL inte hjälper eleverna så 

mycket med språket utan snarare med hastigheten och längden på den skrivna texten genom 

de motoriska fördelarna (Söderlund, 2000; Takala, 2013). Vårt resultat kan ha påverkats av att 

lärarna i den forskning vi läst inte alltid använde ASL såsom Trageton (2005) och Lövgren 

(2009) beskriver. De flesta av lärarna i forskningen använde ASL som komplement till 

ordinarie undervisning och därför menar vi att resultaten från studierna inte är helt 

tillförlitliga. 

 

Det är tydligt att styrdokumenten styrker vårt resultat. Genom att arbeta på dator ges 

”utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel” (Skolverket, 

2011: 14) samt att datorer stärker ”elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan ”(Skolverket, 2011: 14). Därför menar vi att det är viktigt att lärare vågar använda 

datorer i undervisningen även om de är har en negativ inställning till teknik och datorer. Det 

är lärarens uppdrag att ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter” (Skolverket, 2011), vilket vårt resultat visar att lärare gör genom att använda 

datorer som hjälpmedel i undervisningen. 

 

Takala (2013) och Genlott & Grönlund (2013) fick fram i sina undersökningar att datorer 

hjälper eleverna att skriva längre och mer korrekta texter med hjälp av datorer. Men Takala 

gjorde en undersökning där hon fick liknande positiva svar av 22 olika lärare, dock var det 

endast en av dessa som använde ASL dagligen. De andra använde ASL sporadiskt som ett 

komplement, vissa endast någon gång i månaden. Eftersom alla lärare fick samma resultat 

oavsett hur ofta de använde ASL, anser vi precis som Takala (2013) att vi inte kan dra 

slutsatsen att datorer hjälper eleverna i deras läs- och skrivutveckling mer än lärarnas 

ordinarie undervisning. Takala (2013) pekar på de motoriska fördelarna eleverna får ta del av 

genom att använda datorer i undervisningen. Hon menar dock att det behövs mer forskning 

för att kunna dra slutsatsen att datorer verkligen hjälper eleverna lära sig läsa och skriva. 
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Konklusion och implikation 

 

Vårt syfte med denna kunskapsöversikt var att kartlägga vad forskningen säger om de 

problem som kan uppstå kring användandet av ASL med datorn som hjälpmedel. Vi har 

kommit fram till att forskningen överlag visar på positiva resultat i användandet av ASL med 

datorer i skolan. Att använda ASL i undervisningen ger elever motoriska fördelar som hjälper 

dem skapa längre texter vilket gör att eleverna finner glädje i att skriva. Att skriva på dator 

ger de elever som anses ha en ”dålig” handstil en chans att visa sina språkliga kunskaper då 

datorn utformar bokstäverna åt dem. Texterna blir då lättare att läsa än om eleverna skrivit för 

hand. Detta bidrar till att eleverna läser varandras texter, så de får en mottagare, vilket ökar 

deras motivation. Genom samskrivandet på datorerna utvecklar de sitt sociala samspel och sitt 

språk, och det gynnar särskilt elever med svårigheter visar vårt resultat.  

 

Det är många lärare som känner att de saknar kunskapen och tilliten för att ta till sig de nya 

läs- och skrivmetoderna på datorn på rätt sätt. Lärarna är rädda för förändringar och de håller 

sig till sina beprövade metoder som de vet fungerar. Att använda datorer i undervisningen kan 

innebära större problem för dem än att ta in en ny bok, då en dator är tekniskt avancerad och 

kan gå sönder, vilket leder till att elevernas arbeten kan försvinna. Därför drar sig en del lärare 

för att använda datorer fullt ut visar vårt resultat. Lärarna behöver mer utbildning och kunskap 

för att känna sig bekväma med att använda en datorbaserad undervisning. 

 

Det resultat vi fått fram tyder på att det innebär en hel del arbete för många lärare att anpassa 

sin undervisning till en datorbaserad ASL undervisning, eller att använda datorer som en del i 

sin undervisning överhuvudtaget. Denna studie är dock bara en kunskapsöversikt och behöver 

prövas ute på fältet i form av en empirisk studie. Att pröva detta resultat genom en kvantitativ 

studie på ett antal skolor eller en kvalitativ studie i en skolklass skulle göra det mer reliabelt. 

Den här studien har endast skrapat på ytan kring det heta ämnet ASL, men den har bidragit 

med en kunskapsgrund för vidare forskning i ämnet. 
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