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FÖRORD 
 
Vi vill tacka alla dem som på olika sätt stöttat och hjälpt oss i arbetet med denna uppsats. 
Våra handledare Åsa Gardelli och allra främst Siv Ögren som visat stort intresse för oss 
och vårt arbete och stöttat oss när vi kört fast. De pedagoger som medverkat i vår studie 
och med varm hand bjudit in oss för att ta del av deras arbete, utan er hade det inte blivit 
någon studie. Camilla, Borne och Andreas i handledningsgruppen för många bra tips och 
tankar. Vi vill också, efter åtskilliga koppar kaffe och många långa dagar på biblioteket 
tacka varandra för ett bra samarbete och många givande diskussioner. Det har varit ett 
givande och tagande och när det gått tungt har vi peppat varandra. Tack vare det är vi nu i 
mål, inte bara med vår uppsats utan med hela vår lärarutbildning. Sist men inte minst går 
ett stort tack till våra nära och kära som stått ut med oss när vi begravt oss i arbete och 
inte haft tid för annat.  
 
Luleå den 16 december 2007 
 
Sandra Nilsson och Christer Sjögren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKT 
 
I denna studie beskriver och analyserar vi lärares uppfattningar om att skriva sig till 
läsning med hjälp av datorn. I vår bakgrund ligger fokus på läsning och skrivning och där 
finns en presentation av olika metoder för att lära sig läsa och skriva. Presentationen 
avslutas med en beskrivning av Tragetons modell som är ämnet för denna undersökning. 
Eftersom vi är intresserade av lärarnas uppfattningar har vi valt att genomföra kvalitativa 
intervjuer med tre lärare som tillsammans med sina elever arbetar enligt ovanstående 
modell. Resultatet visar att lärarna tycker att det är en bra modell som ger en god läs- och 
skrivutveckling. Precis som andra modeller och metoder har den både för- och nackdelar 
men vår studie visar att fördelarna överväger. Av resultatet kan vi konstatera att bara 
genom att byta ut pennan mot tangentbordet har barnens lust till skrivning och läsning 
ökat vilket ger en god läs- och skrivutveckling.   
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INLEDNING 
 
När vi första gången hörde talas om att lära sig skriva och läsa på dator istället för på det 
traditionella sättet med papper och penna, blev vi väldigt förvånade. Det kändes helt 
enkelt självklart att man använder sig av papper och penna i samband med läs- och 
skrivutveckling för nybörjare. Efter att ha hört om positiva erfarenheter av denna modell 
väcktes vår nyfikenhet, och då vi båda kommer att arbeta med läs- och skrivutveckling i 
vår framtida yrkesutövning är det här en fråga som definitivt berör oss.  
 
I den svenska skolan började man med att skriva sig till läsning med hjälp av dator år 
2003. Modellen som man började använda då introducerades några år tidigare av Arne 
Trageton. Han är pedagog och forskare vid högskolan Stord/Haugesund i Norge, och 
genomförde under åren 1999-2002 ett forskningsprojekt, Textskapande på dator 1-4 
klass, i fjorton klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland. Skolbarnen följdes från 6-
9 års ålder motsvarande förskoleklass t.o.m. skolår 3 i Sverige. Utifrån hans forskning har 
han utarbetat en modell som innebär att man skriver sig till läsning med datorns hjälp och 
att handskriften får vänta till skolår 2. Trageton (2005) skriver följande om 
skolutvecklingen:  
 

Medan tryckt skrift för 120 år sedan bara fanns i böcker, tidningar och tidskrifter, var 
handskrivningen den dominerande formen av skriftlig kommunikation i det dagliga arbetet. 
Gradvis övertog skrivmaskinen den rollen. Sedan 1980-talet har datorn gradvis ersatt 
skrivmaskinen som skriftligt kommunikationsmedel i yrkeslivet, och sedan 1990-talet även privat. 
Med ”chattande” på Internet och textmeddelanden på mobiltelefonen har till och med personliga 
brev och minneslappar blivit elektroniska. Det är därför logiskt att momentet handskrivning 
systematiskt blivit alltmer reducerat i varje ny läroplan och att välskrivning inte längre är ett eget 
ämne. (s. 124)  

 
Med detta som bakgrund väcktes frågor så som; Vad är det egentligen som säger att vi 
måste lära oss skriva med pennan? Och frågan är, med tanke på den tekniska 
utvecklingen under de senaste årtiondena, hur mycket vi egentligen behöver använda oss 
av pennan när vi skriver i framtiden?  
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SYFTE 
 
Att beskriva och analysera lärares uppfattningar om hur datorn kan bidra till skriv- och 
läsutveckling. Med uppfattningar avser vi lärarnas åsikter och förklaringar om vad som 
påverkat dem att låta datorn utgöra ”navet” i den skriftspråkliga utvecklingen.  
 

Frågeställningar 
1. Vad var det som fick berörda lärare att börja använda den här modellen av läs- 

och skrivutveckling? 
2. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att använda dator i läs- och 

skrivutvecklingen för nybörjare? 
3. Har pedagogerna sett någon skillnad i elevernas kunskapsutveckling när det gäller 

att lära sig läsa och skriva jämfört med mer traditionella metoder? 
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BAKGRUND 

Lärande ur ett historiskt perspektiv 

Behaviorismen 
Säljö (2000) skriver att behaviorismens syn på lärande motsvarar en empiristisk 
idétradition vilket innebär att lärandet består av de fysiska erfarenheter en individ gör. 
Inlärning definieras som en förändring av det yttre och observerbara och företeelser som 
har att göra med reflektion, tänkande eller mentala förlopp anses inte alls existera. Vidare 
skriver Säljö: 
  

Kunskap finns utanför individen och den är färdigpackad i lämpliga, lätt avgränsbara, enheter. Den 
byggs sen upp hos individen likt en tegelstensmur där kunskapsbit fogas till kunskapsbit, från den 
lilla enheten till den större. Individens ansvar är att införliva de separata kunskapsbitarna med sin 
beteenderepertoar och se till att de fastnar.  
(s. 52) 

 
Behavioristerna ser på människans aktioner som en respons på stimuli. Det vill säga när 
vi studerar människan kan vi bara observera det som påverkar individen och vilket slags 
beteende som följer på denna påverkan. Påverkan kallas alltså stimulus och reaktionen 
hos individen kallas för respons. Carlgren (1999) säger att i skolan innebär ett 
behavioristiskt synsätt att läraren är aktiv i att överföra kunskaper till eleverna som 
förväntas ta in dessa, en så kallad förmedlingspedagogik.     

Konstruktivismen 
Med ett konstruktivistiskt synsätt har lärandet förändrats från en ren överföring av 
kunskap från en person till en annan, till att man konstruerar egen kunskap genom att 
tänka självständigt. Ur skolans perspektiv innebär en konstruktivistisk syn på lärande 
enligt Carlgren (1999) att man tillämpar en aktivitetspedagogik som innebär att eleverna 
själva får bygga upp sina kunskaper genom aktivt deltagande. Lärandet, enligt 
konstruktivismen, beskriver Carlgren som en fråga om transformering då den yttre 
informationen genom egen aktivitet och reflektion ska göras om till en inre förståelse hos 
individen. Säljö (2000) beskriver det hela som att det inom konstruktivismen handlar om 
att individen ska förstå istället för att bara lära utantill vilket ett behavioristiskt synsätt 
handlar om.  

Sociokulturellt perspektiv 
En sociokulturell syn på lärande innebär att vi har utvecklat konstruktivismens tankar om 
lärande. Även här skapas egen kunskap fast nu i samspel med andra. Den ryske 
psykologen och pedagogen Vygotskij har haft stort inflytande över den sociokulturella 
teorin. Han betonade att det viktiga inte i huvudsak är den kompetens individen redan har 
utan också vad som är potentialen i dess förståelse och agerande.  Enligt honom sker den 
utvecklingen i den proximala utvecklingszonen. Vygotskij definierade denna zon som 
avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad 
man kan prestera tillsammans med andra å den andra sidan. Enligt Säljö (2000) innebär 
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det att man med lite handledning och assistans av omgivningen ofta kan klara av att lösa 
problem som vi skulle ha haft svårt att klara helt på egen hand. Som ett exempel kan man 
ha kunskaper om datoranvändning som gör det möjligt för oss att följa med i ett 
resonemang och därmed förstå vad någon säger men vi kanske inte själva kan genomföra 
det. Med hjälp av handledning klarar vi så småningom själva av att genomföra alla led 
som krävs för en kompetent användning av datorn. Många situationer i skolan har denna 
karaktär, vi kan förstå vad som sägs och görs men vi kan inte på egen hand klara av att 
hantera alla led utan stöd.   
 
Säljö förklarar också att termerna redskap eller verktyg har en speciell betydelse i ett 
sociokulturellt perspektiv. Med verktyg eller redskap menas både de språkliga och 
fysiska resurser vi använder för att förstå och lära oss saker. De intellektuella redskapen 
hjälper oss att klara problem i vardagen och skolan. Genom att lära sig läsa kan vi 
tillgodogöra oss instruktioner och skaffa oss information om vad som händer i världen, 
och genom att vi lär oss räkna klarar vi av att hantera pengar. Ur en sociokulturell 
utgångspunkt är problemet med hur vi lär en fråga om hur vi använder oss av resurser för 
att tänka och agera runt praktiska projekt som är delar av vår kultur och omgivning. Säljö 
menar att grundtanken inom ett sociokulturellt perspektiv är att vi lär oss genom 
kommunikation och interaktion mellan människor och det är genom detta som våra 
verktyg och redskap skapas och förs vidare. Trageton (2005) skriver att det 
sociokulturella klassrummet är ett rum för gemensamt lärande där Vygotskijs tankar om 
eleven som ett socialt väsen som tillägnar sig kunskap i en social gemenskap har en 
central plats. Eleverna ska experimentera, leka, samtala, delta, värdera, observera, 
undersöka, undra, nyttja olika informationskällor, lyssna, skriva och läsa. 
 

Läsning och skrivning 

Vad är läsning? 
Birgitta Allard som är lärare och psykolog och Bo Sundblad som har sin bas i sociologi 
och pedagogik skriver i Kullberg (1995) om sina tankar om definitionen av läsning. De 
menar att läsning är en del av den språkliga kommunikativa förmågan och alltså en 
naturlig del av språkutvecklingen. Sundblad och Allard förklarar också att förmågan att 
tala, lyssna och tänka är en förutsättning för att utveckla kompetenserna läsa och skriva. 
Dessutom menar de att det hos eleverna måste finnas en vilja att vidga sin språkliga 
repertoar för att en god läsutveckling ska ske. Taube (2007) definierar läsning som 
förmågan att få ut betydelsen av ett tryckt eller skrivet budskap. Hon menar att läsning 
består av både avkodning och förståelse av texten. De två processerna är lika viktiga för 
läsningen, fattas en sker ingen läsning. Taube menar att hur bra man än klarar av att 
avkoda bokstäverna t.ex. "Hejpaga urle peggu åät", så är det ingen läsning eftersom 
förståelsen inte finns där. Man kan inte heller tala om läsning enbart med hjälp av att 
förstå ett språk, avkodning måste klaras av för att kunna tala om läsning. Liberg (2006) 
menar att det finns två typer av läsande, grammatiskt läsande och effektivt läsande. Det 
grammatiska läsandet beskriver hon som en ljudningsteknik där barnen får lära sig att 
varje bokstav har ett namn, ett visst ljud och en viss form och att när man läser ska man 
ljuda ihop bokstäverna till ett ord och försöka lyssna på vad det blir. Effektivt läsande 
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innebär att läsandet flyter lätt och inte störs av ljudningen. Det effektiva läsandet är målet 
för läsutvecklingen medan det grammatiska läsandet är ett steg på vägen.  
     

Vad är skrivning? 
Dahlgren, Gustavsson, Mellgren och Olsson (2006) säger att skriftspråken är skapade av 
människor för att uppfylla mänskliga behov. Att skriva och läsa är en kulturell handling 
som oftast innefattar minst två personer. Skrivandet är också en utåtriktad process som 
innebär att vi rent praktiskt producerar något som går att se och ta på det vill säga det 
man skriver stannar kvar på till exempel en papperslapp och kan därefter bli läst om och 
om igen av föräldrar och kompisar. Dahlgren et al. skriver också om olika kategorier av 
skrivning, eller skriftspråk med olika syften. Det finns funktionellt skriftspråk som till 
exempel tidtabeller, recept, vägbeskrivningar. Dessa texter ska bestå av rena fakta och 
vara enkla för läsaren att tyda. Skriftspråk för att få kunskaper är en annan sorts skrivning 
vars syfte ligger i att lära läsaren något. Goda exempel är till exempel skolböcker och 
tidningar. Skriftspråk för nöjes skull är precis som namnet antyder en form av läsning och 
skrivning vars enda syfte är att underhålla. Skriftspråk för att övertyga så som till 
exempel reklam vill få läsaren att tänka och agera på ett visst sätt. Skriftspråk för 
kommunikation bygger på att avsändaren och mottagaren av brevet redan har en relation. 
Denna typ av kommunikation har ökat de senaste åren med hjälp av e-post, sms- 
meddelanden och chattande på datorn. Ett exempel på expressivt skriftspråk är 
dagboksanteckningar som är skrivna utan en mottagare. Till sist finns även andligt 
skriftspråk som kan spela en stor roll för att hålla samman religiösa samhällen eller 
kulturer. Dessa texter är skrivna av andliga människor och kan inte ändras av oss vanliga.  
 

Vad är läs- och skrivförmåga? 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) skiljer man mellan läs- och skrivförmåga 
och läs- och skrivkunnighet. De definierar läs- och skrivförmåga som "förmågan att 
använda tryckt eller handskriven text:  
 

- för att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 
- för att kunna tillgodose sina behov och personliga mål 
- för att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar" 

(Myndigheten för skolutveckling 2003, s. 9) 
 
Vidare menar de att man är läs- och skrivkunnig om man kan läsa och skriva en kort 
enkel mening med förståelse. Läs- och skrivförmåga är alltså mer än läs- och 
skrivkunnighet.  

Läsning och skrivning ur ett historiskt perspektiv 
Andersson (1986) skriver att allmän läskunnighet började växa fram i Sverige redan 
under 1600-talet. Grunden till detta var kyrkolagen från 1686 som sa att alla, även pigor, 
drängar och barn skulle lära sig läsa i bok och därmed med egna ögon kunna läsa i bibeln 
vad Gud bjuder och befaller. Ansvaret för att lära barnen läsa låg hos föräldrarna och att 
hushållet fullgjorde sin undervisningsplikt kontrollerades genom prästernas husförhör. 
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Dahlgren et al. (2006) skriver att det även sattes betyg på läsförmågan men till en början 
med väldigt grova mått, antingen kunde man eller så kunde man inte. Fram till mitten av 
1700-talet gjordes heller ingen särskiljning mellan innanläsning, utantilläsning och 
memorering men efter 1750 ställdes även krav på läsförståelse. Dahlgren et al. berättar 
vidare om att läskunnighet var ett inträdeskrav till folkskolan som inrättades 1842. När 
sedan småskolan inrättades 1858 klev läsundervisningen in i skolan. Även om 
läskunnigheten var allmänt förekommande under 1600-talet säger Dahlgren et al. 
skrivkunnigheten inte var utbredd förrän på 1800-talets slut. Omflyttningen av människor 
både inom och mellan länder, industrialism och social rörlighet ställde krav på att man 
åtminstone skulle kunna skriva sitt namn och därmed kunna styrka sin identitet. Vidare 
skriver han att arvet som 1900-talets samhälle och skola fick ta över vad gäller 
skriftspråkskompetens och inlärning innehåller en traditionsbunden läsfärdighet och en, 
inte utan motstånd, långsamt framväxande skrivfärdighet. Vi fick också ta över en läs- 
och skrivinlärningsmetodik som tryckte på formen dvs. korrekt, ordagrann läsning och en 
skrivning som skulle vara präntad och utan stavfel. I dagens högteknologiska samhälle 
ställs det höga krav på läs- och skrivförmågan. Det som för bara trettio år sedan ansågs 
vara funktionella läs- och skrivfärdigheter räcker inte till för att på ett fullvärdigt sätt 
kunna leva och verka i dagens samhälle.  
 

Varför är det bra att kunna läsa och skriva? 
Myndigheten för skolutveckling (2003) tar upp flera aspekter om det viktiga i att kunna 
läsa och skriva i dagens samhälle. Som medborgare får man idag mycket skriftlig 
information och förfrågningar från myndigheter som man förväntas kunna ta del av och 
svara på med begriplig och korrekt information och dessutom på rätt tid. För att kunna 
genomföra den årliga inkomstdeklarationen, följa vägbeskrivningar och anvisningar och 
inte minst för att kunna avgöra vilken information som gäller en själv och vilken som inte 
gör det, krävs också läs- och skrivförmåga. Även som arbetstagare krävs det att man har 
god läs- och skrivförmåga för att bland annat kunna läsa instruktioner och meddelanden, 
kunna rapportera skriftliga resultat av sitt arbete och kunna kommunicera via datorn. 
Vikten av att kunna läsa och skriva sammanfattas på ett bra sätt i kursplanen för svenska: 
 

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 
tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken 
skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla. 
(www.skolverket.se) 

 
Enligt Dahlgren et al. (2006) ser barnen i dagens skola syftet med att läsa och skriva som 
att träna sig i att läsa och skriva. Dahlgren et al. tror att barnen aldrig kommer att finna 
motivationen och glädjen i skriftspråket om syftet bara är att öva.  

http://www.skolverket.se
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Läs- och skrivutvecklingsmetoder 
Larson, Nauclér och Rudberg (1992) skriver att det finns ett antal olika läs- och 
skrivutvecklingsmetoder som används i den svenska skolan. De olika metoderna 
fokuserar på olika saker och har olika utgångspunkter och beroende på det så kallas 
metoderna antingen för syntetisk eller analytisk metod. Larson, Nauclér och Rudberg 
menar att de två metoderna Wittingmetoden och LTG, som kommer att förklaras senare i 
detta avsnitt kan betraktas som två ytterligheter på en skala från syntetisk till analytisk 
metod, och att de flesta andra läs- och skrivutvecklingsmetoder kan placeras någonstans 
mellan dessa två. 

Syntetisk metod 
I en syntetisk metod börjar man med att träna på det som eleverna inte kan, nämligen 
avkodning. För att lära sig att identifiera olika ord matchas bokstav med ljud, ofta i så 
kallade innehållsneutrala språkstrukturer och på ett mycket systematiskt sätt. I syntetiska 
metoder börjar man alltså med att foga ihop bokstäver som motsvarar ljud till större 
enheter, stavelser och ord. Nedan presenteras i korthet två olika syntetiska metoder: 
 

Witting 
I Witting (1985) beskriver hon sin metod för läs- och skrivinlärning. Den innebär att man 
går från del till helhet i en väldigt bestämd och styrd ordning. Metoden omfattar fem 
moment:  
 

- symbol-funktionsarbete  
- fritt associerande 
- fri läsning 
- fri skrivning 
- ljudstridig stavning. 

 
Symbolfunktionsarbetet inleds med en språkljudsanalys där läraren berättar en ljudsaga 
som innehåller många ord med det ljud som ska läras. Sagan slutar med ett ord som har 
det aktuella ljudet som slutljud. Efter att läraren hjälpt eleverna att upptäcka ljudet genom 
att ställa frågor presenteras tecknet för ljudet. På detta sätt lärs först alla vokaler in och 
därefter konsonanten l. Efter det är det möjligt att konstruera de första innehållsneutrala 
språkstrukturerna som består av vokal och bokstaven l, och arbetet med sammanljudning 
kan börja. Nästa steg är den så kallade avlyssningsskrivningen. Den går till så att eleverna 
får lyssna på en språkljudskombination och sedan försöka skriva ner motsvarande 
teckenkombination, och här är det meningen att eleverna ska lyssna och ta fram 
bokstavstecknen ur sitt minne. Nästa steg i symbolfunktionsarbetet är att lära in 
konsonanten s och när eleverna även klarar att sammanljuda vokalerna och konsonanten s 
börjar förståelseträningen när man inför momentet fritt associerande. I det fria 
associerandet får eleverna lyssna på en kombination i taget och försöka lyssna om de 
känner igen något ord i någon av kombinationerna. Genom att eleverna har jobbat med 
associerande och skapande av ord har de förberetts för att möta texter och kan gå vidare 
till nästa moment som är fri läsning.  
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De första texterna som eleverna får möta finns i små texthäften och har ett innehåll som 
antas vara välbekant för eleverna. De här små texthäftena betraktas som en brygga över 
till annan läsning såsom böcker och tidningar. I momentet fri skrivning får eleverna hjälp 
med att stava de ord som de inte kan stava själva och målet med momentet ljudstridig 
stavning är att eleverna ska lära sig principerna för ljudstridig stavning. När arbetet med 
ljudstridig stavning börjar kan eleverna läsa och stava ljudenligt skrivna ord och vet att 
det finns ord som inte stavas som de låter. Eleverna lär sig olika stavningssätt med hjälp 
av texter som innehåller ljudstridigt stavade ord. Efter att eleverna bearbetat och 
analyserat orden är det meningen att de själva ska kunna formulera en princip eller regel 
innan läraren presenterar den.  
 

Ljudmetoden 
Ljudmetoden är fortfarande vanlig i svenska skolor och innebär att man går från delar till 
helhet. Varje bokstav, och dess form och ljud, lärs in var för sig i en förutbestämd 
ordning och arbetet med varje enskild bokstav kan ta upp till en vecka. När eleverna lärt 
sig några bokstäver kan sammanljudningen börja, ofta i form av korta enstaviga ord så 
som t.ex. le, is, os, sa, sal och väv. Skrivträning sker genom att barnen skriver av de ord 
som tränats vid sammanljudningen. De viktigaste synpunkterna inom denna tradition är: 
 

- att lära sig läsa innebär att introduceras i skriftspråkets principer 
- medvetenhet om fonem har avgörande betydelse för att man ska kunna bygga upp 

säkra korrespondenter mellan bokstav och ljud, vilket är en förutsättning för att 
man ska kunna lära sig läsa.  

- att kunna läsa förutsätter att man på ett automatiskt sätt kan avkoda ord.  
- för att lära sig läsa kräva anpassade texter.  

 

Analytisk metod 
De analytiska metoderna börjar istället med det eleverna redan kan, nämligen att med 
hjälp av språkliga och icke-språkliga ledtrådar identifiera orden. I en analytisk metod 
utgår man ofta från elevernas egen begreppsvärld, med avsikten att barnen från ett för 
dem känt och meningsfullt sammanhang, ord som de förstår, ska kunna hitta de mindre 
delarna i skriftspråket, och på så sätt så småningom knäcka den alfabetiska koden.  
Nedan presenteras tre olika analytiska metoder: 

Storboksmetoden 
Björk och Liberg (1996) beskriver att storboksmetoden handlar om att gå från helhet till 
mindre delar. Man använder sig av en storbok och en lillbok som varje elev får. Lillboken 
är en exakt kopia av den gemensamma storboken, men i normal storlek. Metoden består 
av tre faser: 
 

- Upptäckarfasen 
- Utforskarfasen 
- Självständiga fasen 
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Upptäckarfasen innebär att läraren presenterar storboken för eleverna. Läraren visar 
boken, berättar vem som skrivit den och låter barnen gissa vad den handlar om. Allt för 
att väcka barnens nyfikenhet och få dem att vilja veta vad boken handlar om. Efter att ha 
presenterat boken för eleverna läser läraren boken högt medan hon/han pekar på orden. 
Sedan får barnen vara med och läsa högt tillsammans med läraren, fortfarande medan 
läraren pekar på orden så att eleverna kan följa med och se hur orden ser ut. Syftet med 
denna inledningsfas är att ge barnen en hel och meningsfull text som man kan göra till sin 
egen.  
 
Utforskarfasen innebär att läraren och eleverna tillsammans bearbetar texten genom att 
leka med ord och bokstäver. Exempel på sätt att bearbeta texten är att prata om vilka ord 
som börjar på samma bokstav, vilka ord som rimmar, vilket ord som är längst? Vilket är 
kortast? Leta ord i orden, och försöka räkna hur många av en speciell bokstav som finns 
på en sida. Utforskarfasen innebär att gå från ordbilder till orddelar och vidare till 
bokstäver. Syftet med denna fas är att hjälpa barnen till insikt om förhållandet mellan 
bokstavstecken och ljud, samt hur man sammanljuder bokstäver till ord.  
 
I den självständiga fasen är det dags för eleverna att börja pröva sina vingar lite mer på 
egen hand. Eleverna använder lillboken och försöker läsa själv eller tillsammans med 
kompisar. Eleverna har gruppvis och tillsammans med läraren lässamtal och 
läshandledning och syftet med denna fas är att fördjupa barnens läserfarenhet mot ett mer 
utvecklat läsande. 
 

LTG-metoden 
Det här är också en metod som innebär att man går från helhet till mindre delar. Metoden 
introducerades i Sverige av Ulrika Leimar, och innebär att barn lär sig läsa och skriva 
med utgångspunkt från barnens eget talade språk. Grunden i LTG-metoden är att det 
språkliga övningsstoffet kommer från barnen själva, och fördelen med det är att stoffet 
består av ord som barnen har i sitt ordförråd. Det är alltså ord som barnen förstår och som 
är betydelsefulla för dem. Leimar skriver i sin bok LTG-läsning på talets grund (1974) att 
metoden innebär att arbetet organiseras i fem olika faser: 
 

- Samtalsfasen 
- Dikteringsfasen 
- Laborationsfasen 
- Återläsningsfasen 
- Efterbehandlingsfasen 

 
Arbetet inleds med samtalsfasen som innebär att eleverna i gemensamma samtal får 
uttrycka sina tankar och erfarenheter. Dessa samtal kan handla om gemensamma 
upplevelser eller iakttagelser, eller så kan samtalet föras under en rubrik, till exempel "om 
hundar", "vädret idag" eller "när vi var på badhuset". Dikteringsfasen kan inträffa 
antingen i direkt anslutning till samtalet eller någon dag senare. I denna fas kommer 
barnen gemensamt fram till formuleringarna av text, som läraren sedan skriver ner på till 
exempel ett blädderblock medan barnen ser på. Barnen ser här hur texten växer fram ur 
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deras eget språk. När meningen skrivs ljudar barnen vad läraren ska skriva, men både 
före och efter ljudningen måste meningen uttalas med naturlig intonation. 
Laborationsfasen inleds med att ett barn pekar utefter raderna i den skrivna texten och de 
andra barnen läser i kör. Därefter ges eleverna tillfälle att arbeta med texten på samma 
sätt som i storboksmetoden. Barnen får identifiera bokstäver, ord och hela meningar. De 
kan se och lära sig stor och liten bokstav och kanske även upptäcka olika ljud hos 
vokaler. Dessa övningar kan i hög grad varieras och anpassas efter varje barns förmåga. 
Efter laborationsfasen följer återläsningsfasen där varje elev får ett exemplar av den 
gemensamma texten utskriven på ett papper. Varje barn läser texten tillsammans med 
läraren. Läraren pekar på och läser texten ord för ord och eleven får fylla i de ord som 
han eller hon kan läsa. Läraren stryker under varje ord som eleven läst själv och sedan får 
eleven lika många blanka lappar eller kort som antalet understrukna ord. I den avslutande 
efterbehandlingsfasen börjar eleven skriftligt arbeta med "sina" ord. Han eller hon skriver 
av de understrukna orden, ett på varje lapp eller kort och ordkorten samlas sedan i en låda 
eller ask. När eleven efter ett tag samlat ihop flera ord kan eleven få träna på att sätta ihop 
nya och olika meningar av orden på korten.  
 

Tragetons modell 
Historiskt sett har man i skolan skiljt på läsning och skrivning och i undervisningen har 
läsutvecklingen kommit i första hand. På senare tid har forskningen visat att det är lättare 
att  lära sig skriva än att lära sig läsa. Trageton (2005) har vänt på begreppet läs- och 
skrivinlärning och kallar det istället skriv- och läslärande. Enligt honom så sker skriv- 
och läsutveckling parallellt. Han anser att barnens skriv- och läsutveckling bäst sker 
genom en växelverkan mellan att tala, att skriva och att läsa och att en stimulerande miljö 
har stor betydelse.  Det engelska uttrycket literacy har en central plats i Tragetons modell 
då begreppet i Norden fått betydelsen stimulering och utveckling av skriftspråket. 
Tragetons modell handlar om att vänta med att träna handskrift till årskurs 2 och fram till 
dess istället använda datorn när eleverna skriver. Detta för att han menar att det för 
många sex- och sjuåringar är svårt och jobbigt att skriva för hand då finmotoriken inte är 
lika väl utvecklad hos alla barn i dessa åldrar. Genom att istället skriva på dator kan 
barnen lägga kraft på textskapande och att lära sig läsa. För 80 till 90 procent av 
sexåringarna är datorn dessutom ett självklart föremål i deras hem, och Trageton frågar 
sig därför varför inte sex- och sjuåringarna ska kunna använda datorn som skrivmaskin i 
skolan när hem och samhälle utanför skolan gör det? 
   
Tragetons modell börjar i förskoleklassen, alltså med sexåringar, och det är viktigt att 
klassrummet stimulerar till skriftspråksanvändning. Trageton anser att man bör tillämpa 
så kallad verkstadspedagogik och inreda klassrummet som en verkstad, med många 
arbetsvrår. Det innebär att olika elever kan arbeta med olika saker samtidigt, och läraren 
kan gå runt och hjälpa och stötta i de olika momenten. Arbetet vid datorerna ska alltid ske 
parvis för att det sociala samspelet ska stimuleras och för att eleverna ska kunna hjälpa 
varandra både språkligt och tekniskt. Innan eleverna egentligen kan skriva börjar de med 
att producera bokstavsräckor med hjälp av bokstäverna på tangentbordet. Under arbetet 
med att skriva bokstavsräckor lär sig barnen utseende och namn på olika bokstäver. De 
lär sig hur bokstäverna ser ut när de är stora och små och de lär sig bokstäverna i sin egen 
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takt och ordning med hjälp av sin kompis. På tangentbordet är bokstäverna stora men på 
skärmen blir de små och på så vis lär barnen sig koppla ihop rätt versal med rätt gemen. 
Genom att barnen samarbetar framför datorn kan de lära varandra olika bokstäver, om det 
ena barnet kan tio olika bokstäver och det andra barnet ytterligare tio bokstäver kan de 
snart tjugo bokstäver tillsammans. Längre fram i utvecklingen kommer bokstavsräckorna 
att stå för en berättelse, många barn kallar det för "hemlig skrift" som bara de själv kan 
läsa. I det här skedet får barnet läsa upp sin "berättelse" för läraren som då bredvid 
elevens text skriver ner berättelsen  på datorn med riktiga ord. Denna text får barnen även 
träna på att läsa upp för andra elever och hemma för föräldrarna. Bokstavsräckor på 
datorn är således det första steget mot att lära sig skriva och läsa. Efter ett tag börjar 
enstaka ord dyka upp i bokstavsräckorna, vilket är ett avgörande steg i utvecklingen. Då 
börjar barnet ställa frågor typ: hur stavas det? Vilken bokstav börjar det med? Och när 
barnen börjar ställa frågor om stavning  av ord så kommer nästa steg i den här modellen 
och det är att göra egna ordböcker skrivna på dator, och till skillnad från 
färdigproducerade läseböcker bygger dessa ord på barnens egen erfarenhet och förståelse. 
Det viktigaste under det första året är att leka med bokstavsräckor i syfte att lära sig 
bokstäver. När barnen börjar ettan är de redan bekanta med bokstäver och tack vare det 
tekniskt lättare sättet att skriva på datorn har barnen dessutom redan skrivit egna små 
meningsfulla historier. Arbetet fortsätter nu, med utgångspunkt i varje enskild elevs nivå 
med skrivning och läsning. Från att tidigare bara ha läst sina egna texter blir det nu även 
viktigt att de får läsa obekanta texter, först genom att läsa klasskamraternas texter och 
sedan genom att läsa böcker. Under det här året får barnen även träna på att både läsa och 
skriva texter inom olika genrer till exempel brev, dikter och tidningar. Eleverna får 
dessutom producera egna läseböcker vilket är ett huvudområde i skolår ett. I skolår två 
blir texterna mer avancerade och först nu börjar man med undervisning i handskrivning. I 
förskoleklassen och i skolår 1 skrev redan en del barn med pennan  men då utan formell 
undervisning.  
 

Tidigare forskning                                    

Samband mellan läsning och skrivning 
Forskningen på senare år har visat att det är lättare att lära sig skriva än att lära sig läsa. 
Frost (2002) menar att skrivning är lättare på grund av att skrivaren redan har förståelsen 
eftersom det ord man försöker skriva ned redan finns i tanken. Barnet som försöker 
skriva försöker lyssna på ordets ljud och sedan skriva ned de bokstäver det hör. Då gör 
det ingenting om inte alla bokstäver finns med, barnet vet ju ändå vad det skrivit. På så 
sätt kan nybörjaren använda skriftspråket på sin nivå. När man går från talspråk till 
skriftspråk så skriver man. När man läser går man däremot från skriftspråk till talspråk 
och det innebär att man måste kunna känna igen varje bokstav och dess ljud. Utan sådan 
kunskap blir det svårt att avkoda ordet. En annan svårighet vid läsning är att även om 
man klarar av att avkoda ett ord måste man förstå ordets innebörd. Förståelsen utgör en 
stor skillnad mellan att skriva och läsa, skrivningen utgår från förståelsen medan 
läsningen ska utmynna i förståelse.   
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Datorn i skolan 
Om anledningen att använda datorer i undervisningen skriver Jedeskog (1993):  
 

Vad som numera betraktas som "pedagogiska sanningar" bekräftas av lärare med erfarenhet av 
datorstödd undervisning, nämligen att inlärningen gynnas av att eleven får arbeta i sin egen takt, 
att eleven är aktiv och att eleven får omedelbar återkoppling på sin inlärningsmöda. I en 
inlärningssituation där dessa förutsättningar uppfylls mår eleven dessutom psykiskt väl vilket 
ytterliggare förstärker inlärningen. Uppfyllandet av dessa vilkor för en effektiv inlärning sägs 
underlättas i så stor utsträckning av datorn att detta väcker funderingar kring den vanliga 
undervisningssituationen utan datorstöd.  (s. 14) 

 
Vidare skriver Jedeskog också att många elever ser fördelar med datorn och upplever att 
de med hjälp av datorn kan arbeta i sin egen takt. Flera lärare hävdar också att 
datorarbetet innebär att koncentrationsförmågan och koordinationen mellan öga - hand - 
hjärna förbättras. Ytterliggare fördelar menar Jedeskog är att datorn ställer upp när man 
vill ändra sig och att den ger omedelbar respons. Datorn döljer också en oläslig och 
spretig handstil. Om datorns nackdelar skriver Jedeskog att det handlar om tekniska 
svårigheter som t ex. ovanan vid tangentbordet som hindrar elevers skrivflöde. En del 
lärare säger också att kostnaden för att använda ett väl fungerande 
datakommunikationssystem är för hög. En annan synpunkt från lärare som Jedeskog 
beskriver är att användandet av datorer är ett tidskrävande inslag som kan innebära att 
annan undervisning blir lidande.   
 
Dunsmuir och Clifford (2003) har sammanställt olika forskares åsikter när det gäller att 
använda sig av datorn i undervisningen. De skriver att barn upplever att det är lättare att 
använda ett tangentbord än en penna när de skriver eftersom de då slipper det motoriskt 
svåra med att forma bokstäverna för hand. Däremot menar forskarna att skrivning på 
dator kan medföra andra problem, eftersom barnen istället får ägna mycket tid åt att hitta 
bokstäver på tangentbordet. Enligt Dunsmuir och Clifford så har forskningen också visat 
att det är lättare att läsa tryckt text än handskriven text och att det är lättare att korrigera 
en text som är skriven på dator. Det kan dock innebära att det kan vara svårt för en lärare 
att upptäcka vilka fel eleverna gör då de kan korrigera en text enklare och utan att det 
syns. Det kan göra det svårt att se elevernas verkliga skrivutveckling. Dunsmuir och 
Clifford menar att textskrivande på dator kan leda till längre och mer innehållsrika texter 
än när man skriver för hand, men att forskarna inte är överens om detta. Dock har 
forskningen gett bevis på att barnen hellre visar upp sina dataskrivna texter. Vidare 
skriver de att skrivning i skolan traditionellt varit en individuell aktivitet, men att studier 
visar att parskrivning förbättrat elevernas skrivkunskaper och dessutom ökat deras 
självförtroende.  
 

The opportunity to learn through the expression and exploration of diverse ideas and experiences 
in cooperative company...it is not about competing with fellow members of the group and 
winning, but about using the diverse resources available in the group to deepen understanding, 
sharpen judgement and extend knowledge. (Cowie & Rudduck enligt Dunsmuir och Clifford, 
2000) 

 
Dunsmuir och Clifford skriver att datorer skapar stora möjligheter för att samarbeta i 
form av till exempel parskrivning. I detta samarbete bollar eleverna idéer mellan varandra 
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och delar ansvaret för att texten blir bra. Enligt författarna har studier också visat att 
datorn får eleverna att samarbeta och skriva på ett mer fokuserat sätt, att de är mer 
positiva till skrivning och att de uppför sig bättre.  
 

Vad säger styrdokumenten? 
Vad säger läroplanen och kursplanen för svenska om att använda dator vid skriv- och 
läsutvecklingen för nybörjare?  Enligt Lpo-94:  

 
- skall skolan ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga 

för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. (s. 9)  
- skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål……Detta kräver att 

undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder 
prövas och utvecklas (s.7) 

 
Läroplanen säger också att ett av målen att uppnå i grundskolan är att varje elev efter 
genomgången grundskola  
 

- kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande. (s. 10) 
 
Om man fortsätter med att studera kursplanen för svenska i grundskolan kan man läsa att 
  

- Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna 
hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och 
kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt 
förväntningar på språkförmåga hos alla. (www.skolverket.se) 

  
Två av kursplanens mål att sträva mot är att skolan i sin undervisning i svenska skall 
sträva efter att eleven 

 
- utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel 
- förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig 

att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och 
språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper. (www.skolverket.se) 

 
 
Och ett av målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret är att 
eleven skall 
 

- kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets 
normer, både vid skrivande för hand och med dator. (www.skolverket.se) 

 
 
 

http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
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METOD 

Vetenskaplig teoribakgrund 
Ödman (2007) skriver att ordet vetenskap kan tolkas som den process varigenom man 
skapar vetande och det tillstånd av ökat vetande som därmed uppnås. Vidare skriver han 
att man grovt kan dela in vetenskapen i tre huvuddiscipliner: en naturvetenskaplig, en 
hermeneutisk och en kritisk. Naturvetenskaperna utgår från ett tekniskt kunskapsintresse 
och producerar i första hand kunskap i form av information. De hermeneutiska 
vetenskaperna bygger på ett intresse i att öka förståelsen mellan människor och tillämpar 
i första hand kunskapsformen tolkning. De kritiska vetenskaperna ligger mycket nära de 
hermeneutiska men den avgörande skillnaden är att den kritiska vetenskapen inte 
intresserar sig för materiella betydelser för olika företeelser. I vårt fall handlade det alltså 
om att genomföra en undersökning med hermeneutisk ansats eftersom vi försökte förstå 
lärarnas åsikter genom att tolka svaren från intervjuerna. Ödman skriver också att 
hermeneutiken kan definieras som ett intresse att förmedla en förståelse med avseende på 
den möjliga innebörden hos t.ex. handlingar och texter.  
 
Både den hermeneutiska och kritiska vetenskapsinriktningen kan härledas till den 
fenomenologiska traditionen. Enligt Gustavsson (2000) är grundtanken inom 
fenomenologi att kunskapen om världen börjar i erfarenheten. Med det menas att man 
studerar ett fenomen, i vårt fall lärarnas uppfattningar, och att våra tolkningar av dessa 
omedvetet påverkas av våra tidigare erfarenheter och kunskaper.  
 

Etiska ställningstaganden 
I vår undersökning har vi tagit hänsyn till några etiska grundprinciper. Precis som Kvale 
(1997) skriver är det viktigt att vid själva intervjutillfället informera intervjupersonen om 
undersökningens generella syfte och upplägg, samt att deltagandet i undersökningen är 
frivilligt. Vi inledde därför varje intervju med att informera intervjupersonen om att deras 
deltagande är helt konfidentiellt, frågade om det var okej att spela in intervjun och att de 
när som helst hade rätt att avbryta intervjun. Därefter presenterade vi oss själva och 
berättade om undersökningens generella syfte. Kvale skriver också att det är viktigt att 
skydda undersökningspersonernas privatliv genom att förändra namn och identifierande 
drag när man redovisar intervjuerna och därför har vi valt att varken namnge skolorna 
eller lärarna. Istället har vi valt att kalla lärarna för A, B och C. Nyberg (2000) skriver om 
vikten av att vid forskning ge en så sanningsenlig bild som möjligt och inte fabricera eller 
falsifiera resultat. Med tanke på det har vi naturligtvis varken hittat på eller utelämnat 
data eftersom det skulle ha gett en felaktig bild av verkligheten.   

Intervju 
Enligt Trost (2005) brukar man skilja mellan grader av standardisering och grader av 
strukturering när man genomför en intervju. Med standardisering menar man hur och om 
frågorna och intervjusituationen är densamma för alla intervjuer. Hög 
standardiseringsgrad innebär avsaknad av variation, d.v.s. allt är likadant för alla. Alla 
intervjuare ska läsa upp frågorna på samma sätt i tonfall, exakt så som de är formulerade, 
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i exakt samma ordning och ska man ge förklaringar till frågorna ska de ges till alla. Låg 
standardisering innebär att man formulerar sig efter den intervjuades språkbruk, man tar 
frågorna i den ordning de passar och den intervjuade får gärna styra ordningsföljden. 
Följdfrågor kan formuleras beroende på tidigare svar och det gör att 
variationsmöjligheterna är stora.  
 
Trost (2005) säger att med strukturering menas två saker, dels hur frågorna är 
formulerade och dels hur intervjun genomförs. När det gäller frågornas formulering har 
de en hög grad av struktur om de har fasta svarsalternativ men om svarsmöjligheterna är 
öppna så är frågorna ostrukturerade. Om man ställer intervjufrågorna i en viss ordning är 
intervjun strukturerad medan den är ostrukturerad om man håller sig inom ämnet men 
låter situationen styra i vilken ordning frågorna ställs.  
 
Vidare finns det i huvudsak två olika typer av intervjuer, nämligen kvalitativ och 
kvantitativ. En kvantitativ intervju kännetecknas av att man är intresserad av att få fram 
ett resultat i form av t.ex. hur många procent som tycker si eller så. En kvantitativ 
intervju har ofta hög grad av struktur och standard. En kvalitativ intervju genomförs t.ex. 
om man är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller 
av att hitta mönster eller särskilja variationer i dessa. Den kvalitativa intervjun 
kännetecknas av en låg grad av standard och struktur.  
 
Det är även viktigt att tänka över var intervjun ska ske. Det vill säga, platsen för intervjun 
har betydelse. Trost (2005) säger att det är viktigt att den intervjuade ska känna sig trygg 
i miljön, att det inte finns några åhörare och att miljön är så ostörd som möjligt. Kvale 
(1997) skriver att det för utgången av intervjuerna är viktigt att vi som frågar är 
förberedda och pålästa, det var vi dels genom att ha läst relevant litteratur samt genom att 
ha gjort i ordning frågor. Kvale menar att de första minuterna av intervjun är avgörande 
eftersom den intervjuade då skaffar sig en bild av den som intervjuar för att sedan på ett 
avslappnat sätt kunna berätta om erfarenheter inför en främling. Intervjuaren skapar god 
kontakt genom att lyssna uppmärksamt, visa intresse, förståelse och respekt för vad den 
intervjuade säger. Kvale säger också att det kan vara bra att avsluta intervjun med att 
fråga om den intervjuade vill lägga till något eller ta upp något som inte berörts tidigare 
och det gjorde vi i slutet av varje intervju.     
    

Vår undersökning 
Vi har genomfört kvalitativa intervjuer därför att vi är intresserade av att försöka hitta 
mönster snarare än att redovisa rena siffror som, enligt Trost (2005), blir resultatet av en 
kvantitativ undersökning. Han skriver: 
 

Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen så skall jag gå ut och räkna 
dem (kvanitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer och hur deras livsbetingelser 
ser ut så skall jag inte räkna utan söka finna variation och försöka förstå deras situation. (sid 14) 

 
Eftersom vi i vår undersökning ville skaffa oss en förståelse för lärarnas uppfattning om 
att skriva sig till läsning vid datorn, och vad åsikterna grundar sig i, är det bara en 
kvalitativ undersökning som kan bli aktuell. Genom att analysera svaren från intervjuerna 
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ville vi försöka hitta mönster eller skillnader i lärarnas uppfattningar. Vi valde att 
använda oss av intervjuer istället för enkäter därför att vi tycker att man då får en mer 
personlig kontakt vilket vi tror är en fördel både för oss och för den intervjuade. 
Dessutom ger intervjuer oss möjlighet att förklara frågorna, följa upp svaren och på så vis 
eventuellt hamna på intressanta sidospår som är av intresse för undersökningen, vilket 
inte är möjligt med enkäter. Av den anledningen att vi är intresserade av pedagogernas 
uppfattningar så är observationer inte en möjlig metod, för hur går man till väga för att 
observera uppfattningar?   
 
Vi har använt oss av halvstrukturerade intervjuer som enligt Kvale (1997) innebär att 
man har förslag till relevanta frågor, men att möjlighet finns att göra förändringar både 
vad gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och 
berättelserna från den intervjuade. För att inte glömma någon av de mest relevanta 
frågorna har vi använt oss av en intervjuguide (se bilaga) som vi gjorde i ordning före 
intervjutillfällena. En sak som vi funderade en del över är hur vi skulle dokumentera 
intervjuerna. Enligt Svenning (2003) så är det ett absolut måste att spela in intervjuer. 
Detta för att inte riskera att missa något, eftersom man pratar så mycket fortare än man 
skriver. Trost (2005) däremot menar att det finns såväl fördelar som nackdelar med att 
spela in intervjuer, vilket vi också har reflekterat över. En sak man måste tänka på är att 
det kan finnas risk för att svaren kan bli lite tillrättalagda när man spelar in intervjun. Då 
ämnet för vår undersökning inte är känsligt, utan mer av allmän karaktär, så bedömde vi 
ändå att fördelarna med att spela in intervjuerna överväger. Efter att ha frågat 
intervjuobjekten om det gick bra använde vi oss av en mp3-spelare för att kunna spela in 
svaren. Fördelen med att använda en mp3-spelare är också att den är väldigt liten och 
diskret, och därmed inte märks speciellt mycket, vilket är bra enligt Trost.  
 
Urval 
Kvale (1997) tycker att man ska intervjua så många personer som behövs för att ta reda 
på vad man vill veta. Vi ville ta reda på vilka för- och nackdelar lärare sett med att skriva 
sig till läsning med hjälp av datorn och dessutom försöka förstå vilka faktorer som ligger 
till grund för deras åsikter. Eftersom vi inte är intresserade av hur många lärare som är 
positiva respektive negativa till modellen samt att vi vill ha en hanterbar mängd data att 
analysera anser vi att vi inte är hjälpta av att intervjua för många lärare. Därför ville vi 
intervjua fyra lärare på tre olika skolor, i två olika kommuner som jobbar med att skriva 
sig till läsning med hjälp av dator. Trost (2005) skriver att i samband med kvalitativa 
intervjuer önskar man oftast finna variation. Vi har valt att intervjua lärare från olika 
skolor och kommuner för att få åsikter från olika håll. Om alla jobbar på samma ställe 
tror vi risken finns att de har påverkat varandra och att svaren blir alltför likartade.  
 
Bortfall 
Av de fyra lärare som först lovade att ställa upp i vår undersökning, så föll tyvärr en bort 
i sista stund beroende på situationen på lärarens skola. Det var den läraren som arbetade i 
en annan kommun än övriga och därför genomförs våra intervjuer med lärare som är 
verksamma inom samma kommun, men jobbar vid två olika skolor.  
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Genomförande 
Redan innan vi bestämde oss för att forska inom det här området så kände vi till att det 
fanns skolor i två olika kommuner som jobbade med den här modellen för läs- och 
skrivutveckling. I den ena kommunen visste vi också vilken skola som använde sig av 
datorn i läs- och skrivutvecklingen, och därför började vi med att kontakta den skolan.  
I den andra kommunen finns en särskild avdelning som samordnar IT- och media-
användningen inom skolan, och därför vände vi oss dit i första skedet. Vår förhoppning 
var att få namn på skolor och lärare som jobbar med att skriva sig till läsning med hjälp 
av dator, för att sedan kunna ta kontakt med dem. Tyvärr så fick vi inga namn, men vår 
handledare kände till några skolor i den kommunen som använde det här arbetssättet, och 
då bestämde vi oss för att ta kontakt med skolorna direkt istället. Vi tog kontakt med 
skolorna via telefon, presenterade oss och vårt ärende och fick på så sätt prata 
personligen med de lärare som använder modellen. När de fick höra vad vår 
undersökning handlade om blev de väldigt intresserade och ville gärna delta genom att 
ställa upp på intervju. Vid vår nästa kontakt så backade läraren vid en av skolorna ur, på 
grund av för hög arbetsbelastning, och därmed är vår undersökning genomförd endast i 
en kommun. Övriga lärare var dock fortfarande positiva så vi kom överens med dem om 
datum och tid för intervjuer. På vår fråga om de ville se frågorna innan intervjutillfället 
svarade alla ja, och därför mailade vi ut frågorna till var och en innan vi träffades.  
 
Intervjuerna genomfördes på lärarnas respektive skola, och eftersom vi inte kände till 
lokalerna så lät vi dem välja plats för intervjun. Vi tänkte också att det borde göra att den 
intervjuade känner sig trygg i miljön under intervjun, vilket är viktigt enligt Trost (2005). 
För att personen förhoppningsvis skulle känna sig lite tryggare med oss så började vi med 
att  berätta om oss själva innan vi talade om syftet med vår forskning. Det gör enligt Patel 
och Davidsson (2003) att den intervjuade får en känsla av att hans/hennes deltagande är 
ett viktigt bidrag till forskningen. Vi förklarade också att intervjun är konfidentiell och 
frågade om det var okej för dem att vi spelade in intervjuerna. Vi inledde med några 
allmänna frågor om hur länge de jobbat som lärare, i vilka åldrar de undervisat och även 
vilka läs- och skrivutvecklingsmetoder de använt tidigare. Anledningen till att vi inledde 
intervjuerna så var att vi ville få en mjukare start och få igång samtalet samt visa ett 
intresse för deras person och det de har att säga. Först därefter gick vi in på de frågor som 
är relevanta till själva undersökningen. Initialt var tanken att en av oss skulle ställa frågor 
och den andra göra stödanteckningar ifall något skulle ha hänt med det inspelade 
materialet. Men när vi väl satt och pratade med lärarna föll det sig naturligt att vi båda två 
ställde frågor allt eftersom funderingar dök upp. För att försöka undvika att 
intervjuobjekten bara skulle svara ja eller nej på våra frågor, och istället få mer 
uttömmande svar, ställde vi ett antal öppna frågor, som vi skrivit ner i en intervjuguide. 
(se bilaga). Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer för att kunna göra 
förändringar både vad gäller frågornas form och ordningsföljd, och även ställa 
följdfrågor, beroende på hur intervjun utvecklades. När vi hade fått svar på våra frågor så 
avslutade vi intervjuerna med att ge intervjupersonerna möjlighet att tillägga sådant som 
vi inte frågat om, men som ändå kan vara av vikt för undersökningen, innan vi tackade så 
mycket för att de deltagit i vår undersökning. Detta är enligt Patel och Davidson (2003) 
ett vanligt och bra avslut på en intervju.  
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Bearbetning av intervjuer 
Trost (2005) säger att det vid kvalitativa studier inte finns något självklart sätt att 
bearbeta data, utan att analys och tolkning beror på tycke och smak. Vi har bearbetat 
intervjuerna genom att lyssna igenom varje intervjuinspelning två gånger. Under tiden 
har vi båda skrivit egna stödanteckningar för att sedan kunna skriva en sammanfattning 
till varje intervju. Detta sätt att bearbeta insamlad data stöds av Trost (2005) som säger att 
den metoden har fördelen att man kan skala bort allt ointressant material som inte har 
med studien att göra. Han skriver: "Om man inte ser allt det intressanta för allt det 
ointressanta så blir det liksom inget av studien och då har man missat ännu mera." (s.128) 
Vi håller med om det och därför har vi inte skrivit ut våra intervjuer ordagrant. Det skulle 
helt enkelt ha blivit för stor mängd text varav mycket inte skulle ha varit relevant för vår 
studie. Vi har redovisat intervjuerna genom att först återge varje lärares svar på varje 
fråga. Därefter har vi gjort en sammanfattning av svaren för att lättare kunna se vilka 
mönster som kommit fram i undersökningen.  
 
För att studien ska vara trovärdig bör man enligt Patel och Davidson (2003) ha en väl 
avvägd balans mellan citat och kommenterande text. De skriver vidare att om citaten är 
för många och den kommenterade texten för knapp blir texten tråkig och mycket av 
analysen överlåts åt läsaren. Om citaten istället är för få och den färdiga tolkningen 
överväger så blir det svårt för läsaren att avgöra dess trovärdighet. Detta har vi tagit 
hänsyn till och har därför på vissa ställen citerat lärarna.     
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RESULTAT 
 
Nedan följer en redovisning av lärarnas svar på våra frågor. Vi har valt att kalla lärarna 
för Lärare A, Lärare B och Lärare C. Lärare A jobbar i skolår 2, Lärare B jobbar i skolår 
2-3 och Lärare C jobbar i skolår 1.  
 
Fråga 1: Vad var det som fick dig att börja jobba enligt Tragetons modell? 
 
Lärare A:  
Denna lärare ville ha datorn i vardagen. Hon hade tidigare använt dator i undervisningen, 
men upplevde då att det inte var riktigt accepterat bland övrig personal. När hon blev 
erbjuden att delta i ett projekt om att skriva sig till läsning med hjälp av dator såg hon 
möjligheten att kunna använda dator i den vardagliga undervisningen utan att det känns 
"skämmigt" som hon uttryckte sig. Hon ville även komma ifrån handskriftsträningen i 
skolår 1 eftersom hon tidigare sett att det är väldigt svårt för små barn att forma 
bokstäver, och hon ansåg att det tog mycket tid. Hon såg också en fördel i att det som 
barnen skriver på dator blir läsligt både för dem själv och för andra som skall läsa det 
skrivna.   
 
Lärare B: 
Denna lärare var missnöjd med de metoder som tidigare använts för att lära eleverna läsa 
och skriva, och hade därför börjat fundera över hur det kunde vara möjligt att göra 
undervisningen i läs- och skrivutveckling bättre, men fann inga alternativ. I samband med 
det fick hon en ny kollega som tog emot skolår 1 och även var dataansvarig på skolan. 
Den nya lärare lät sina elever skriva mail på dator till sina föräldrar, med ett gott resultat 
som följd. Så när "vår" lärare fick erbjudande att delta i samma projekt som lärare A 
tyckte hon att det kunde vara ett sätt att göra läs- och skrivundervisningen bättre, och 
även hon kände att det blev mer legalt att använda datorn. 
 
Lärare C: 
Lärare C var helt enkelt sugen på att prova något nytt. Hon tyckte tidigare att det var lite 
trist att jobba med läs- och skrivutveckling med nybörjare och var less på 
bokstavsböcker. Hon tyckte helt enkelt att det var jobbigt och tradigt att börja om med 
skolår 1. Hon var med på en informationsträff angående att skriva sig till läsning med 
hjälp av datorn, tyckte att det verkade spännande, och började använda sig av den 
modellen. Dock sa hon att det inte egentligen var modellen i sig som lockade mest, utan 
hon ville prova något nytt. Det kunde lika gärna ha blivit något annat arbetssätt. 
 
Sammanfattning av lärarnas svar:  
Vår undersökning visar att samtliga lärare som börjat använda Tragetons modell för 
skriv- och läsutveckling på något sätt varit missnöjd med hur de tidigare metoderna 
fungerat, och de hade redan börjat fundera över om det fanns något som man kunde göra 
annorlunda. De hade på olika sätt använt datorn lite grann tidigare, men upplevt att det 
inte riktigt var legalt. I och med att de gick med i ett projekt som innebar att de ska 
använda datorn vid läs- och skrivundervisningen, så kände de att det blev accepterat och 
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tillåtet bland övrig skolpersonal. En lärare motiverade även övergången till denna modell 
med: ”Man bygger inte en gammal Volvo när man kan bygga en ny.” Med detta menar 
hon att samhället förändras och att skolan måste följa den utvecklingen. För en av lärarna 
spelade även hennes teknikintresse en stor roll när hon bestämde sig för att gå med i 
projektet.  
 
Fråga 2: Vilka fördelar har du sett med att skriva sig till läsning med hjälp av 
datorn? 
 
Lärare A:   
Eleverna lär sig bokstäverna i ett sammanhang. För att kunna skriva behöver de kunna 
bokstäverna. Ett behov skapar lärande. De lär sig dessutom stora och små bokstäver 
samtidigt i och med att bokstäverna på tangentbordet är stora, men blir små på skärmen. 
Arbetssättet innebär att eleverna skriver och läser samtidigt. Hon sa att hon aldrig tidigare 
haft så stor produktion av texter i en etta, och att användandet av datorn i skriv- och 
läsutvecklingen var en stor fördel framför allt när det gäller pojkarnas skrivning. Hon sa 
att pojkarna skrev minst lika mycket som flickorna, vilket hon inte erfarit tidigare. Det 
eleverna skriver blir fint och lätt att läsa, och det medför att barnens självförtroende 
stärks. Läraren sa att hon trodde att minst ett barn i klassen inte hade lärt sig läsa och 
skriva lika bra, om de inte använt den här modellen. Det faktum att man inte behöver 
lägga ner tid på att träna sig på att forma bokstäver, gör att man har mer tid över för att 
prata om språket. I den här klassen hade de pratat mycket om synonymer, homonymer 
och idiomatiska uttryck, vilket hon tror är en fördel i framtiden. 
 
Lärare B:  
Genom att använda datorn blir alla barns texter läsliga för andra och det skapar elever 
med bättre självförtroende. Eleverna skriver nu även längre texter med mer innehåll. 
Läraren säger att barn har så mycket i huvudet, så mycket fantasi som vill ut och det 
kommer till sin fördel när man skriver på datorn. Tidigare gick väldigt mycket energi till 
formningen av bokstäver och nu kan den energin läggas på innehållet. Arbetssättet har 
även lett till att barnen läser mycket mer och därför anser hon att barnen har bättre 
läsförståelse än "vanliga" klasser. Hon uttryckte också att eleverna frossar i språket, de 
läser och pratar mycket om språket vilket hon tyckte var häftigt att höra. En fördel är att i 
samband med att eleverna mailar till varandra kunde läraren på ett naturligt sätt prata om 
etik på nätet och vikten av att tänka på vad man skriver till varandra. Hon anser också att 
särskilt pojkar dragit stor fördel då det ofta är just pojkar som har svårare med motoriken.  
 
Lärare C: 
Läraren säger att mycket tid tidigare gick åt till att forma och träna bokstäver men nu kan 
den tiden användas till läsning och det är förklaringen till att eleverna snabbt blir duktiga 
läsare och skrivare. Hon sa att hon aldrig haft en etta som skriver så mycket och bra. En 
annan fördel tycker läraren är att eleverna hjälps åt mer än förr och lär av varandra genom 
att de pratar om språket på ett annat sätt än tidigare. Att skriva på datorn gör också att det 
är lättare för barnen att ändra och rätta sina texter.  
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Sammanfattning av lärarnas svar: 
Lärarna säger att eleverna skriver mycket mer än de klasser de tidigare haft och att 
framförallt pojkarna skriver betydligt mer. Anledningen till elevernas ökade produktion 
av texter är enligt pedagogerna att datorskrivning har några tydliga fördelar jämfört med 
att skriva för hand. Vår undersökning har visat att fördelarna är att det är lättare att skriva, 
det blir fint och läsligt för andra, det är lätt att göra ändringar i texten, mer tid till läsning, 
det finns mer tid till att prata om språket, eleverna hjälps åt och lär av varandra och att 
eleverna har fått ökat självförtroende. En lärare i vår undersökning förklarade att: ”Minst 
ett barn i klassen skulle inte ha lärt sig läsa lika bra om jag inte använt den här modellen, 
det har med självförtroende att göra.” Resultatet visar att genom att skjuta fram 
handskriftsträningen ett par år och byta ut pennan mot tangentbordet har dessa fördelar 
kunnat uppnås. Skrivningen går lättare när eleverna slipper den motoriskt svåra 
formningen av bokstäver. All den tid och kraft som tidigare lagts på bokstavsträning och 
formning av bokstäver kan nu användas till samtal om språk och textinnehåll vilket 
förmodligen är en fördel i elevernas fortsatta skolgång. 
 
Fråga 3: Vilka nackdelar har du sett med att skriva sig till läsning med hjälp av 
datorn?   
 
Lärare A: 
Hon svarade först att hon inte såg några nackdelar med modellen men efter att ha 
funderat ett tag sa hon att de datorer hon hade i klassrummet var sega, lät högt och 
dessutom alstrade mycket värme om de stod igång länge. Hon upplevde också att det var 
svårt när hon behövde vikarier då de inte är utbildade eller har en förståelse för 
arbetssättet. 
 
Lärare B:  
Även denna lärare tyckte det var svårt med vikarier. Hon sa också att datorer och skrivare 
ibland krånglar vilket var besvärligt. En annan nackdel hon tog upp var att sexåringar 
hade svårt att samarbeta två och två vid datorerna då de i den åldern kunde vara för 
"ego".   
 
Lärare C:  
Läraren tyckte att de hade för få datorer, de hade 5 datorer på 48 barn. Hon sa också att 
beroende på vilka barn som arbetar tillsammans så kan ibland en driva mer än den andra, 
det vill säga en skriver allt och den andra tittar på vilket gör att samarbetet gått förlorat. 
Slutligen ansåg också hon att det var svårt när hon behövde vikarirer.  
 
Sammanfattning av lärarnas svar: 
De lärare som deltog i vår studie var väldigt överens om att den största nackdelen med att 
skriva sig till läsning med hjälp av datorn är att det är besvärligt när vikarier behövs. Det 
finns inga vikarier som har kunskap om arbetssättet. En lärare tyckte att de hade för få 
datorer, vilket gjorde att eleverna ofta fick vänta på sin tur att skriva. Vidare så kan den 
tekniska utrustningen medföra problem. Det kan vara att datorer eller skrivare inte 
fungerar som de ska och att datorerna låter och alstrar värme. Ett annat mönster vi 
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upptäckt genom vår undersökning är att det ibland kan vara en nackdel att barnen ska 
sitta två och två vid datorn. En lärare sa: ” Sexåringar kan ha svårt att sitta två och två. De 
är för ego! Jag tycker det är bättre att ta en svårighet i taget.” 
 
Fråga 4: Hur har det fungerat när ni börjat skriva för hand?   
 
Lärare A:  
Hon hade utvecklat en egen metod för att träna på att forma bokstäverna för hand. Det 
hade hon även skrivit en bok om som troligen ges ut under 2008. Hon tyckte 
handskrivningen gått bra och att utvecklingen hos barnen varit snabb. När de började 
skriva för hand skrev de ihop alla ord innan de började använda mellanrum, de skrev med 
stora bokstäver, sedan en blandning för att slutligen använda de små bokstäverna och 
barnen hade från början svårt att få bokstäverna att hamna på raderna. Hon sa att det 
verkade som att barnen, även om de skrivit på datorn under mer än ett år, gick igenom 
samma steg i skrivutvecklingen som alla nybörjare gör. Den här utvecklingen hos barnen 
som i "vanliga" klasser kan ta nästan ett år nu skedde under bara några veckor. Barnen 
tyckte det var roligt att skriva för hand men när de skulle skriva längre texter föredrog de 
att skriva på datorn. Läraren berättade om en jämförelse de gjort i slutet av skolår 1 
mellan hennes klass och en annan etta på skolan som jobbar på traditionellt vis med läs- 
och skrivutveckling. De lät alla elever skriva med penna, om ett visst ämne. Jämförelsen 
visade att pojkarna i datorklassen skrev mer än pojkarna i handskrivningsklassen trots att 
de inte tränat på handskrift medan flickorna i datorklassen skrev mindre än flickorna i 
handskrivningsklassen. 
 
Lärare B:       
Läraren sa att de hade lagt ned väldigt lite tid på att som hon uttryckte det "traggla" 
handstil utan de hade istället tränat handskrift i ett sammanhang, t.ex. när de skrivit 
loggbok. Hon sa även att eleverna tyckte det var roligt att börja skriva för hand men att de 
ändå helst skrev på datorn eftersom det gick snabbare.  
 
Lärare C: 
Då läraren undervisar i skolår 1 har hon inte börjat med handskrift än och har därför 
ingen riktig kommentar till frågan. Dock sa hon att barnen självklart får skriva med 
pennan om de vill även om de inte haft någon formell undervisning i handskrift. 
 
Sammanfattning av lärarnas svar:  
Undersökningen visar att det fungerat bra när lärarna infört handskrift i skolår två. Det 
som i deras tidigare klasser tagit ett år att utveckla går nu betydligt fortare, troligen för att 
eleverna redan vet hur bokstäverna ser ut. ”Tiden som vi lagt ner på att traggla handstil är 
minimal” förklarade en av lärarna. Det visar sig även att eleverna tycker att det är roligt 
att skriva för hand, men att de hellre skriver på dator om det är längre texter som ska 
skrivas 
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Fråga 5: Vilka skillnader i lust och intresse har du sett med att använda den här 
modellen? 
Lärare A: 
Läraren säger att lusten till skrivning har ökat och med det mängden av texter. Hon menar 
också att hon ser den största skillnaden i pojkarnas lust och intresse då de nu till skillnad 
från tidigare skriver gärna och minst lika mycket som flickorna.   
 
Lärare B: 
Eleverna skriver längre texter och ingen av eleverna frågar längre, som de gjorde tidigare, 
hur mycket de måste skriva. Eleverna skriver ofta och mycket och flera barn har uttryckt 
att de tycker det är roligt. Hon menar också att skrivprocessen blir lustfylld genom att 
barnen ofta skriver utifrån sin egen fantasi. Framförallt menar hon att pojkars lust till 
skrivning har ökat.  
 
Lärare C: 
Även denna lärare har sett att eleverna tycker skrivning är roligt och de skriver mycket. 
Läraren uttrycker också att hennes egen lust och intresse för läs- och skrivutvecklingen 
för nybörjare ökat. Innan hon började jobba med Tragetons modell tyckte hon det var 
jobbigt och lite trist att ta emot ettor, nu var det bara roligt och lite grann av en sporre och 
utmaning.   
 
Sammanfattning av lärarnas svar: 
Lärarna berättade att när de tidigare arbetat med bokstavsschema var det alltid någon elev 
som tappade sugen, och tyckte att läsning och skrivning var tråkigt. Skrivningen innebar 
inte något roligt utan var något som man var tvungen att klara av. När eleverna fick en 
skrivuppgift verkade de tänka att om jag skriver mindre så blir det mindre jobbigt. 
Genom att byta arbetssätt anser lärarna att intresset har ökat. En av de vi intervjuade sa: 
”Tidigare frågade eleverna ofta hur mycket de skulle skriva, hur många rader eller hur 
många sidor. Det gör de inte nu!” Studien visar att barnens lust att skriva har ökat 
väsentligt och den största skillnaden märks bland pojkarna. Samtliga lärare vi intervjuat 
talade om att just pojkar skriver fler och längre texter med bättre innehåll än tidigare.  
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DISKUSSION 
 
Detta avsnitt inleds med att undersökningens tillförlitlighet och giltighet diskuteras. 
Därefter kommer en diskussion där vi kopplar det resultat vi erhållit till bakgrund och 
syftet med vår studie. Vi har valt att dela in diskussionen i kategorierna Datorn i skolan, 
Tragetons modell, Skrivutveckling, Läsutveckling, Att börja skriva för hand och 
Samarbete för att svaren vi fått genom undersökningen funnits inom dessa kategorier. 
Slutligen följer en avslutande reflektion där vi ger utrymme för våra tankar och åsikter 
gällande studien, innan vi till sist presenterar våra idéer och förslag till vidare forskning 
inom området.    
 
Validitet och reliabilitet 
Trost (2005) förklarar att man traditionellt, när man pratar om reliabilitet, menar att en 
mätning är stabil, det vill säga att alla intervjuare ska fråga på samma sätt och att 
situationen ska vara likadan för alla intervjuer. En mätning vid en viss tidpunkt ska ge 
samma resultat vid en förnyad mätning. Trost skriver också att idén med reliabilitet 
bygger på att man genomför kvantitativa studier och att man mäter och anger värden. Det 
blir då lite egendomligt att tala om reliabilitet vid genomförandet av en kvalitativ studie 
som vår. Men han tycker ändå att intervjuer och annan datainsamling ska ske på ett 
trovärdigt sätt. Vi anser att vår undersökning har god reliabilitet eftersom vi har 
genomfört alla intervjuer under likartade förhållanden. Vi har gjort samtliga intervjuer i 
avskilda miljöer som vi låtit respondenten välja. Vi har båda suttit med och frågat vid alla 
tre intervjuer, vi har spelat in intervjuerna och vi har hållit oss till samma intervjuguide 
vid samtliga tillfällen. Enligt Kvale (1997) så bedöms en undersöknings validitet, det vill 
säga giltighet, utifrån i vilken utsträckning en metod undersöker det den är avsedd att 
undersöka. Vad gäller vår undersöknings validitet så tycker vi att de resultat vi fått är 
relevanta till studiens syfte. Vi har fått svar på de frågeställningar vi hade och enbart 
redovisat de svar som är intressanta med utgångspunkt i vårt syfte. 
 
Datorn i skolan 
Till att börja med vill vi klargöra att vi tycker att datorn bör vara en självklarhet i skolan 
oavsett ämnesområde. Med datorn som verktyg kan vi förbereda barnen för ett liv i ett 
högteknologiskt samhälle där dator, e-mail och sms är en vardaglig ingrediens i 
kommunikationen. Dessutom är kunskaper om informations- och kommunikations- 
tekniken viktiga för ett kommande yrkesliv. I Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (1994) står det att skolans uppdrag är: 
 

att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem 
för att leva och verka i samhället... Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, 
med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig ny kunskap blir därför viktiga.  (s.5) 

 
När vi första gången hörde talas om att det fanns skolor som lät barnen i tidiga år skriva 
på datorn istället för med pennan väcktes vår nyfikenhet och vi började fundera över om 
detta var ett naturligt steg och en del av samhällets och skolans utveckling. Är detta bara 
ytterligare ett steg i fostran av framtidens samhällsmedborgare? Vi bestämde oss för att 
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undersöka modellen närmare och försöka ta reda på vad lärare tycker om att använda 
datorn vid läs- och skrivutvecklingen för nybörjare. 
 
Tragetons modell 
De pedagoger som medverkat i vår undersökning arbetar alla enligt Tragetons modell att 
skriva sig till läsning med hjälp av datorn. Resultatet visar att förutom att barnen 
utvecklar datorkunskaper så fungerar det även jättebra att använda datorn för att lära barn 
skriva och läsa. Frost (2002) skriver att det är lättare att lära sig skriva än läsa på grund 
av att barnen vid skrivning utgår från sin egen förståelse och det ord de försöker skriva 
redan finns i tanken. Barnet som försöker skriva försöker lyssna på ordets ljud och sedan 
skriva ned de bokstäver det hör och det gör ingenting om inte alla bokstäver finns med. 
Barnet vet ju ändå vad det skrivit. Vidare förklarar Frost att när man läser går man från 
skriftspråk till talspråk och det innebär att man måste kunna känna igen varje bokstav och 
dess ljud. Utan sådan kunskap blir det svårt att avkoda ordet. Att skriva sig till läsning 
med hjälp av dator innebär att eleverna lär sig skriva och läsa samtidigt. I samma 
ögonblick som de skriver på tangentbordet kan de läsa det de skrivit på skärmen. Den 
skrivna texten, oavsett om det är bokstavsräckor eller en riktig berättelse, skrivs sedan ut 
på papper för vidare bearbetning. Tragetons modell är alltså en analytisk metod eftersom 
den utgår från helheten, barnens förståelse, för att sedan hitta de mindre beståndsdelarna i 
skriftspråket. Under vårt arbete med den här undersökningen har vi, både genom att läsa 
vad forskningen kommit fram till, och av svaren vi fått från de lärare vi intervjuat, lärt oss 
att det är lättare att lära sig skriva än att lära sig läsa. Vår uppfattning är att det gäller 
även om man använder sig av handskrift, men att Tragetons modell förenklar 
skrivprocessen ännu mer genom att skriva på datorn. Det innebär även att texten blir mer 
lättläst, vilket vi tror underlättar läsutvecklingen.  
 
Skrivutveckling 
Resultatet från undersökningen visar att genom att skjuta på handskriftsträningen och 
istället skriva på dator uppnås flera fördelar. Det blir framförallt lättare för eleverna att 
skriva eftersom de inte behöver lägga kraft på att forma bokstäver och istället kan 
fokusera på textens innehåll. Som vi skriver i bakgrunden menar Trageton (2005) att det 
för många barn i sex och sjuårsåldern är svårt att skriva och forma bokstäver eftersom 
deras finmotorik inte är fullt utvecklad. Dunsmuir och Clifford (2003) skriver att barn 
upplever att det är lättare att använda ett tangentbord än en penna när de skriver eftersom 
de då slipper det motoriskt svåra med att forma bokstäverna för hand. Däremot menar 
forskarna att skrivning på dator kan medföra andra problem, eftersom barnen istället får 
ägna mycket tid åt att hitta bokstäver på tangentbordet. Visst inser också vi att det kan 
vara så att elever får söka efter bokstäver eller andra tecken på tangentbordet, men vi 
anser att det är en snabbt övergående fas i skrivningen. Om man jämför den 
problematiken med att måsta forma bokstav efter bokstav för att få ihop sin text, så anser 
vi ändå att det är lättare att skriva på dator. Vi har också kommit fram till att det är 
betydligt lättare för eleverna att ändra i en data skriven text än i en handskriven. Med 
några få tangenttryckningar kan eleverna enkelt lägga till, ta bort eller flytta om i en 
dataskriven text. Något som kräver betydligt mer arbete och tid om de ska göra det i en 
handskriven text.  
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Enligt vår undersökning blir det mer jämställt mellan eleverna när de skriver på datorn, 
alla barn kan skriva läsligt. Genom att texten blir fin och läslig för andra och genom att 
eleverna slipper kämpa med bokstavsformningen ökar självförtroendet hos barnen vilket 
gynnar lusten att skriva. Den ökade lusten befästs också av att mängden text som 
producerats i de deltagande lärarnas klasser varit ovanligt stor. Vi tror att denna modell 
för läs- och skrivutveckling gynnar både flickor och pojkar men vårt resultat visar att 
speciellt pojkar skriver mer och tycker det är roligare än tidigare. Vi drar slutsatsen att 
orsaken till att pojkarnas lust till skrivning ökat mer än flickornas är att de tidigare haft 
det svårare med motoriken. Tidigare har handskriften inneburit att motoriken stått i 
centrum vilket lett till att det speciellt för pojkar blev jobbigt, fult och tråkigt.    
 
Läsutveckling 
Frost (2002) anser att det inte räcker med att bara klara av att avkoda ett ord. För att vara 
en god läsare måste man också förstå ordets innebörd. Förståelsen utgör en stor skillnad 
mellan att skriva och läsa, skrivningen utgår från förståelsen medan läsningen ska 
utmynna i förståelse. Genom att barnen med det här arbetssättet läser sina egna texter 
istället för en färdigtryckt läsebok, så har barnen redan den förståelse som behövs för att 
kunna tillgodogöra sig texten. Vår studie visar att läsutvecklingen varit god i de klasser 
som använt Tragetons modell. Vi menar att en anledning till det är att de haft betydligt 
mer tid över till läsning och att prata om språket. Tid som tidigare ägnats åt att träna och 
forma bokstäver. Genom att ha tid att prata till exempel om uttryck, synonymer och 
homonymer, ökar barnens ordförråd och läsförståelse. Under våra intervjuer framkom det 
att det fanns barn som förmodligen inte skulle ha lärt sig läsa lika bra om de inte använt 
den här modellen. Enligt lärarna har det sin förklaring i att ett bra självförtroende är en 
förutsättning för att en god läsutveckling ska kunna ske. Vi anser att elevernas 
självförtroende kan bibehållas i och med att de skriver på dator istället för med penna. Då 
slipper de känslan av att kanske misslyckas med den motoriskt svåra formningen av 
bokstäver, och behöver inte känna att de skriver dåligt eller fult.  
 
Att börja skriva för hand 
Resultatet visar att eleverna tycker att det är kul att börja skriva för hand och lärarna sa 
att utvecklingen av handskriften gick mycket fortare än den brukar göra om barnen redan 
från  början skrivit med penna. Den utveckling som i handskrivningsklasser tagit ett läsår 
att nå, uppnåddes nu under bara några veckor. Vi tycker inte att den snabba utvecklingen 
är förvånande på något sätt och det grundar sig i främst två förklaringar. Dels så är 
barnen två år äldre än om de börjat med handskrift i förskoleklassen vilket innebär att 
deras finmotorik utvecklats mer. Det är alltså inte längre lika svårt att forma bokstäver. 
Den andra förklaringen vi kan se är att barnen genom att skriva på datorn redan lärt sig 
hur de olika bokstäverna ser ut. Det gör att man har ett problem mindre än om barnen 
måste lära sig hur en bokstav ser ut samtidigt som de tränar på att forma den. Även om 
introduktionen av handskriften fungerat väl och eleverna tycker att det är roligt visar 
dock resultatet att de väljer att skriva på datorn när de ska skriva längre texter. Detta 
tycker vi egentligen inte är något konstigt då det mesta av det vi skriver idag skrivs på 
datorn. Det gäller både i skolans senare år och i samhället i stort. Vi tycker att detta är 
något kursplanen tagit fasta på då den säger att skolan i sin undervisning i svenska skall 
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sträva efter att eleven "utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda 
datorn som hjälpmedel." (www.skolverket.se) 
 
Samarbete 
Enligt det resultat vi fått fram är samarbetet mellan barnen oftast bra och de lär mycket av 
varandra. När eleverna arbetar med parskrivning framför datorerna pratar de mycket om 
språk och stavning och tillsammans producerar de en gemensam text. Detta samarbete 
grundar sig i en sociokulturell syn på lärande. Säljö (2000) menar att grundtanken inom 
ett sociokulturellt perspektiv är att vi lär oss genom kommunikation och interaktion 
mellan människor, vilket vi har sett är en huvudingrediens i Tragetons modell att skriva 
sig till läsning med hjälp av datorn. Säljö skriver också om Vygotskijs proximala 
utvecklingszon som definieras som avståndet mellan vad individen kan prestera ensam 
utan stöd och vad individen kan klara av tillsammans med andra. Enligt vår uppfattning 
befinner sig barnen ofta i den utvecklingszonen när de sitter tillsammans vid datorerna 
och lär av varandra. Ett exempel är när eleverna hjälps åt med stavningen, en elev klarar 
av att stava ett ord med hjälp av den andra. Nästa gång kan samma elev stava ordet själv 
utan hjälp, då har en utveckling skett.  
 
Trageton (2005) trycker på vikten av samarbete och säger att det är en ovärderlig hjälp 
vid barnens utveckling av skriftspråket. Vår undersökning visade dock att även om 
samarbetet oftast fungerade bra och var en styrka i lärandet så medförde det ibland 
problem då vissa barn hade svårt att samarbeta. Dessa barn fick då istället arbeta 
individuellt vilket vi tycker bara är att skjuta på problemet. Under hela vår utbildning har 
vi sett att det uppstår en bra lärandesituation då barn hjälper varandra men att det ibland 
krävs träning i samarbete. Vi tycker att samarbetet är viktigt och att det bör vara ett mål i 
sig utöver målet att lära sig läsa och skriva. Likväl som du behöver kunna läsa och skriva 
för att kunna klara av både vardag och arbetsliv behöver du även kunna samarbeta. Ett av 
strävansmålen i kursplanen i svenska är att eleverna ska förvärva insikt i hur lärande går 
till, reflektera över sin egen utveckling och lära sig att både på egen hand och 
tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att 
bilda och befästa kunskaper. Vår åsikt är därför att samarbetet inte kan tas bort bara för 
att eleverna inte redan från början klarar av det.  
 
 

http://www.skolverket.se
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Avslutande reflektion 
Inledningsvis så tycker vi sammantaget att arbetet med vår undersökning gått riktigt bra, 
och vi är nöjda med det vi lärt oss under resans gång. Det enda som under arbetet var ett 
bekymmer var att vi först hade lite svårt att få kontakt med lärare som kunde ställa upp 
som informanter. När den första och dittills enda som lovat att ställa upp blev tvungen att 
lämna återbud, kändes det tungt. Dels för att vi just då inte hade kontakt med någon 
annan lärare, men även för att vår första tanke att genomföra studien i två olika 
kommuner gick om intet. Problemet löste sig dock tämligen omgående då vi fick kontakt 
med tre lärare som vi kunde boka in tid för intervjuer med. När vi sedan hade genomfört 
dessa intervjuer så kände vi att det inte hade någon betydelse för studiens kvalitet att alla 
informanter jobbade i samma kommun. Detta för att vi ändå fick olikartade svar på våra 
frågor.  
 
Har vi då lyckats nå syftet med vår undersökning? Ja, vi tycker det. Vi har fått svar på de 
frågeställningar vi haft, och därigenom fått ta del av pedagogernas uppfattningar om både 
positiva och negativa sidor med att skriva sig till läsning med hjälp av dator. Dessutom 
har vi fått svar på vad deras uppfattningar grundar sig i, och sedan har vi genom att 
analysera svaren både funnit tydliga mönster och intressanta skillnader i lärarnas svar.  
 
Vi tycker att fördelarna med att skriva sig till läsning är så pass stora att de små nackdelar 
som kommit fram i studien känns försumbara. I och för sig förstår vi att de lärare vi 
intervjuat självklart är positiva, annars skulle de förmodligen inte valt att jobba efter den 
här modellen. Men vi anser ändå att vi kan hålla med dem om att det är ett bra sätt att lära 
sig läsa och skriva. En annan aspekt att väga in när vi diskuterar de positiva resultaten är 
att de deltagande lärarna jobbat kort tid, drygt ett år, efter den här modellen. Därför går 
det än inte att se något resultat på lång sikt, alltså hur det går för eleverna i framtiden.  
 
Slutligen tycker vi att undersökningen tydligt visar att det är en stor fördel att använda 
datorn i läs- och skrivutvecklingen. Vi fick i våra svar reda på att lärarna tyckte att de fått 
en nytändning, att de helt enkelt numera tycker att det är roligare att jobba med läs- och 
skrivutveckling med nybörjare. Positiva och glada lärare tillsammans med att barn tycker 
att datorer är spännande och roliga att hålla på med, tror vi leder till en ökad lust och 
därmed ett bättre lärande hos barnen. Det visas tydlig av följande citat, som sades av en 
pojke i en av informanternas klass: 
 

"skolan ska ju vara tråkig, det här är ju roligt!" 

Fortsatt forskning 
Att skriva sig till läsning med hjälp av dator är hittills ett tämligen outforskat område. 
Som vi redan tidigare i vår diskussion berört har lärarna som ingick i vår undersökning 
bara jobbat efter Tragetons modell i ett drygt år. Därför kan man idag inte säga vilka 
effekter modellen ger för eleverna på lång sikt. Något som även lärarna i vår 
undersökning uttryckte under våra intervjuer. Det skulle därför, om några år när de här 
barnen blivit äldre, vara intressant att försöka se om det märks några skillnader i deras 
studieresultat jämfört med elever som inte lärt sig läsa och skriva med datorn som hjälp. 
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BILAGA  
Intervjufrågor 
 
Vad var det som fick dig att börja jobba enligt Tragetons modell? 
 
Vilka fördelar har du sett med att skriva sig till läsning med hjälp av datorn? 
 
Vilka nackdelar har du sett med att skriva sig till läsning med hjälp av datorn?   
 
Hur har det fungerat när ni börjat skriva för hand?   
 
Vilka skillnader i lust och intresse har du sett med att använda den här modellen? 
 
 
 
 


