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ABSTRAKT 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om samspelet i spökskriftsmetoden bidrar till 
barnens motivation att lära sig att läsa och skriva. Vårt intresse för spökskriftmetoden 
väcktes när vi reflekterade över hur många elever som har svårigheter med läs- och 
skrivförståelsen. Vi tänker främst på de tillfällen under våra praktikperioder då vi stött på 
barn som kämpar sig igenom bokstäverna i de ordinära metoderna. Detta har undersökts, 
genom kvalitativa intervjuer av två pedagoger och åtta barn samt observationer av själva 
arbetet med spökskriftsmetoden på två skolor, förskoleklasser, med fem skrivarpar. 
Resultaten visar att hälften av barnen på den skola vi valt att kalla Antilopen vill använda 
sig mer av metoden. På den andra skolan, här kallad Lejonet var barnen inte lika 
övertygade om vad som var roligast – att skriva för hand eller med datorn. Vårt resultat 
pekar på att samspelet mellan barn-barn och mellan barn-pedagog bidrar till barnens 
motivation och lust att lära.  
 
 
 
 
Nyckelord: ASL (Att Skriva sig till Läsning), Samspel, Motivation, Förskoleklass



FÖRORD  
 
Vi vill först och främst tacka alla som vi intervjuat och observerat för att ni deltog i vår 
undersökning. Utan er hade det inte blivit någon forskning. Vi vill dessutom ge ett varmt 
tack till våra handledare Elisabeth Lundmark och Viktor Gardelli för att ni ställt upp när 
vi behövt er som mest. Vi vill fortsätta med ett ge ett stort tack till våra härliga tjejer på 
språkverkstan som hjälpt oss framåt med arbetet. Tack också till Cecilia Falk, utan dig 
hade det inte blivit ett lika vetenskapligt arbete. Stort tack till ”gänget” nere i 
bibliotekskällaren, utan er hade detta arbete inte blivit lika lustfyllt. Vi vill tacka våra 
nära och kära för allt stöd ni givit oss. Slutligen vill vi ge varandra en high-five för ett 
gott samarbete under C-uppsatsen.  
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1. Inledning 
 
Vårt intresse för spökskriftmetoden väcktes när vi reflekterade över att många elever har 
svårigheter med läs- och skrivförståelsen. Vi tänker främst på de tillfällen under våra 
praktikperioder då vi stött på barn som kämpar sig igenom bokstäverna i de ordinära 
metoderna såsom skriva med papper och penna, katederundervisning, LTG-metoden 
(Läsning på Talets Grund), stavelsemetoden med flera. Vi vill, med vårt arbete, ta reda på 
om samspelet i Spökskriftsmetoden kan bidra till att barnen blir motiverade till att lära sig 
läsa och skriva.  
 
Begreppet spökskrift är en del av ASL - Att Skriva sig till Läsning; (Trageton, 2005). Det 
handlar enligt Trageton om att i ett samspel framför datorn lära sig att läsa och skriva, 
men även hur detta samspel kan ge motivation till att arbeta med metoden. Enligt 
läroplanen för förskoleklassen, (Det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94) ”skall skolan 
sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 
lära” (s. 7). Vidare skall barnen även lära sig att lyssna, diskutera, argumentera och 
använda sina kunskaper som redskap för att kunna lösa problem. Spökskriften går bland 
annat ut på att barnen ska berätta och reflektera över sitt eget lärande genom att skriva 
sina påhittade historier. 
 
Fördelningen av arbetet: Elin har i litteraturen läst och koncentrerat sig på att beskriva 
hur spökskriftsmetoden fungerar medan Nina har koncentrerat sig på att beskriva det 
sociokulturella perspektivet. Tillsammans har vi sedan bearbetat dessa två enskilda delar. 
Den övriga texten har vi arbetat tillsammans med. Vi har båda läst litteratur och 
diskuterat med varandra utifrån litteraturens budskap. Vi har tillsammans förberett och 
genomfört observationer och intervjuer samt bearbetat resultatet och diskussionen.  

2. Syfte  
 
Syftet i den här studien är att undersöka om samspelet i spökskriftsmetoden bidrar till 
barnens motivation att lära sig att läsa och skriva.  

2.1 Frågeställningar  
 
• Hur kan samspelet mellan barn-barn och barn-pedagog i arbetet med spökskrift 
 beskrivas?  
• Vilka tankar har barnen om arbetet med spökskrift?  
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3. Bakgrund  
 
Spökskriften är en del av ASL-metoden (Att Skriva sig till Läsning med hjälp av datorn). 
Vi har valt att i studien lyfta fram de drag som är väsentliga för spökskriften. Att tala, 
läsa, skriva och räkna är grundläggande baskompetenser. Det finns ännu inte så mycket 
forskning kring spökskriften som metod och därför har vi bland annat utgått från 
Trageton (2005) som refererar till John Henry Martins metod "Writing to read", WTR. 
Programmet utvecklades i USA för förskolenivå (5-åringar) och första skolåret (6-
åringar) på 1980-talet av John Henry Martin och marknadsfördes av IBM. WTR går ut på 
att barnen lär sig skriva och läsa utifrån berättelser som de själva hittar på. Writing To 
Read är alltså en metod där barnen får börja med skrivning och lära sig att läsa genom 
skrivningen. Metoden lägger stor vikt på barnets tidiga skrivande och naturliga 
språkinlärning. WTR börjar med inkodning istället för avkodning. Detta innebär att man 
anpassar inlärningen till barnets nivå och att man hjälper barnet att utforska sambanden 
mellan ljud och bokstäver. Enligt Lpo 94 ”skall läraren se till så att barnet får stöd i sin 
språk- och kommunikationsutveckling” (s. 12). Spökskriften är en del av WTR.  
 

3.1 Hur fungerar spökskriftsmetoden? 
 
Spökskriftsmetoden är en del av att skriva sig till läsning med datorn (ASL) och handlar 
enligt Lövgren (2009) om ett samspel vid datorn där barnen skriver texter tillsammans. 
Trageton (2005) anser att parskrivning stimulerar dialog och muntlig kompetens. 
Lärarrollen går från att handla om ren undervisning till att stimulera bearbetning och 
lärande. Trageton (2005) anser även att barnen bör stå när de arbetar framför datorn, på 
så sätt kan de lättare kommunicera genom sitt kroppsspråk. Kroppen mår också bra av 
en varierad arbetsställning och barnen kan lätt byta plats med varandra.  Lövgren (2009) 
beskriver vidare hur tummarna skall vara placerade på mellanslaget och båda händerna 
ska placeras på tangentbordet. För att barnen lättare ska veta var de ska placera händerna 
kan pedagogen rita ut ett streck mellan den högra och vänstra sidan på tangentbordet. 
Barnen turas sedan om att skriva rader med bokstäver samtidigt som de berättar högt för 
sin kamrat vad de "låtsas" att de skriver. När barnen känner sig nöjda med texten får 
pedagogen ljuda det barnen skrivit. Därefter får barnen tillsammans berätta innehållet i 
sin text och pedagogen skriver på datorn vad barnen säger och upprepar det barnen sagt. 
Genom detta arbete får barnen träna sig på ord, meningar och tal, de får även möjlighet 
att diskutera dessa med pedagogen och det upplevs som ett naturligt sammanhang. Den 
färdiga texten skrivs sedan ut och barnens uppgift blir att räkna ord, markera ord de 
känner igen samt räkna bokstäver. I efterarbetningsfasen bearbetas både barnens text och 
den tolkade skriften. Barnen får delge någon annan sin berättelse på lite varierande sätt. 
Genom spökskriftsmetoden utvecklar barnen sitt skriftspråk från att skriva bokstäver till 
bokstavsräckor för att slutligen skriva färdiga texter (ibid.).  
 
Lundberg (2008) anser att man inte behöver utesluta handskriften för att man jobbar med 
datorskrivandet, de kan komplettera varandra i lärande för barnet. I datorskrivandet 
behöver inte barnen forma bokstäverna själv och det kan direkt få feedback på det de 
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skrivit. Med handskriften så menar Lundberg att barnen får en sensorisk närhet till 
skriften som inte finns vid datorskrivandet. Genom att barnen tvingas skriva bokstäverna 
för hand tränas finmotoriken och detta ger även barnen en minnesbild för hur bokstäverna 
ser ut. Svensson (2009) menar att datorn är ett bra verktyg för de barn som har dålig 
handmotorik, de behöver inte sluta skriva för att de blir trötta i handen av all ansträngning 
och de kan dessutom skriva lika fint som alla andra barn i klassen.  
 
En annan fördel med metoden enligt Trageton (2005) är att den motiverar barnen som 
fortfarande har en dåligt utvecklad finmotorik till att få ett kreativt skrivande på 
tangentbordet som i vanliga fall hade varit omöjligt i handskrivning. Det blir dessutom 
tydligt för andra att läsa barnens texter eftersom att de är skrivna på datorn där 
bokstäverna alltid är identiska till skillnad från hur det är när man skriver för hand. 
Svensson (2009) menar att "datorerna kan ha en stor inverkan på barnens vilja att pröva 
att skriva olika ord, olika språkliga stilar och att arbeta med en text” (s. 185). Genom 
datorn finns ett oändligt utrymme för barnen att skriva sina texter på och inte som på ett 
papper där endast ett begränsat utrymme finns, vilket enligt Svensson kan sätta ett fysiskt 
stopp för barnens skrivande, då raderna inte räcker till. På datorn kan barnen lätt använda 
suddknappen för att ångra texten de skrivit och de slipper tappa motivationen eftersom de 
inte behöver skriva om allting. Lövgren (2009) sammanfattar fördelarna med ASL: "Inget 
mer ensamarbete med en hand som inte lyder och ett språk som inte utmanas, utan ett 
gemensamt och medvetet arbete med att skapa text som berättar något" (s. 12). Hon 
beskriver i punktform barnens progression i arbetet med spökskrift och använder följande 
kategorier:  
 

• Slumpmässigt skrivna bokstavsräckor 
Barnen lär sig att använda tangentbordet på datorn och lär sig att man börjar med att 
skriva från vänster till höger, uppifrån och ned. De tänker på versaler (stora 
bokstäver) och gemener (små bokstäver).  
 
• Medvetet valda bokstäver i slumpmässig ordning 
Barnen lär sig att urskilja en bokstav i mängden. De förstår också att en viss 
kombination av bokstäver leder till att det låter som ett ord. 
 
• Slumpmässigt valda bokstäver som representerar de ord som eleven har tänkt sig. 
Eleven förstår att tal kan skrivas ned och när pedagogen läser barnens text kopplas 
ljud och bokstav ihop.  

 
• Slumpmässigt valda bokstäver som representerar ord som eleven har tänkt sig 

skrivs med mellanrum mellan de olika orden. 
Eleven har förstått att efter varje ord kommer ett mellanslag som på så sätt delar upp 
orden. Eleven förstår att tal kan skrivas ned och när pedagogen läser barnens text 
kopplas ljud och bokstav ihop.  
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• Slumpmässigt valda bokstäver som representerar en berättelse.  
Barnet upptäcker värdet i att kunna förmedla sina tankar i skrift. De använder stor 
bokstav i början, punkter, mellanslag, ny rad för ny mening, stavningsmönster och 
konsonantskrivning kompletteras med versaler. Detta visar på att barnen lärt sig 
skrivreglerna. (Lövgren, 2009, s. 16-24).  
 
 

Figur 1 representerar spökskriftens fem delar. Delarna är: Datorstationen, arbetsjournaler, 
skrivning och typografi, lyssnarbibliotek, leker med spel och skapar ord.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1. 
 
Utifrån Tragetons (2005) beskrivning så är den främsta utgångspunkten i ASL att barnen 
skapar läsförmåga genom sitt eget skrivande. I klassrummet arbetar man alltså utifrån 
dessa fem olika delar. Datorstationen är där barnen bland annat får träna på att sätta 
samman bokstavsljud i olika ordsammansättningar. I arbetsjournaler synliggörs barnens 
datorskrivande på papper där de får skriva ut sina egna bokstavskombinationer. En annan 
del är skrivning och typografi där barnen skriver sina egna berättelser utifrån sitt eget 
språk och sina egna tankar, "påhittad text" (spökskrift). Detta arbetssätt gör också att de 
kan ta del av sina klasskamraters texter och historier. Barnen får också använda ljudband 
och lyssna på barnlitteratur i ett så kallat lyssnarbibliotek. Eftersom banden är inlästa i ett 
långsamt tempo går det lätt för barnen att följa med i handlingen. Lundberg (2008) anser 
att det är bra för barnen att få höra på högläsningens överartikulerade form. På så sätt kan 
barnen förstå hur orden är uppbyggda. Ett annat sätt där barnens skriftspråkande får 
utövas är då barnen leker med spel och skapar ord, de hittar på nya ord genom att de 
lånar bokstäver från varandras ord.  

 
Leker med spel 
och skapar ord  

 

 
Lyssnarbibliotek  

 
Skrivning och 

Typografi 
 

 
Arbetsjournaler 

 
Datorstationen 

 
Spökskrift 
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3.2 Datorn som pedagogiskt  verktyg 
 
Enligt Lpo 94 ”ansvarar skolan för att varje elev skall kunna använda sig av 
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (s. 10). Trageton 
(2005) menar att kunskap i informations- och kommunikationsteknik (IKT) har blivit en 
grundläggande baskompetens. Han anser vidare att den pedagogiska användningen av 
IKT har ökat och att datorn inte längre enbart ses som en teknisk pryl. "Med datorn, som 
är ett enklare skrivredskap än pennan, kan vi omvandla den traditionella läs- och 
skrivinlärningen till skriv- och läslärande" (s. 9).  
 
Redan på 1980-talet hävdar Papert (1984) att skolan måste ge barnen möjlighet att 
använda verktyg som vuxna använder när de ska lära sig skriva. Ett exempel är att om 
man låter barnen använda sig av datorn så kommer barnen att kunna bli bättre 
yrkesmänniskor senare i livet då det blir en naturlig del av dem själva, eftersom de får 
prova på de metoder som sedan krävs i det vuxna livet. I Skolverkets publikation Skola i 
utveckling (1999) framhålls vikten av att använda sig av den "nya" tekniken. Datorn gör 
att vi får fram information snabbare, den är mer lättillgänglig och nödvändig för att kunna 
hänga med i samhällets utveckling. Det är även en demokratisk rättighet att få tillgång till 
kunskapen som ligger öppen för alla genom datorns hjälp och genom Internet. Vidare 
påtalas att skolan ska ge eleverna kunskapen om hur man använder verktygen så att de 
själva ska kunna finna kunskap genom datorn och på så sätt skapa nya förutsättningar till 
en utvecklingsprocess och ett livslångt lärande. Datorn är även ett pedagogiskt 
hjälpmedel med många användningsområden. Johansson (2000) menar att man idag 
handskas med IT i skolan på ett meningsfullt och utvecklande sätt. Hon refererar till 
framtidsforskarna som antar att tekniken är här för att stanna. Det har blivit den fjärde 
kulturella tekniken. De övriga tre är läsa, skriva och räkna. Författaren påstår att skolan 
har som uppgift att ge alla barn samma möjligheter på alla områden oavsett utgångsläge.  
 
Ljung-Djärf (2004) har gjort en studie i förskolan om barnens interaktion vid datorn. Hon 
kunde se tre positioner; ägar-, deltagar- och åskådarpositionen. Den som kontrollerar mus 
och tangentbord är i centrum även om den andra också känner stor glädje av samarbetet. 
Barnet som är i centrum får ta emot positiv feedback för sina framgångar i arbetet. Att 
vara ägare innebär också att de andra barnen måste vädja för att få bestämma något. 
Ägaren måste ibland acceptera några av barnens synpunkter för att intresset hos denne 
skall hållas vid liv. Deltagaren sitter bredvid och kommer med förslag, stöd och hjälp på 
hur arbetet kan utvecklas. Det kan ske både verbalt eller fysiskt, till exempel genom att 
deltagaren tar över tangentbordet och skriver något. Åskådaren är den som håller sig i 
bakgrunden och som kan bli avvisad när som helst. Men åskådaren kan också vara en 
betydelsefull publik genom att titta på och utgör sällskap. Som åskådare lär sig barnet 
också hur arbetet går till och det kan bli till ett lärorikt tillfälle. Ljung-Djärf (2004) 
beskriver Clements med fleras (1993) tankar om att barnen samarbetar bättre vid datorn 
än vid vanliga traditionella aktiviteter. Barnen samarbetar genom att de turas om att 
skriva på datorn. De får chansen att dela med sig av sina erfarenheter och lär på så sätt av 
varandra. Öhman (1994) menar att det tar lång tid för vissa elever att hitta rätt tangenter 
då de arbetar med datorn. Det gäller att lära sig den rätta fingersättningen och även att 
komma ihåg. Men om barnen lär sig tekniken så underlättar de skrivandet när det ska 
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arbeta med ord- och textbehandling vilket gör det mycket roligare och mera kreativt att 
arbeta med datorn. 

3.3 Sociokulturellt perspektiv  
 
Enligt Säljö (2000) handlar det sociokulturella perspektivet om ett återskapade av 
kunskap och olika färdigheter som sker i alla kulturer som barnet växer upp i. Det är 
olika vem som har ansvaret för vilken kunskap som kommer erbjudas beroende på vilken 
kultur och vilket samhälle och även vem som utövar lärandeprocessen. Barnet lär sig i 
samspelet med andra. Där ingår familjen och andra vuxna och barn i barnets närhet. Även 
miljön och kulturen spelar en stor roll då den påverkar barnens utveckling och ger det en 
större kunskapsbas. Barnet söker kunskap genom att observera och ta efter det andra gör 
och när det får delta praktiskt i olika aktiviteter ”learning by doing”. Dysthe (1996) 
påpekar att kunskap inte går att kopieras utan det blir olika utefter vilka erfarenheter man 
har med sig i ”ryggsäcken”. Hon menar också att kunskap skapas i samspel med andra i 
spökskriftsmetoden jobbar barnen tillsammans och i läroplanen Lpo 94 framhålls att vi 
som pedagoger skall sträva efter att barnet utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i 
grupp, utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med 
andra och att uttrycka tankar. Trageton (2005) menar att det sociokulturella lärandet sker 
genom ett samspel mellan barnen och att gruppen blir producenter av kunskapen. 
 
Hwang och Nilsson (2003) lyfter fram Vygotskijs bidrag till det sociokulturella 
perspektivet. Vygotskij menade att barnet aktivt bygger upp sin kunskap om världen, men 
betonade även att barnet ingår i ett socialt och kulturellt samspel. Barnets utveckling är 
helt beroende på vilken kulturell situation barnet växer upp i. Det är ett socialt spel 
mellan alla i barnets omgivning så som syskon, föräldrar, kompisar och lärare. Barnet lär 
sig olika psykologiska verktyg där språk är en del. Detta kan de använda i olika utsatta 
situationer, till exempel kunna säga emot och svara på frågor som andra ställer för att bli 
förstådd. Vygotskij menar vidare att utveckling sker både inifrån-och-ut och utifrån-och-
in. Barnet får en större förståelse för vad de lärt sig genom att de blir medvetna om sitt 
eget tänkande (metakognition). Den proximala utvecklingszonen handlar om att barnet 
skall få utmaningar som ligger snäppet över det barnet klarar av. Pedagogerna eller andra 
barn är enligt Hwang och Nilsson (2003) byggstenar som hjälper dem framåt i form av ny 
kunskap och nya mål. Pedagogen har ytterligare två uppgifter där den första är att ställa 
öppna och enkla frågor som får barnet att tänka vidare när den stött på något problem. 
Pedagogens andra uppgift är att återge koppling till ämnet och låta barnet följa med i sin 
egen utveckling. I barnets utveckling är erfarenheterna deras byggstenar. Det är viktigt att 
barnet ser tillbaka på sina erfarenheter då det ska erövra nya kunskaper i samarbetet med 
andra.  

3.4 Samspel och kommunikation  
 
Trageton (2005) anser att en lekfull atmosfär behövs i arbetet för att lära sig läsa och 
skriva. Han menar vidare att genom att barnen och pedagogen samarbetar så stimuleras 
deras dialog. Dialogen ställer stora krav på barnen att det kan kommunicera muntligt så 
att kamraten förstår. Lövgren (2009) menar också att "pararbetet hjälper eleverna att 
tänka högt och det är precis vad man behöver göra innan man är så förtrogen med 
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kunskapen att man klarar av att hantera den tyst i sitt huvud" (s. 26). Enligt Säljö (2000) 
gör våra möten och vårt sociala samspel att vi lättare vet hur vi ska hantera olika 
situationer. Vi använder oss av våra erfarenheter och minnesbilder för att få fram vårt 
budskap. Han anser att ”Genom kulturella föreställningar och redskap går vidare genom 
kommunikation och kommunikation är länken mellan människors tänkande och deras 
kultur” (s. 105). Detta menar också Steinberg (1994) när han beskriver samspelets 
betydelse för lärandet. Han påpekar att man bör använda sig av samarbetsövningar i 
skolan. Det ger en effekt för både inlärningen och den psykosociala utvecklingen i en 
grupp. Han utgår ifrån ömsesidigheten mellan dem. I en brittisk studie om samarbetet 
framför datorn så skriver Vass, Littleton, Miell och Jones (2008) i sin artikel: 
 

Finding is that, in such intense brainstorming episodes, interruptions and overlaps 
do not lead to domination, frustration, and do not impact on the children´s shared 
work negatively. The way they refer to the partnership (we as one single entity) in 
making decisions (´We do that one! Alright then!`) or asking for reinforcement 
and suggestions (´What shall we do?`) shows the partners` efforts to establish and 
maintain equality, mutuality and reciprocity (s. 200).  

 
I sina slutsatser har de kommit fram till att när barnen samtalar, avbryter varandra och 
diskuterar i sin arbetsprocess så ger det positiva effekter på samspelet. 
 
En annan som gjort forskning kring det sociala samspelet är Svensson (2009). Enligt 
henne krävs en stor mängd av ett socialt samspel som ger barnen en positiv start att för att 
ett barn skall kunna utveckla sin språkliga förmåga. Asplund Carlsson, Pramling 
Samuelsson och Kärrby (2001) understryker att flera aspekter är viktiga för en lärande 
miljö, däribland kreativitet och mångfald. I kreativa processer är problemlösning och 
nytänkande viktigt och en lärande miljö som bygger på mångfald utnyttjar flödet av idéer 
som de lärande tillsammans besitter. 
 
Den vuxnes roll är viktig i barnets utveckling då den kan utmana barnets kapacitet och få 
barnet framåt i sin egen utveckling. De sätt som Svensson (2009) talar om är då 
pedagogen kan bidra med ett intresse eller ta del av barnens intresse. Pedagogen väcker 
barnets intresse genom att ha förberett en undervisning som barnet sedan får stöd i under 
lektionens gång. Intresset väcks också genom att pedagogen hjälper och stödjer barnet i 
naturliga situationer som uppstår. Dysthe (1996) anser att pedagogen har en svår uppgift i 
och med att de måste ta fram de uppgifter som lämpar sig bäst för att få barnen att tänka 
själva, lyssna till andra och inte ge upp.  
 
Miljön spelar en stor roll i arbetet med spökskrift. Det måste finnas plats för två barn att 
stå vid en dator och en möjlighet att föra en dialog mellan barn-barn, barn-pedagog. 
Svensson (2009) har som åsikt att barn är lika involverade i datorarbetet oavsett om de 
håller i musen eller sitter bredvid och att interaktionen är positiv. Betydelsefulla faktorer 
är dock uppgiften, gruppens storlek och kombinationen av barn som deltar. Svensson 
(2009) har gjort undersökningar och kommit fram till att barnen arbetar mer tillsammans 
än de arbetar självständigt. Hon kunde se att det förekom rätt livliga samtal mellan 
barnen där de gav varandra råd. Barnen såg positivt på dessa diskussioner då de kunde 
komma fram till en lösning på problemet i fråga. Barnen blev nästan aldrig ovänner utan 



 

8 
 

jobbar på bra. Blev de i behov av stöd så skedde det också i muntlig form. 
Alexandersson, Lindroth och Lindö (2001) såg i sin studie att det var ett mer jämlikt 
arbete framför datorn än när eleverna skulle lösa samma uppgift med penna och papper. 
Samarbetet framför datorn gjorde att eleverna ville experimentera och utforska nya 
områden. De lärde sig att förhandla och stå upp för sina handlingar och åtaganden i 
arbetet med datorn. Alexandersson, Lindroth och Lindö (2001) såg att barnens samtal i 
hög grad bedrog till att utforma deras språk och lärande:  
 

När två eller flera barn arbetade tillsammans vågade de ta risker och utmana sina 
erfarenheter, vilket föreföll leda till intellektuella utmaningar. Samspelet hade 
både kognitiva och sociala fördelar. I samarbete mellan barnen skapade en 
intellektuell process där barnen fick gemensam respons på sina tankar. Dialog, 
problematisering och reflektion utgör centrala inslag i allt lärande. När barn 
arbetar via IKT behöver de därför utbyta upplevelser och erfarenheter: de 
behöver samtala om sitt lärande utifrån egna frågor: de behöver göra egna 
reflektioner, tolkningar och bedömningar. Att formulera sig om sitt eget lärande 
kan därför utveckla barnens språkliga och kommunikativa kompetens (s. 107-
108). 

 
Folkesson (2004) ser många positiva aspekter i datoranvändandet när det gäller samspelet 
mellan barnen och de vuxna. Han menar att ett samspel mellan barnen bidrar till att de lär 
sig att tänka kritiskt när de läser andra barns texter. Barnen fick dessutom stor 
skrivglädje, koncentrationen och motivationen ökade och de hade viljan att hjälpa 
varandra. De började jobba väldigt processinriktat och de fick ut språkliga dialoger 
genom sitt eget producerade material. Lövgren (2009) menar att det syns tydligt att det 
händer saker med språket och berättandet när barnen samarbetar. Dysthe (1996) 
framhåller att det sociala samspelet hjälper barnen att både tillägna sig delar av andra 
människors strukturer och göra kunskapen till sin egen. Men samarbete kan vara svårt. 
Det krävs att man är koncentrerad och lyssnar på varandra.  Lövgren anser att man bör 
behålla samma skrivarpar en längre tid så att barnen hinner bli trygga med varandra och 
hitta en rollfördelning som fungerar. Arbetsuppgiften du ger spelar stor roll menar hon, 
det bör vara en uppgift som båda kan relatera till och som är stimulerande och väcker 
nyfikenhet.  
 
I sina observationer om samarbetet i förskolan upptäckte Ljung-Djärvf (2004) att 
samarbetet vid datorn inte alls var lika positivt för de barn som hade rollen som deltagare 
vid datorn. Att vara deltagare innebär enligt Ljung-Djärf att barnet sitter bredvid barnet 
som skriver framför datorn. Deltagarens uppgift är att komma med förslag som kan 
utveckla arbetet och detta kan tillexempel ske genom att deltagaren tar över 
skrivarpositionen. De deltagare som inte styrde tangentbordet eller musen, fick aldrig sin 
röst hörd. De barnen kunde komma med ett förslag som den som satt och höll i 
"spakarna" inte alls brydde sig om och på så sätt var kommunikationen bruten. Detta är 
något som Ljung-Djärvf anser att pedagogen ska observera och försöka se till att det kan 
lösas så att inte den som styr musen får rollen som ledare med all makt. Svensson (2009) 
har uppmärksammat språkets torftighet vid datorn och menar att det inte alls är lika 
utvecklat som traditionell inlärning med papper och penna. Vid datorn är det mycket 
pekande på skärmen och korta kommandon som ”titta där!”, ”prova den” eller ”klicka på 
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den”. Någonting som brukar vara en viktig del när man i vanliga fall talar om 
kommunikation är ögonkontakten. I arbetet med spökskriften möts inte barnen i 
ögonkontakt ansikte mot ansikte, vid datorn har istället båda aktörerna ögonen mot 
skärmen och där sker deras ”ögonkontakt”.  

3.5 Motivation och lust att lära  
 
Folkesson (2004) har gjort en studie om hur datorn kan användas som stöd för barnens 
läs- och skrivinlärning. Folkesson har sett att barnen är starkt engagerade och positiva till 
arbetet vid datorn. Datorn ger möjligheter till att få en känsla av gemenskap av att kunna 
producera något tillsammans. Redan när barnen är små menar Appelberg och Eriksson 
(1999) att de har glädje av att arbeta tillsammans. Folkesson (2004) framhåller att det är 
viktigt att barnen får samarbeta i skolan, det stärker barnens språk och även den sociala 
emotionella utvecklingen. Tankeförmågan sätter fart då barnen har en dialog tillsammans 
och det blir även en större variation på innehållet. En annan fördel med att barn 
samarbetar är att de får träna på demokrati i och med att de får uttrycka sina tankar 
offentligt. "En anledning till att demokratifrågor är så förknippade med språk är att 
språket utvecklas i en social miljö. Social bakgrund och språk kan därför inte skiljas åt" 
(Folkesson, 2004, s. 33). Molloy (1996) anser att de barn som har de mest givande 
dialogerna kommer upp med de bästa sagorna. Utskrifterna av barnens arbete spelar 
också stor roll genom att det blir en bekräftelse på deras arbete. Dysthe (1996) tycker att 
det är viktigt att arbetsuppgifterna utgår från barnens intresse för på så sätt blir barnen 
mer motiverade. Folkesson (2004) menar att datorn är ett varierat arbetsverktyg i och 
med att barnen kan experimentera mycket. De kan själva välja vilken färg och form de 
vill använda. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2000) kunde konstatera att: "Vid 
datorn användes ett livligare kroppsspråk med skratt, sång och lekfull attityd, medan 
barnen med papper och penna talade med svagare röster, var mer okoncentrerade och 
talade om annat." (s. 16). De menar vidare att enligt forskning har 
ordbehandlingsprogrammen bidragit till att barnen tycker det är mera lustfyllt att jobba 
vid datorn. När barnen jobbat en längre tid vid datorn så menar Alexandersson att de får 
ett bättre självförtroende. De börjar själva ändra sina fel och det slipper bli stora hål i 
texten om de ångrar något de skrivit som det hade blivit med papper och penna. I Lpo 94 
betonas att skolan skall sträva efter att varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 
växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter. För att barnet ska lära sig att bli en duktig skribent, en riktig 
"skrivare", så menar även Krashen (1984) att det behövs stor glädje och lust till 
skrivandet. Det som också påverkar är hur ofta man ägnar sig åt skrivandet och om man 
får gensvar på det man skrivit genom uppmuntran. Krashen menar vidare att rättningen 
av skrivprodukten inte har någon effekt på skrivförmågan.  

3.6 Motorisk utveckling  
 
Grindberg och Langolo (2000) beskriver barnets utvecklingsstadier. Hur snabbt barnet 
går igenom dessa beror på flera faktorer där miljön är en stor del av dem. Fysiska och 
psykiska faktorer har lika stor inverkan. Man kan säga att rörelseutvecklingen är ett bevis 
på barnets mognad då det krävs en viss neurofysiologisk mognad för att barnet skall 
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kunna utföra vissa rörelser. När barnet ska lära sig att läsa och skriva så är den proximala 
principen viktig, viket innebär att barnet får kontroll över rörelserna från axeln vidare till 
armbåge, handled och till sist fingrarna. Genom dessa rörelser kan barnet lättare lära sig 
fingersättning och fingergrepp (s. 32-34). Enligt Sigmundsson och Vorland Pedersen 
(2004) såg man tidigare mer på motorisk utveckling som något som sker under de första 
levnadsåren hos ett barn. Nu har man kommit fram till att motorisk utveckling är en 
livslång process. Motoriken påverkar barnets läs- och skrivmognad enligt Holle (1978). 
Några komponenter som behövs för att underlätta barns läs- och skrivutveckling är: 
ögonavstånd från pappret, öga-handkoordination, hur tavlan och platsen vid bordet är 
utformad. Även papprets placering och bokstävernas storlek har betydelse. Samspelets 
betydelse för barnets motoriska utveckling beskrivs av Schmidt (1991) som säger att det 
motoriska lärandet är knutet till ett antal olika processer som sker i grupper där barnet 
övar sina motoriska förmågor utifrån sina erfarenheter. Detta kan leda till förändringar 
och en ny utveckling för barnet.  

3.7 Läs- och skrivutveckling   
 
Genom spökskriftsmetoden kan barnen utveckla sin skriv- och läsförmåga, vilket är ett av 
målen i Lpo 94. I målen sägs det att ”eleven skall behärska det svenska språket och kunna 
lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (s. 10). 
Spökskriftsmetoden handlar om att skriva sig till läsning och genom detta utgår man från 
barnets egen nivå, eftersom de kan använda sig av sina egna tankar och ord när de skriver 
sina påhittade historier.  
 
Läsutveckling 
Enligt Svensson (2009) är läs- och skrivutvecklingen väldigt individuell och man kan inte 
hävda att barnet går igenom ett visst stadium vid en viss tid. I läsutvecklingen finns enligt 
henne fyra olika stadier som skiljer läsningen åt vad gäller lässtrategi och korrekthet i 
läsningen. Det första steget är pseudoläsningen vilket innebär att barnet kan läsa 
logotyper såsom Bamse, men skrivs däremot ordet i ett sammanhang kan inte barnet 
urskilja det. Lundberg och Herrlin (2005) menar också att barnet vid det stadiet brukar 
känna igen ord innan de lärt sig att läsa, de uppmärksammar särdrag hos ord. Dessa 
särdrag gör att barnet kan skilja ordet från andra ord. Svensson (2009) beskriver det andra 
stadiet som är den logografiskaläsningen. I detta stadium har barnet börjat känna igen 
specifika bokstäver och börjat läsa sitt namn. Alfabetiskläsning är det tredje steget i 
läsutvecklingen. Det innebär att läsaren börjar se ett samband mellan bokstäverna och 
språkljuden. Den alfabetiska läsningen pågår hela livet då vi läser ord vi inte känner igen 
sedan tidigare. Barnet avkodar orden i texten de läser och har på så sätt uppnått en 
fonologisk medvetenhet. Detta kräver stor fokusering och arbete innan läsningen blir mer 
automatiserad. Lundberg och Herrlin (2005) går djupare in på vad den fonologiska 
medvetenheten handlar om. De skriver: "För att förstå hur bokstäver kan representera 
språkljud, krävs att man inser att de talade orden går att dela upp i bitar av fonemstorlek" 
(s. 11). Vidare menar de att barnen måste rikta sin uppmärksamhet på vilka ljud som 
bygger upp ett ord. Den morfologiska förmågan används i det fjärde och sista stadiet, den 
ortografiska läsningen som innebär enligt Svensson (1998) att barnets läshastighet och 
läsförståelse ökar. Efter dessa stadier blir enligt Lundberg och Herrlin (2005) läsandet så 
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småningom alltmer automatiserat, vilket innebär att barnet avläser ord utan hjälp från 
sammanhanget. Den automatiserade läsningen övergår sedan till att barnet får ett "flyt" i 
läsningen.  
 
 
Skrivutveckling 
Lundberg refererar till Schickedanz (1989) som beskriver barnets skrivutvecklig. Han 
nämner ett flertal steg som barn passerar innan de blir goda skribenter. De steg han lyfter 
fram är: det fysiska sambandet, den visuella utformningen, stavelsehypotesen, 
bokstavskedja, auktoritetsbaserad strategi, tidig fonetik samt överföring av fonem. Det 
fysiska sambandet innebär att barnet ser samband mellan antalet bokstäver och objekt 
eller personen det symboliserar. Lundberg (2009) menar att det första ordet barn skriver 
är sitt eget namn. I den visuella utformningen accepterar, enligt Schickedanz (1989), 
barnet att ordbilder kan se olika ut och barnet vet att ordbilden inte representerar objekten 
rent fysiskt. Stavelsehypotesen innebär att barnet börjar se ett samband mellan text och 
tal samt att barnet förstår att talet kan delas upp i stavelser. Efter stavelsehypotesen 
kommer bokstavskedjan som innebär att barnet sätter samman ord och vill att pedagogen 
ska läsa vad barnet skrivit. Barnet brukar också vilja sätta samman så många bokstäver 
som möjligt för att det på så sätt ska upplevas som ett mer verkligt ord vilket gör att 
bokstavskedjorna kan bli väldigt långa. Sedan börjar barnen att förstå att det inte är så 
meningsfullt att skriva de långa bokstavsräckorna och börjar istället fråga om hur ordet 
stavas. Detta stadium kallas den auktoritetsbaserade strategin. Tidig fonetik, som nästa 
stadium kallas, innebär att barnet bildar egna ord genom att ljuda fram dem. Barnet frågar 
den vuxna hur ett ord stavas och den vuxna ljudar ordet högt för barnet. På så sätt får 
barnet ett samband för ljud och bokstav. Fonemöverföringen är det sista stadiet i barnets 
skrivutveckling. Nu vet barnet att sambandet mellan ljud och stavning inte alltid 
överensstämmer. Barnet börjar inse att det som skrivits inte alltid stämmer överens med 
den ljudbaserade stavningen som skett under processen. Barnet börjar återigen fråga om 
rätt svar på stavningen på orden. Det viktigaste för barnets läs- och skrivutveckling är 
enligt Lundberg och Herrlin (2005) att barnen är intresserade och känner glädje och lust 
för lärandet och att de får uppleva att de utvecklas. Utan ett läsintresse sker ingen 
läsövning och utan läsövning uppstår ingen färdighet. Lundberg (2008) anser slutligen att 
läs- och skrivundervisningen skall vara nära relaterade och stödja varandra.  

4. Metod 

4.1 Urval och genomförande 
 
Under v. 14-18 kontaktade vi olika förskolor i Norrbottens län som vi visste arbetade 
med spökskriftsmetoden (bilaga 3). Detta hade vi tagit reda på genom deras webbsidor på 
internet. Vi gjorde en förfrågan om att få tillåtelse att genomföra en intervjustudie samt 
observationer i deras arbete med spökskrift. Intervjufrågorna (bilaga 1 och 2) skickades 
innan intervjun via mejl och även ett föräldrabrev (bilaga 4) där barnens föräldrar fick 
godkänna om deras barn fick medverka i studien. Mellan vecka 17-19 gjorde vi 
intervjuerna och observationerna på två skolor som tackat ja till vår förfrågan. Vår 
undersökningsgrupp utgjordes av två pedagoger och 18 barn i två olika förskoleklasser 
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som arbetade med spökskrift. Vi valde den undersökningsgruppen eftersom att vi ansåg 
att det var mest relevant för den verksamhet vi själva kommer att arbeta inom i framtiden. 
Vårt syfte med att studera deras arbete med spökskriften var för att se om barnens 
samspel i spökskriftsmetoden bidrar till barnens motivation att lära sig läsa och skriva. Vi 
utförde åtta barnintervjuer och två pedagogintervjuer. Förutom detta observerade vi fem 
skrivarpar i deras arbete med spökskrift. Intervjuerna med barnen varade i ca fem 
minuter/barn och intervjuerna med pedagogerna varade i ca 30 minuter. På den ena 
skolan observerade vi ett skrivarpar i en och en halv timmar. På den andra skolan hann vi 
observera fyra skrivarpar under två timmar.  
 
Miljön skall enligt Trost (2005) vara så ostörd som möjligt, allt som stör intervjun kan 
förstöra den. Det är även viktigt att den intervjuade känner sig trygg i miljön där intervjun 
sker och därför intervjuade vi barnen i deras klassrum för att vi skulle få ett naturligt 
samtal och de skulle känna sig trygga. Samma sak gällde pedagogerna, så vi genomförde 
intervjuerna på deras arbetsplats. Trost menar att intervjuer med vuxna är lättare eftersom 
att de flesta tycker om att berätta om sig själva. En annan sak som underlättar för 
intervjun är att den vuxne kan föreställa sig något och minnas hur det var. Eftersom det är 
svårare att intervjua barn, då de oftast inte har lika långa svar på frågorna som en vuxen, 
så valde vi att göra fler intervjuer med barn än med pedagoger. Trost anser att vissa barn 
(i alla olika åldrar) kan ha svårt att koncentrera sig under en intervju. Detta kan leda till 
att intervjun blir kort och att man kan behöva göra flera intervjuer. Det är viktigt för den 
som intervjuar att se intervjusituationen ur barnens synvinkel och att göra barnen 
motiverade. Han menar vidare att det är viktigt att vara konkret speciellt då man 
intervjuar barn. För dem är världen konkret i nuet.  

 
Bjørndal (2005) ”Om din avsikt är att få en sådan bra bild som möjligt av din 
praxis, kan det vara bra att utgå ifrån det gamla talesättet att fyra ögon ser mer än 
två. Flera personers iakttagelser och tankar kan ge en mer fullständig och rikare 
bild av verkligheten än vad en enda person kan skapa sig” (s. 21).  

 
När vi intervjuade pedagogerna var vi alltid två som intervjuade för att ha stöd av 
varandra och för att kunna komplettera varandra och få intervjun framåt. Vi var två 
intervjuare även då vi intervjuade barnen. Trost (2005) menar att det kan vara bra att vara 
två som intervjuar, i och med att man får en större förståelse och en bredare 
informationsmängd. För att detta skall kunna ske så krävs det självklart att intervjuparet 
är samspelta. Vi valde att intervjua en person i taget för att lättare kunna få med allting 
som sades under intervjun och genom detta kunde alla komma till tals, vilket kanske hade 
försvårats under en gruppintervju. Trost menar att man bör intervjua en person i taget, på 
så sätt kommer alla till tals. När man gör kvalitativa intervjuer så menar Trost att man 
skall göra en lista över vilka frågeområden man kommer att beröra under intervjun. 
(Frågorna skall komma som följder på svaren). Den intervjuade ska dessutom få styra 
ordningsföljden i samtalet och vilka aspekter som skall lyftas. Trost menar också att det 
är en självklarhet att de som intervjuar är väl inlästa på området och att de har ett tydligt 
syfte som de utgår ifrån. Vi valde att jobba utifrån en mindmap där vi hade tagit upp 
huvudkategorierna på våra intervjufrågor och utifrån dessa ställde vi frågor till 
pedagogen. Till barnen hade vi inte lika många frågor och eftersom de ännu inte kan läsa 
så bra, gjordes ingen mindmap med frågor till dem. När vi intervjuade barnen bemödade 
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vi oss inte med att ställa några ledande frågor. Man bör enligt Doverborg (2006) undvika 
ledande frågor eftersom att det kan skapa osäkerhet hos barnet. Om man undrar över vad 
barnet menade med svaret kan man istället använda sig av påståenden. Efter intervjuerna 
så skickade vi ett mejl till de intervjuade pedagogerna med sammanställningen av vårt 
samtal som de fick godkänna och ändra sina svar ifall de kände att vi hade skrivit 
annorlunda än de svarat innan vi publicerade det.  

4.2 Etiska överväganden  
 
Utifrån Bryman (2002) har vi gjort etiska överväganden och tagit hänsyn till följande;  
Samtyckekravet innebär att de som deltagit i våra observationer och intervjustudier har 
haft ett val att bestämma om de vill delta i studien. Eftersom våra informanter är under 18 
år så behövdes föräldrarnas tillåtelse.  
Nyttjandekravet innebär att all information som vi har tagit del av i denna studie 
behandlas konfidentiellt och endast används i forskningssyfte.  
Informationkravet innebär att vi som forskare måste informera de iblandade i studien. Vi 
började med att skicka ett mejl till de skolor som vi var intresserade av att besöka. I 
mejlet skrev vi att vi är lärarstuderande som skriver vårt examensarbete om 
spökskriftsmetoden, att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan kontakta 
oss för att avbryta samarbetet (se bilaga 3). Vi lät även pedagogen läsa igenom intervjun 
efteråt och de fick möjlighet att komplettera eller ångra något om de ville.  
Konfidentialitetskravet innebär att det är viktigt att skydda individerna. Ingen av 
deltagarnas personuppgifter publiceras i uppsatsen. Vi har inte heller använt oss av namn 
på deltagarna i undersökningen. Istället har vi använt beteckningarna skola Antilopen, 
skola Lejonet, pedagog ANNELI, pedagog LISBETH och barnen har fått påhittade namn 
med hänsyn till kravet på anonymitet. Skola Antilopen, pedagog ANNELI och barnen på 
bokstaven A hör ihop. Skola Lejonet, pedagog LISBETH och barnen på L hör ihop. En 
viss risk för någon identifiering av t.ex. skolor och klasser, baserat på de fakta som 
framkommit, föreligger ändå. Det finns t.ex. inte så många skolor som arbetar med 
spökskriftsmetoden och har tillgång till en dator.  

4.3 Datainsamlingsmetod  
 
Vi valde att använda oss av observationer eftersom vi vill se hur relationerna i samspelet 
mellan barn-barn och barn-pedagog utspelar sig i miljön vid arbetet med spökskrift. Patel 
och Davidsson (1991) beskriver arbetet med observationer och menar att observationer 
framförallt är användbara när man ska samla information inom områden som berör 
beteenden och skeenden i naturliga situationer. Ordet "beteende" åsyftar i detta 
sammanhang inte bara fysiska handlingar utan även verbala yttranden, relationer mellan 
individer, känslouttryck och liknande. Bjørndal (2005) skriver om problematiken kring 
observationer på följande sätt. "…när du ska utvärdera din praxis med hjälp av 
observation är det därför viktigt att vara uppmärksam på det informationskaos som dina 
sinnen tar emot. Lika viktigt är det att ha en viss förståelse för den process varmed du på 
ditt eget sätt bearbetar detta kaos." (s. 27). Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2006) har observationer länge varit ett bra sätt att ta reda på barns tankesätt. Beroende på 
hur frågan ställs så blir svaret från barnet olika. Vi utförde ostrukturerade observationer 
vilket enligt Patel och Davidsson (2003) innebär att våra observationer har ett 
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utforskande syfte. Genom vår forskningsprocess har vi fått god kunskap om 
ämnesområdet och denna kunskap kan vi utnyttja för att reda ut observationssitua-
tionerna. Patel och Davidsson (2003) menar att även om observatören är känd i en grupp 
som observeras så måste forskaren ändå se till att alla som medverkar i studien accepterar 
dess närvaro. Vi kände inte barnen sedan tidigare men vi hade fått godkännande av både 
pedagogerna och föräldrarna att komma och studera verksamheten. Barngruppen hade 
accepterat vår närvaro som observatörer efter att vi på plats hade berättat att vi skulle 
observera och intervjua dem. De fick nu välja om de ville delta eller ej i vår 
undersökning. Vi ville inte att något barn skulle känna sig tvingad att delta även om deras 
föräldrar hade tillåtit det. Patel och Davidsson (2003) menar att den icke deltagande 
observatören befinner sig utanför händelseförloppet. Vi agerade icke deltagande 
observatörer vilket innebar att vi höll oss i bakgrunden när vi observerade barnens arbete 
vid datorn. Till en början kan observatörens närvaro påverka barnens koncentration 
därför menar författarna att man skall vänta en stund så att barnen hinner vänja sig med 
att observatörerna befinner sig där för då återfår barnen sin koncentration och 
observationen kan börja.  
 
Vi gjorde dessutom intervjuer med pedagogerna och barnen för att få en djupare insikt i 
hur de upplevde metoden. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer. Trost (2007) 
rekommenderar att om frågeställningen gäller att förstå eller att hitta mönster så ska man 
använda sig av en kvalitativ intervjustudie. Backman (2008) menar att metoder som 
betecknas kvalitativa kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal. De 
inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Utsagor sker 
verbalt och instrumenten består av det traditionella "ordet". Vi valde både observation 
och intervju för att få ett bredare perspektiv och vi anser att delstudierna kompletterar 
varandra. När man ska intervjua barn framhåller Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2006) att man ska tänka på att undvika ja och nej-frågor samt ledande frågor. De anser 
vidare att en intervju med barn ska utspela sig som ett samtal. Kontakten man skapar med 
barnen är viktig och utan samarbete får man ingenting ut av intervjun. Man måste 
respektera barn och deras känslor och de måste få känna sig viktiga, så vi accepterade 
alltid barnens svar och tog deras utsagor på största allvar. För att barnet skulle känna att 
deras uppfattningar var viktiga valde vi att intervjua dem en och en. För att ge barnen 
respons utan att lägga in egna synpunkter gav vi dem nickar och leenden som svar. 
Doverborg och Pramling Samuelsson anser att ett positivt kroppsspråk får den 
intervjuade att känna sig betydelsefull. De påpekar också att det är angeläget att 
innehållet känns meningsfullt för barnen som deltar i intervjun och på så sätt blir barnen 
engagerade och lär sig. Man måste enligt Doverborg och Pramling Samuelsson välja en 
ostörd plats att ha intervjun på så att barnet skall kunna koncentrera sig. Man bör också 
sitta mittemot varandra för att få ögonkontakt vid samtalet. Det måste ske på rätt tid 
under dagen, det bör inte vara ett tillfälle då barnet är trött eller stressad för att han/hon 
väntar på att t.ex. få gå på rast eller sluta. Författarna anser vidare att längden på intervjun 
kan variera beroende på ålder, erfarenhet och språkförmåga. Vi frågade pedagogerna om 
vilken tid som de ansåg passade barngruppen bäst för vår undersökning. Vi blev 
tilldelade en tid på förmiddagen för att det var då barngruppen arbetade med spökskriften.  
Självklart beror tidsanpassning också enligt Doverborg och Pramling Samuelsson på vad 
man har för material och hur intresserade barnen är. Det måste dessutom finnas en 
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ömsesidig relation mellan barnet och intervjuaren. När vi åkte ut till skolorna för att 
observera och intervjua började vi med att berätta för barnen varför vi var där och 
därefter fick de ställa frågor till oss. Barnen hade också ett val om de ville delta i 
undersökningen eller inte. Detta tror vi bidrog till en ömsesidig relation mellan oss och 
barnen. Intervjuaren måste vara lika fokuserad som barnet för att kunna förstå det barnet 
berättat och kunna gå vidare utifrån det. Det är ur den mångfald av svar som man får från 
intervjuerna, som man kan finna kvalitativt olika sätt att tänka, dvs. olika uppfattningar 
på vilka barns svar vilar" (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2006, s. 48). Varje barn 
förstår utifrån sin erfarenhet, det är inget barn som missförstår, menar författarna. De 
anser också att genom att titta på en barn-intervju i sin helhet så får man se variation av 
alla barns sätt att tänka utifrån materialet som legat till grund för intervjun. Analysen 
börjar redan under intervjusamtalet. Eftersom vi var två som intervjuade och observerade 
kunde vi också göra tolkningarna av vårt resultat tillsammans.  
 
För att försäkra oss om att pedagogerna och barnen skulle uppfatta våra intervjufrågor 
rätt gjorde vi först en pilotstudie. Pilotstudien innebar att vi slumpmässigt valde ut tre 
lärarstudenter som fick granska frågorna och komma med synpunkter på om de var lätta 
eller svåra att förstå. Detta ville vi göra för att utesluta missuppfattningar om frågornas 
formulering. Efter pilotstudien valde vi att ändra på en fråga till barnen. Frågan var: "Vad 
lär du dig när du arbetar med spökskrift?" Den frågan tyckte lärarstudenterna kunde vara 
för svårt för ett litet barn att svara på, så vi valde att ta bort den frågan. En annan fråga vi 
plockade bort var "Kan du koncentrera dig när du sitter vid datorn, när koncentrerar du 
dig bäst?" eftersom den också ansågs vara för svår för barnen att förstå.  
 
Vi valde att skriva ner våra observationer och intervjuer. Vi kände att det skulle ta för 
lång tid att spela in allting och att sedan sammanställa materialet. På så sätt behövde inte 
pedagogerna känna någon press över att vi spelade in dem. Fördelen med att inte använda 
sig av en bandspelare är enligt Trost (2005) att det tar lång tid att gå igenom materialet 
och plocka ut de saker som är relevanta för syftet. 'Minnet är en viktig ingrediens vid 
tolkning och analys. Aldrig så noggranna bandinspelningar, anteckningar och/eller 
utskrifter kan helt ersätta de intryck man får vid själva intervjun, inte heller det man ser 
och hör eller "läser mellan raderna"' (s. 54). Han menar vidare att många kan känna sig 
hämmade av att bli inspelade. Under intervjun med pedagogen var det inte lika lätt att 
hinna anteckna det som sades men vi ansåg att det var en fördel att vi var två under våra 
observationer och intervjuer, på så sätt kunde vi efteråt dela med oss av varandras syn på 
det vi såg och hörde. 

4.3 Databearbetningsmetoder, tolkning och analys 
 
Vi har analyserat och tolkat det vi sett i våra observationer och sedan kopplat ihop detta 
med våra intervjuer kring området. Därefter har vi försökt se mönster och se om barnens 
samarbete under arbetet gav någon motivation för att barnen skulle vilja jobba med 
metoden. Efter att man gjort en kvalitativ intervju är målet enligt Trost (2005) att få fram 
ett mönster eller beteendemönster av det material man samlat på sig. Den som intervjuar 
bör vara försiktig med att inte övertolka sitt material. Man måste enligt Trost försöka 
tänka sig in i hur den intervjuade menade med det som sagts t.ex. "Vad betyder detta 
egentligen?", "Hur skall jag förstå detta?".  
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Enligt Olsson och Sörensen (2001) så handlar ett hermeneutiskt forskningsperspektiv om 
att fånga upplevelser och uttrycka, tolka och förstå sammanhang och möjligheten att 
förklara. För att man skall få en fördjupad förståelse använder man frågorna vad, var, hur 
och varför, det handlar om att vi sätter oss in i vad andras tankar handlar om. Vidare 
menar Olsson och Sörensen att ett hermeneutiskt forskningsperspektiv handlar om att 
man beskriver och reflekterar kring undersökningsmaterialet. Man behöver alla delar för 
att kunna se helheten och kunna göra en rimlig tolkning av materialet. Vi har i vår 
undersökning delat upp samspelet och motivationen i olika delar, dessa delar har legat 
som grund för tolkningen av vårt resultat för att kunna se om samspelet bidrar till barnens 
motivation att lära sig läsa och skriva.  
 
Delarna i samspelet är;  
 

• Respekt för varandra (turtagning framför datorn, förmågan att komma överens, 
(graden av engagemang/ansvar)  

• Kommunikationen/samtal mellan barn-barn och barn-pedagog (lära av varandra 
genom samtal) 

 
Delarna i motivationen är; 
 

• Glädjen (skratt, leenden och iver till att arbeta) 
• Engagemang (lust och viljan att lära) 
• Självförtroende 

 
Tycker vi oss kunna se att en eller flera av dessa delar finns med, kan vi också anta ett 
samspel som bidrar till motivation och lust till att lära.   
 

5. Resultat 
 
I resultatet nedan presenteras de uppfattningar om Spökskriftsmetoden som särskilt 
framkommit i vår undersökning. Vi valde att undersöka barn och pedagoger i 
förskoleklass. Resultatet är indelat i två huvudkategorier som speglar vårt syfte. Vi ville 
studera om samspelet i spökskriftsmetoden mellan barn-pedagog och barn-barn bidrar till 
att barnen blir motiverade till att lära sig läsa och skriva. Genom våra undersökningar så 
har vi fått svar på alla våra frågor. I resultatet kommer vi att presentera de två 
förskoleklasserna var för sig, med utgångspunkt från de fem delar som utgör 
spökskriftsmetoden (Trageton, 2005) Se figur 1 (s. 3).   
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Vi har valt att kalla den första skolan vi besökte för skola Antilopen. Pedagog ANNELI 
är en av pedagogerna på skolan Antilopen och det var henne vi intervjuade. Den andra 
pedagogen som vi observerade i arbetet framför datorn tillsammans med barnen har vi 
valt att kalla ANNE. De övriga som deltog i vår undersökning på Antilopen kommer vi 
att benämna med ett namn som börjar med bokstaven A. Den andra skolan vi besökte 
kommer vi att kalla för Lejonet och på Lejonet arbetar pedagog LISBETH. Vi kommer 
att använda bokstaven L som första bokstav på alla fingerade namn på barnen. 
Här nedan, i figur 2 presenteras namnen på personerna som deltagit i vår studie från båda 
skolorna. Syftet med den här figuren är att som läsare lättare kan förstå vilka personer 
som tillhör vilken skola.  
 

 
 
Fig 2. Skolor och informanter som ingick i studien 

5.1 Samspelet mellan barn-barn, barn-pedagog 
Skola Antilopen 
 
Det första vi observerar är barnens iver och glädje när de får veta att det är deras tur att få 
arbeta med spökskriften. ANNELI sa under intervjun att ”-Vi märker deras förväntan när 
det blir dags för arbetet med spökskriften, alla "par" hoppas på att det ska bli just de. Jag 
önskar att flera ska kunna arbeta samtidigt”. Anders och August jobbar tillsammans vid 
datorn och de har ANNE närvarande under hela processen. Datorn är placerad på en 
avskild plats i rummet. Pedagogerna har placerat ut en vikskärm som fungerar som en 
avskiljare från resten av barngruppen. De har även placerat ett bord bakom datorn som 
endast är till för de barn som arbetar vid datorn.  
 
På Antilopen behöll de samma skrivarpar under en längre tid. ANNELI menade att 
”Samarbetet fungerar ganska olika. För vissa sker enbart en envägskommunikation 
medan andra par kan ha planerat tillsammans det som ska skrivas långt i förväg. Vi har 
haft samma par sedan starten för att de ska bli trygga med varandra”. De två barnen 
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ställer sig på varsin sida om datorn och gör sig redo för att logga in. August som står till 
höger får skriva inloggningsnamnet och lösenordet medan Anders läser upp 
inloggningsinformationen från en lapp. När de väl loggat in är det dags för barnen att 
välja ämne till sin berättelse. Anders kommer med ett förslag om att berättelsen ska 
handla om en båt och August godkänner detta. Med ANNES hjälp går de tillsammans in 
på en bilddatabas och väljer ut en bild som passar till deras arbete. Denna bild skrivs 
sedan ut och klistras in i barnens spökskriftsmapp när historien är klar. När barnen valt 
bild hjälper pedagogen dem att påbörja historien. ANNE ställer inspirerande frågor som 
får dem att tänka ut vad deras historia ska handla om. När vi intervjuar ANNELI efter 
observationen framkommer det att pedagogerna deltar i spökskriftsprocessen på så sätt att 
de ställer ledfrågor till barnen när de behöver hjälp framåt. För att kunna ställa de rätta 
ledfrågorna gäller det för pedagogerna att vara så uppfinningsrika som möjligt. I 
observationen hör vi ANNE bland annat ställa dessa frågor: "-Hur börjar sagan?", "-
Vilken båt vill ni skriva om?", "-Nu måste ni komma överens!", "-Vart ska båten åka?", 
"-Har du något förslag?". Under våra intervjuer med de andra barnen framgick det att 
hälften av dem anser att det är bra med hjälp från pedagogen och att de upplever att de får 
den hjälp de behöver. Den andra hälften tycker inte att det är pedagogen som hjälper dem 
framåt i deras arbete, utan att det är kamraten som är till den största hjälpen. ANNELI sa 
under intervjun att fördelen med spökskriftsmetoden är "-Att barnen lär sig förmågan att 
samarbeta, (vilket är svårt för en del), lyssna på kompisar, turtagande, hur en saga är 
uppbyggd." Genom att de samarbetar kommer barnen vidare i sitt tänkande och kan få 
ihop en berättelse tillsammans.  
 
Anders och August börjar samtala med varandra om hur deras berättelse ska se ut och 
vem som ska börja skriva. De turas om att skriva varannan mening och ANNE påminner 
barnen om vems tur det är att skriva. ANNELI påpekar för oss under intervjun att de 
vuxna försöker att inte vara för styrande i arbetet, utan agerar mer som ett stöd för 
barnen. På liknande sätt turvisas de nu om att berätta för ANNE vad de skrivit i sin 
spökskrift. ANNE skriver ner deras berättelse och barnen får lyssna på det som skrivits i 
datorns lyssnarbibliotek för att få höra sin egen spökskriftssaga med hjälp av programmet 
”Ljuda” som läser upp de barnen skrivit samt ANNES saga i vanlig skrift. På det här 
sättet så får barnen lyssna och jämföra samma historia på två olika "språk". ANNE frågar 
barnen om de är nöjda med sin historia, de svarar ”Ja” och sedan skriver de ut resultatet 
och klistrar in det i sina mappar. ANNELI sa under intervjun att hon kunde se ”glädjen 
och stoltheten som barnen visar när de kommer med sin bok och ska få redovisa”. Nu 
börjar barnen jobba med bokstavssök. Det går till så att barnen väljer en bokstav ur 
alfabetet. Sedan blir deras uppgift att hitta och markera den valda bokstaven i 
spökskriften, (som innebär att barnen skriver valfria rader med bokstäver) och i 
”människotexten” som ANNE kallade det (vilket innebär att man skriver korrekt text på 
svenska). På så sätt lär sig barnen att känna igen de olika bokstäverna. Den övriga 
barngruppen, som inte jobbar med spökskriften, jobbar med sin finmotorik i olika 
stationer tillsammans med ANNELI. Där kan de välja mellan att bygga pärlplattor, rita, 
bygga med klossar och så vidare. Orsaken till att man arbetar med barnens finmotorik 
beror på att det är en viktig del när man ska jobba med tangentbordet, förklarar ANNELI 
under intervjun.  
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Efter våra intervjuer kan vi konstatera att alla barnen i studien tycker att det är bättre att 
arbeta med en kamrat än ensam. De menar att tillsammans är det lättare att komma på 
vad de skall skriva om. Annika säger "-Kamraten hjälper mig mest, sedan fröken, att 
komma på olika saker, det är inge kul själv".  
 

5.2 Vilka tankar har barnen om arbetet med spökskrift?  
 
Utifrån vår observation på Antilopskolan kan vi se att August och Anders till en början 
var mycket ivriga och motiverade till att arbeta med spökskrift. Men efter att barnen valt 
bild och bestämt vad berättelsen skall handla om så uppfattar vi att intresset avtar. När de 
börjar skriva på sin berättelse har barnen svårt att komma på saker att skriva om och vi 
upplever att ANNE behöver bli väldigt styrande för att barnens berättelse ska gå framåt. 
Två av barnen berättar under intervjun att de tycker att det är svårt att hitta bokstäverna 
på tangentbordet. Annika menar att det är svårt att veta hur bokstäverna ligger på 
tangentbordet och vill träna mer på spökskriften och "träna vart bokstäverna ligger åt 
höger och vänster."  
 
När barnen känner sig nöjda med berättelsen så får de lyssna på spök- och 
människoskriften i lyssnarbiblioteket. Vi såg och hörde hur de skrattade högt åt sin egen 
spökskriftsberättelse. Under intervjun så fick vi veta att alla barn tycker att det är roligt 
att arbeta med spökskrift. "-Det är kul, man får vara på datorn" säger Alice. Albin tycker 
att det är roligt för att man får skriva tillsammans med någon och Alice tycker att det är 
bra att man själv får hitta på det man vill skriva. Hälften av barnen vill använda sig 
mindre av metoden och deras argument är "med vanlig penna slipper man leta bokstäver 
så länge" och att det är "roligare med vanlig text då förstår man lättare". De barnen som 
inte arbetar vid datorn när vi observerar vill arbeta mer med spökskriften. Deras 
argumentation är "att träna vart bokstäverna ligger åt höger och vänster" och "det är roligt 
att skriva på datorn". 

5.3 Samspelet mellan barn-barn, barn-pedagog 
Skola Lejonet 
 
LISBETH börjar med att ta på sig en prinsesskrona och tar upp ett trollspö. Hon tar 
därefter fram en låda, som är övertäckt med en filt. Lådan placeras på golvet och 
pedagogen utbrister: ”-Hokuspokus den här är magisk!” Sedan drar pedagogen bort filten. 
Alla barnen vet då direkt att det är spökskriften som de ska jobba med. LISBETH kallar 
sakerna under filten för en ”Språkborg” men barnen får själva välja vad de vill kalla den. 
Språkborgen är en borg gjort av plast med tillhörande figurer som berättelsen handlar om. 
Denna berättelse skapar grunden till barnens arbete med spökskrift. Barnen är med och 
återberättar historien. Sedan lägger LISBETH till något nytt för varje gång som historien 
berättas och ställer en fråga till barnen om vad som kommer att hända sedan. Barnens 
uppgift är då att fantisera vidare om historiens slut och skriva ner det på datorn.  
 
Barnen får själva välja vilken kompis de ska arbeta med, kravet är att de inte har arbetat 
ihop tidigare. Två skrivarpar väljer varsin dator. Datorerna är placerade tätt intill varandra 
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och således kan barnen samarbeta och hjälpa varandra genom diskussioner vid datorn. 
LISBETH loggar in och frågar om barnen vill använda sig av Skolstils ”ljudaprogram”, 
vilket innebär att datorn läser upp det barnen skriver. Sedan sätter barnen igång att skriva. 
De barn som inte arbetar framför datorn utövar andra blandade aktiviteter så som lek med 
språkborgen, dagboksskrivande, spel eller skriva påhittade historier. Vi frågar LISBETH 
om det är några delar i metoden som de inte tillämpar och hon svarar att de inte enbart 
jobbar med datorn utan också med den vanliga handskriften som ett komplement "Det du 
gör med handen kommer du ihåg, det är bra för finmotoriken, öga -hand koordination". I 
vår observation ser vi att alla barn får tillfälle att arbeta vid datorn och sitter i ungefär 
10min/par åt gången. Tiden kan variera beroende på hur mycket de vill skriva och hur 
snabba de är.  
 
LISBETH menar att om barnen jobbar för länge med datorn tappar de lätt fokus på 
uppgiften. När barnen har skrivit klart sina berättelser skriver pedagogen ut dem och 
barnen springer ner och hämtar den utskrivna berättelsen från ett annat rum. LISBETH 
tycker att barnen har kommit så långt i sitt skrivande så hon anser att hon inte längre 
behöver skriva om barnens berättelser till människotext. Under intervjun framgår att 
barnen redovisar sitt material för de andra barnen i samlingen. LISBETH läser upp vissa 
av barnens berättelser om de inte själva vill läsa den. Genom metoden tycker pedagogen 
att barnen blir säkrare med skriften och läsningen eftersom de kan lära sig av varandra. 
Detta är ett bra sätt att få barn att samarbeta, enligt henne.  
 
Observation ett: Lina och Lars diskuterar om vad som skall hända. Lina utbrister "-Det 
är ju jag som ska skriva och du som ska tänka". Lars får en idé och Lina godkänner den. 
Tillsammans bokstaverar de orden. De påminner varandra om mellanrum och när det ska 
vara en punkt. LISBETH säger "-Jag har märkt att barnen blir mycket bättre på avstånd 
mellan orden då de har jobbat med datorn. Nu ser jag tydligt att det är lättare för barnen 
att tänka på avståndet då det jobbar med handskrift". De lyssnar noga på när datorn läser 
upp bokstäverna barnen skriver och om detta stämmer överrens med de barnen vill 
skriva. En stund senaste blir det Lars tur att skriva. Han letar otåligt efter bokstaven ”V” 
och utan att fråga Lina om hjälp så hjälper hon honom att hitta bokstaven. Pedagogen är 
också ett stöd då barnen inte vet vad de ska skriva eller när de inte vet hur någonting 
stavas. 
 
Observation två: Linda och Lollo skriver tillsammans och de väljer att ha ljudning när 
de skriver. Flickorna hjälper varandra att skriva. De har bestämt att den som sitter framför 
tangentbordet är den som ska skriva och den som sitter bredvid får till uppgift att komma 
på historien. Men vi kunde observera att barnet som sitter bredvid också fick möjlighet 
att hjälpa till att skriva då den som sitter på skrivarplatsen behöver hjälp. Lollo som sitter 
bredvid säger "-Oj, nu glömde du ett s" och de får gå tillbaka och ändra i texten. Vi kan 
även höra Lollo läsa högt vad de skrivit och Linda rätta när någonting blir fel. Barnen 
jobbar på själva och behöver inte pedagogens hjälp. LISBETH menar själv att hon inte 
behöver stå bredvid som stöd längre eftersom barnen har kommit så långt i sin 
skrivutveckling. Alla barn vet precis hur man hanterar en dator och vad deras uppgift är. 
Arbetet börjar långt innan de skriver på datorn. De bygger först upp sagan i form av 
gemensamt berättande som de sedan skriver en fortsättning på i spökskriften på datorn. 
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Sedan fortsätter de arbetet i form av lek med "Språkborgen". LISBETH tycker att 
spökskriftsmetoden leder till ett lustfyllt samspel av lek som gör att barnen kan lära sig 
att läsa och skriva på ett roligt sätt. Lollo säger med ett leende på läpparna "-Vad vi 
skriver snabbt". Hon tycker att de är klara med historien, men Linda håller inte med, utan 
vill fortsätta. Då ger Lollo som förslag att de ska byta plats och Linda börjar skriva 
istället för Lollo. 
  
Observation tre: Lovisa och Lena ska skriva tillsammans och Lovisa börjar ha 
skrivarrollen och Lena sitter bredvid och hittar på vad historien skall handla om. Lena har 
så mycket idéer så efter en stund beslutar sig Lovisa för att låta Lena skriva istället. De är 
oense om när det skall vara mellanrum, men de bokstaverar högt tillsammans. Ibland blir 
det svårt för barnen att hitta bokstäverna. Lena säger "-När du skriver L trycker du här 
eller där?". Lovisa visar då för henne var ”L” är. ”-Nu är det min tur att skriva”, tycker 
Lovisa. Lena är inte helt nöjd med beslutet om att byta plats, men gör det ändå. Innan 
Lovisa ens hinner sätta fingrarna på tangenterna så utbrister Lena med hög röst i ett högt 
tempo "-Skriv och, kan du skriva och?" sedan ljudar hon ”O-C-H”. Lovisa skriver ordet 
och sedan tycker Lena att hon skall bidra med något till berättelsen. Lovisa fortsätter att 
skriva och Lena håller koll på när det skall vara mellanslag. LISBETH kommer och tittar 
hur det går för tjejerna och hon ställer ledfrågor för att de ska komma framåt i historien. 
När Lovisa börjar ledsna på att skriva så tar Lena över. Det dröjer inte länge förrän 
Lovisa tappar intresset och börjar vika papper istället. Som avslutning läser tjejerna 
igenom texten de skrivit och inser att de gjort ett stavfel, Lovisa säger "-Nej, vi har gjort 
fel, vi har skrivit pruttom mobil" Lena svarar då "-Oj, M måste bort!". 
 
Observation fyra: Ludvig och Lennart sitter och samtalar om vad de skall skriva. 
Ludvig frågar Lennart var ”Z” ligger på tangentbordet och Lennart visar var bokstaven 
finns. De sitter och funderar på hur man stavar namnet på trollkarlen i berättelsen. De 
provar att skriva namnet och rättar hela tiden varandras förslag. Efter en stund av flera 
försök så vänder sig Ludvig om och kollar på det andra skrivarparets text och ser hur 
trollkarlens namn stavas. Då inser barnen att de skrivit ett ”Z” istället för två och Lennart 
rättar felet. De båda börjar skratta. Tillsammans ljudar de högt alla bokstäver som de 
skriver ner. Efter ett tag så är de fast och vet inte vad det skall skriva, då säger Ludvig "-
Du får hitta på, du är bättre på att hitta på". Till slut får de ihop en text och konstaterar att 
det blev fyra rader långt. De vänder sig om till det andra paret för att jämföra hur mycket 
de har skrivit.  

5.4 Vilka tankar har barnen om arbetet med spökskrift?  
 
Leo säger "-Kul, då kommer man lättare ihåg vad som står" och Leif säger: "-Jag älskar 
det! Det är skit kult! Det är kult att lära sig lite ord och bokstäver". Men när vi sedan 
frågar vad som är roligast, att arbeta på datorn eller för hand så är barnen inte lika 
övertygande. Ett barn, Linnéa, som tycker att det är roligast att skriva för hand hon menar 
att "För mig går det snabbt att skriva för hand, jag skriver väldigt lätt för hand”. De barn 
som tycker att det är roligare att skriva på datorn har som argument att de är roligt att 
trycka på tangenterna och att det går fortare. Flera barn tycker att det kan vara svårt att 
finna alla bokstäver på tangentbordet. Linnéa säger ”-Ibland är det lite krångligt att hitta 
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bokstaven ”K”. Jag kan skriva mitt eget namn jättesnabbt för att jag vet vart alla 
bokstäver är". Men Lisa menar att "-Kompisen jag jobbar med kan jag fråga. Den bokstav 
jag inte hittar kan kompisen hjälpa mig med". Liv tycker också att det är bra att arbeta 
tillsammans med en kompis. Hon säger "-Ibland vet jag inte hur man ska ta bort 
bokstäverna, idag hjälpte min kompis mig". Barnen nämnde också att pedagogen finns 
där som stöd då det vill ha hjälp. Leif önskar att han skulle få arbeta själv vid datorn 
istället för i par. "-Då får man mer lugn och ro". De övriga barnen föredrar att arbeta med 
en kompis. Linnéa är en av dem, hon menar att "-Det är roligt att skriva med någon, man 
får som sällskap". Leif tycker "-Jättebra, det är roligt att jobba, jag och min kompis 
skrattar skitmycket när vi har jobbat. Idag skrev min kompis 13 ö och sedan råkade han 
få svart och då försvann hela texten. Vi kom jättelångt, tre rader".  

6. Diskussion  
6.1 Metoddiskussion 
 
Vi är nöjda med valet av vår metod och vi anser att intervjuerna och observationerna 
kompletterade varandra. Om vi hade valt att bara använda oss av den ena metoden hade 
vi inte kunnat få fram all den information som vi behövde till vår studie. 
 
Analysen av våra resultat började med att vi upprepade gånger läste igenom alla svaren vi 
fått från pedagogens och barnens intervjuer. Vi diskuterade tillsammans våra 
observationer och efter ett antal genomläsningar och samtal så började vi kunna skönja 
mönster i svaren. Vi ångrar inte att vi gjorde en pilotstudie utifrån våra frågor eftersom vi 
på så sätt kunde välja bort de frågor som var för svåra. Genom våra intervjuer fick vi en 
bild av pedagogernas och barnens syn på arbetet med spökskrift. Frågorna vi ställde 
speglade vårt syfte där vi ville se hur samspelet såg ut, samt barnens motivation till att 
arbeta. Vi valde även att använda oss av observationer för att vi skulle få en bredare bild 
av samspelet. Eftersom vi har studerat samspelet mellan barn-barn och barn-pedagog har 
vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Vi valde att använda oss av en hermeneutisk 
ansats, med en pendling mellan helheten och delarna, för att kunna bedöma och göra 
tolkningar av motivationen och samspelet. Delarna i samspelet som vi såg som viktiga 
var, barnens respekt för varandra och kommunikationen/samtalen. De delar som vi såg 
som viktiga för motivationen var; glädjen, barnens engagemang och självförtroende.  
 
Intervjuerna fungerade bra men vi kände att vi kanske även borde ha spelat in 
pedagogernas intervjuer eftersom de pratade så fort. På så sätt blev det svårt att hinna 
skriva ner vad de svarat på frågorna. Men med barnen fungerade det bra att skriva 
eftersom det var färre frågor och de inte hade lika långa svar som pedagogerna. Vi 
utformade våra intervjuer som ett samtal för att det skulle kännas naturligt, och vi kände 
att vi fick ett bra flyt i intervjuerna. Eftersom vi hade mejlat ut alla frågorna till 
pedagogerna på för hand hade de haft möjlighet att förberedda sig inför intervjun. Efter 
att vi sammanställt svaren så mejlade vi till pedagogerna. De fick lägga till eller ändra 
sina svar om de tyckte att det var något som inte stämde. Ändringarna gjordes innan vi 
började bearbeta materialet. Detta gjorde vi för att vi skulle uppnå reliabilitet/ 
tillförlitlighet med vårt arbete. Genom att vi diskuterade, tolkade och analyserade vårt 
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resultat tillsammans säkrade vi studiens trovärdighet. Vi känner att vi har uppnått målet 
med undersökningen.  
 
Med tillförlitlighet/reliabilitet menas, enligt Trost (2005), att en mätning är stabil i och 
med att intervjun ser likadan ut för alla som deltar. Med ett interaktionistiskt synsätt utgår 
man från att man hela tiden deltar i processer. Därför kan vi förvänta oss att få olika 
resultat vid skilda tidpunkter. Detta sker automatiskt beroende på att människor är aktiva 
och vår föreställningsvärld förändras konstant i och med att vi upplever och erfar nya 
saker. Efter första intervjutillfället kunde vi känna att vissa frågor hade känts svåra att 
svara på. Men vi valde att inte byta ut dem eftersom att vi inte visste vad den andra 
skolan hade för erfarenheter kring detta område. För dem kanske frågorna skulle 
upplevas mer lämpliga. Efteråt kände vi att det var ett bra beslut att behålla alla frågor 
eftersom vi fick en stor variation på svaren i och med att de har olika erfarenheter av 
spökskriften. I de kvalitativa intervjuerna menar Trost (2005) att intervjuaren skall vara 
lyhörd och kunna uppmärksamma tonfall och kroppsspråk som den intervjuade visar upp. 
När den intervjuade inte hade något svar på en fråga så lät vi frågan passera och återkom 
till den senare under intervjuns gång om den intervjuade då kommit på något svar. I 
kvalitativa intervjuer vill man få veta vad den intervjuade menar eller hur han eller hon 
uppfattar en företeelse i och med att man förstår saker på olika sätt. Vi bad den 
intervjuade att förtydliga svaret om vi kände att vi inte förstått. Trost menar vidare att vid 
kvalitativa studier måste jag som forskare kunna förklara för de som tar del av studien 
varför studien är trovärdig, detta innebär att man måste kunna bevisa att datainsamlingen 
är seriös och relevant för problemställningen som lyfts.  
 
Pedagogerna fick ta del av intervjufrågorna före intervjun, vilket både vi och 
pedagogerna kände var bra. Tryggheten i att de redan innan hade fått fundera över 
frågorna ledde till att samtalet kunde flyta på bra. Vi hade delat upp frågorna i olika 
kategorier och utifrån detta fick pedagogen välja om de ville ta frågorna i någon speciell 
ordning. Innan vi började observera frågade vi de inblandade om det var okej att vi 
studerade deras arbete. När arbetet med spökskriften började och vi skulle observera 
försökte vi hålla oss i bakgrunden så att vi inte skulle bli ett störande moment för de som 
deltog. Våra funderingar och eventuella frågor kring observationen pratade vi med barnen 
och pedagogen om efteråt.  
 
Vi anser att det var en fördel att vi var två vid intervjuerna och observationerna eftersom 
vi på så sätt tillsammans kunde diskutera utifrån bådas perspektiv på studien. Vi fick 
chansen att kunna klara upp saker som hade känts otydliga och genom detta kunde vi 
komma fram till ett mera tillförlitligt resultat. Eftersom vi valde att bara besöka två skolor 
så hann vi gå mer på djupet i vårt material. Detta har bidragit till att resultatet blev mer 
trovärdigt. Lärdomarna vi drar efter denna undersökning är att det är svårare att intervjua 
barn än man tror. Det krävs många ledfrågor för att få samtalet att flyta och för att få mer 
än ett JA eller NEJ som svar. Hade vi fått fortsätta med denna forskning hade vi valt att 
ändra på några frågor som vi upplevde var för svåra för barnen och som inte var helt 
relevanta för vårt syfte. Vi hade även velat lägga till några fler frågor som rörde 
samspelet och motivationen, detta upptäckte vi under bearbetningen av resultatet och 
diskussionen. 
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6.2 Resultatdiskussion  
 
På Antilopen behöll de samma skrivarpar under en längre tid för att barnen skulle bli 
trygga med varandra. Pedagogen ANNELI menade att ”samarbetet fungerar ganska olika. 
För vissa sker enbart en envägskommunikation medan andra par kan ha planerat 
tillsammans det som ska skrivas långt i förväg”. "-Vi har haft samma par sedan starten 
för att de ska bli trygga med varandra”. På Lejonet bytte de skrivarpar för varje tillfälle 
eftersom att LISBETH ansåg att det är bra att lära sig att samarbeta med alla. Vi anser att 
intresset är relativt olika i parens process framför datorn. I de par där intresset inte var 
lika stort kan vi se att ett av barnen är väldigt styrande. I de par som har ett fungerande 
samarbete är intresset större för att skriva med spökskriften. Genom våra intervjuer med 
barnen fick vi veta att alla barnen tycker att det var roligt att arbeta med spökskriften på 
datorn. På Antilopen startades samspelet direkt mellan barnen och ANNE. Pedagogen var 
närvarande under hela processen och hjälpte barnen framåt med ledfrågor och gav svar på 
barnens funderingar.  
 
Enligt Vygotskijs tankar är det lärarens uppgift att ställa öppna och enkla frågor. När 
barnen tar till sig ny kunskap är det viktigt att de kopplar ihop detta med sina egna 
erfarenheter. Detta gör att barnet blir bättre på att samarbeta och diskutera med andra 
barn. Vi upplevde att ANNE ibland kunde bli lite för styrande i barnens arbetsprocess. 
Hon påpekade hela tiden för barnen vems tur det var att skriva på datorn och på så sätt 
fick inte barnen tänka ut det själva. Detta ledde till att inga diskussioner mellan barnen 
uppstod. Det gjorde det däremot på Lejonet. Å andra sidan var behovet av pedagogens 
stöd mer påtagligt på Antilopen än på Lejonet eftersom spökskriftsmetoden var så pass 
ny för barnen som deltog. ANNELI påpekar för oss under intervjun att de vuxna försöker 
att inte vara för styrande i arbetet, utan agerar mer som ett stöd för barnen. Den vuxnes 
roll är viktig i barnets utveckling då den kan utmana barnets kapacitet och få barnet 
framåt i sin egen utveckling. De två sätten som Svensson (2009) talar om då pedagogen 
kan bidra med ett intresse eller ta del av barnens intresse. Lejonet som hade jobbat en 
längre tid med metoden hade ett mer självständigt arbete. Skolverket (1999) påtalar att 
skolan ska ge eleverna kunskap om hur man använder verktygen så att de själva ska 
kunna finna kunskap genom datorn och på så sätt skapa nya förutsättningar till en 
utvecklingsprocess och ett livslångt lärande. LISBETH fanns tillhands om barnen 
behövde stöd, annars var det samarbetet mellan paren som hjälpte dem framåt. Steinberg 
(1994) menar att man bör använda sig av samarbetsövningar i skolan, det ger en effekt 
för både inlärningen och den psykosociala utvecklingen i en grupp. Den proximala 
utvecklingszonen handlar enligt Hwang och Nilsson (2003) om att barnet skall få 
utmaningar som ligger snäppet över det barnet klarar av. Pedagogerna eller andra barn är 
byggstenar, de hjälper dem framåt i form av ny kunskap och nya mål. Som vi beskrev i 
resultatet så var datorerna placerade tätt intill varandra på Lejonet. På så sätt kunde 
barnen diskutera med varandra vid datorerna.  
 
I observation fyra på Lejonet så observerade vi efter en stund av ivriga försök att klara av 
att skriva trollkarlens namn så vänder sig Ludvig om och kollar på det andra skrivarparets 
text och ser hur trollkarlens namn stavas. Då inser barnen att de skrivit ett ”Z” istället för 
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två och Lennart rättar felet. På Antilopen fanns bara en dator och därför kunde inte 
barnen diskutera med andra barnen i barngruppen. Barnen hade ingen chans att få kontakt 
med de andra barnen då de satt så långt ifrån datorn och på andra sidan skärmen. Vi 
upplevde inte att barnen var så motiverade att arbeta under hela spökskriftsprocessen. De 
var endast motiverade under vissa moment såsom lyssnarbiblioteket och när de fick 
skriva ut sitt färdiga resultat. Där kunde vi se att deras motivation höjdes så att de ville 
fortsätta med att klistra in sitt resultat i arbetsjournalen och börja arbeta med 
bokstavssöket. Utan dessa två moment så tror vi att barnen hade tröttnat och inte hade 
lust att arbeta med spökskriftsmetoden längre. På samma skola stod barnen upp när de 
arbetade vid datorn och ANNE satt på en stol mellan dem. Trageton (2005) menar att 
barnen lättare kan kommunicera med sitt kroppsspråk då de står upp framför datorn. Han 
menar också att detta leder till att de lättare kan byta plats med varandra och att det är 
ergonomiskt bra för kroppen att byta arbetsställning. Vi upplevde att bytet mellan 
skrivarparens olika roller vid datorn, det vill säga vilket barn som skrev och vilket barn 
som satt bredvid fungerade smidigt. Däremot blev ANNE som en "vägg" mellan barnen 
och detta ledde till att barnens samarbete inte blev lika tydligt för oss som observerade. 
Däremot satt barnen ner på Lejonet och pedagogen var inte en fast punkt bredvid datorn 
utan gick runt i rummet och hjälpte de barn som behövde stöd. Detta bidrog till att barnen 
var tvungna att samarbeta och diskutera för att uppnå ett resultat.  
 
På båda skolorna jobbade pedagogerna utifrån barnens intresse. På Antilopen fick barnen 
hitta på en historia om vad som helst och vi kunde se genom vår observation att det var 
ganska svårt för skrivarparet vi studerade att komma på vad de skulle skriva om. 
Fördelen med detta sätt är att barnen inte blir styrda till valet av ämne dock kan det vara 
svårt för de barn som inte har så bra fantasi. På Lejonet arbetade LISBETH utifrån sagan 
om ”Språkborgen” där barnen fick komma på en fortsättning på historien som temat 
handlade om. Historien avslutades väldigt öppet och barnen kunde fantisera fritt vad de 
ville skriva om. Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) understryker 
att flera aspekter är viktiga för en lärande miljö - däribland kreativitet och mångfald. I 
kreativa processer är problemlösning och nytänkande viktigt och en lärandemiljö som 
bygger på mångfald utnyttjar flödet av idéer som de lärande tillsammans besitter. Vi 
kunde se barnens engagemang redan vid berättandet av sagan där de satt förväntansfulla 
och lyssnade noga på det pedagogen berättade. Vi tror att detta bidrog till barnens stora 
intresse i arbete med spökskriften. Dysthe (1996) anser att pedagoger har en svår uppgift 
i och med att de måste ta fram lämpliga uppgifter som gynnar barnen bäst för att få dem 
att tänka själva, lyssna till andra och inte ge upp. I Lpo 94 betonas att ”skolan skall sträva 
efter att varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 
den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (s. 7).  
 
LISBETH på skola Lejonet lät barnen arbeta mer självständigt då hon tyckte att de var så 
trygga med metoden och datorn efter en tids arbete som hon sa under intervjun. Detta tror 
vi ledde till att barnen var mer motiverade till att arbeta med spökskriften. Vi kunde se att 
barnen där var motiverade under hela processens gång och inte bara under vissa moment 
såsom på Antilopen. På Antilopen hade klassen bara tillgång till en dator. Dessutom var 
det endast ett skrivarpar som arbetade med spökskriften per arbetspass. Lejonet hade 
tillgång till 2 datorer. De arbetade kortare stunder, framför datorn, ca 10 min/par, och på 
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så sätt hann alla barn arbeta med spökskriften under ett pass på två timmar. Slutsatsen vi 
drar av detta är att barnen som fick jobba med spökskriften kontinuerligt hade gjort större 
framsteg. Barnen på Lejonet var mer självständiga och bättre på att samarbeta än på 
Antilopen. Vi tror att det kan bero på att de på Lejonet fick byta skrivarkompis varje gång 
de arbetade och att detta gav ny motivation och lust till att skriva. Det positiva med 
Antilopen som behöll samma skrivarpar hela året är att då hann barnen blir trygga med 
varandra efter en längre tid tillsammans. Som vi skrivit i avsnittet om samspelet så 
betonar Lövgren (2009) upp vikten av att behålla samma skrivarpar en längre tid. Hon 
menar att barnen på så sätt lättare hittar sin roll vid datorn och blir trygga med varandra. 
Båda skolorna använde sig av den traditionella handskriften parallellt med spökskriften. 
De båda pedagogerna tyckte att det var bra att kombinera hand- och datorskrift. Både 
ANNELI och LISBETH ansåg att genom datorskriften kan barn med dålig finmotorik 
skriva så mycket de ville utan att bli trötta i handen. Öhman (1994) menar att det tar lång 
tid för vissa eleverna att hitta rätt tangenter då de arbetar med datorn. Det gäller att lära 
sig det rätta fingergreppet och även att komma ihåg. Med handskriften så menade 
LISBETH att det man skriver med handen kommer man ihåg och att det gynnar öga- 
handkoordinationen. Enligt Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) såg man tidigare 
på motorisk utveckling som att det är någonting som sker under de första levnadsåren hos 
ett barn, nu har man kommit fram till att motorisk utveckling är livslång process (s. 17-
18).  
 
LISBETH sa under intervjun att hon tyckte att det var svårt att komma på hur man skulle 
använda sig av datorn i skolans tills hon upptäckte spökskriften. På Antilopen arbetade de 
barn som inte satt framför datorn med olika finmotoriska övningar som skulle göra det 
lättare att hantera tangentbordet när de skulle arbeta där. Grindberg och Langolo (2000) 
uppger att när barnet ska lära sig att läsa och skriva så är den proximala principen viktig 
då barnet får kontroll över rörelserna från axeln vidare till armbåge till handled och till 
sist fingrarna på samma sätt som med höften före knäet och vristen före tårna. På Lejonet 
jobbade de andra barnen med olika språkövningar. Vi kan se fördelar med båda 
arbetsätten.  
 
ANNELI sa under intervjun att hon kunde se ”glädjen och stoltheten som barnen visar 
när de kommer med sin bok och ska få redovisa”. Genom vår studie fann vi att barnen på 
båda skolorna var nöjda med sitt resultat när de hade jobbat med spökskriften. I Lpo-94 
betonas att skolan skall sträva efter att varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 
växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter. Vi såg att pedagogen var samspelt med barnen, pedagogens roll 
kan beskrivas som en hjälpande hand, där pedagogen pushade barnen framåt i metodens 
delar genom kommunikation och samtal och besvarade barnens funderingar. Samspelet 
mellan barnen kan vi beskriva i form av samtalen dem emellan. Vi såg att samtalen och 
barnens respekt för varandra bidrog till glädjen som barnen visade upp. Vi tror inte att 
glädjen hade uppstått om inte barnen samarbetat så bra framför datorn som de gjorde. I 
spökskriftsmetoden så förespråkar Trageton (2005) att man bör behålla samma skrivarpar 
under en längre period men utifrån det vi sett anser vi att samarbetet fungerade bättre på 
den skolan där de bytte skrivarpar vid varje tillfälle.  
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Spökskriftsmetoden går även ut på att man inte skall använda sig av den traditionella 
handskriften men på skolorna vi studerat så använde sig båda förskoleklasserna av 
handskriften som ett komplement i läs- och skrivutvecklingen. Vi kunde se att detta gav 
en positiv inverkan på deras lärande och att det ledde till att barnen fick ett bättre 
självförtroende. Vi kunde även se att ett kontinuerligt och mer självständigt arbete 
framför datorn påverkar både barnens lust, motivation och lärande. De flesta barnen vi 
intervjuade tyckte att arbetet med spökskrift var lustfyllt, detta var en av delarna vi tittade 
på för att veta om barnen uppnått motivation till att lära. Vi kunde även se barnens iver 
över att få arbeta med spökskriften. Vi fick också uppleva barnens glädje och skratt 
genom deras kommunikationer och samtal framför datorn. Dock var det några barn som 
hellre hade velat arbeta med den traditionella handskriften. De ansåg att det var svårt att 
hitta tangenterna och därför var handskriften ett snabbare skrivverktyg.  

6.3 Slutsats 
 
Utifrån våra intervjuer med pedagogerna så fick vi fram att barnen visar upp en stor 
glädje och stolthet när de får redovisa sitt resultat för den övriga barngruppen. Precis som 
läroplanen säger så anser vi att det är viktigt för barn att få känna att de lyckas med det 
dem gör, detta tror vi bidrar till att barnet växer och utvecklas som individer. Vi kunde 
även se att samtalen och barnens respekt för varandra bidrog till glädjen som barnen 
visade upp i arbetet med spökskrift. När barnen fick ta ansvar för sitt eget arbete och 
arbeta självständigt i skrivarparen (utan pedagogens hjälp) kunde vi se att detta bidrog till 
att barnen blev motiverade till ett fortsatt arbete i spökskriftsprocessen. Men eftersom 
barn är olika och inte lär sig på samma sätt behöver vissa barn mer stöd framför datorn än 
andra och där kommer pedagogen in som en hjälpande hand. Under intervjuerna 
framgick det att de flesta av barnen på båda skolorna tyckte att det var roligt att arbeta 
med spökskriftsmetoden. De barn som hade denna åsikt tyckte att arbetet vid datorn gick 
snabbt, enkelt och roligt för att man fick arbeta tillsammans med en kamrat. Slutligen 
tycker vi oss även utifrån vår studie kunna konstatera att samspelet i spökskriftsmetoden 
mellan barn-barn och barn-pedagog, åtminstone bland just dessa barn bidrar till 
motivation och lust att lära sig läsa och skriva. 
 
Det har varit lärorikt att få en djupare inblick i spökskriftsmetoden. Vi kommer definitivt 
att ha användning av detta i vår yrkesprofession då vi anser att metoden känns som ett bra 
komplement till den övriga läs- och skrivutvecklingen.   
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6.4 Förslag till fortsatt forskning  
 
På skolorna vi undersökte skilde sig aktiviteterna åt. På skola 1 så arbetade de övriga 
barnen med olika aktiviteter som hade betydelse för deras finmotorik. På skola 2 så låg 
fokus på språkutvecklingen, de jobbade bland annat med att skriva berättelser och med 
bokstavskännedom. Vårt förslag till den fortsatta forskningen är att studera arbetet som 
sker utanför datorskrivandet, om detta har någon påverkan på spökskriftsmetoden.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide till pedagogen 
Om Spökskriftsmetoden 
Har du fått någon utbildning inom spökskriftsmetoden? 
Hur ser du att denna metod kompletterar den övriga läs- och skrivinlärningen?   
Finns det delar i metoden som du inte tillämpar? Så fall vilka och varför? 
Varför valde du att arbeta med Tragetons metod? 
Hur länge har du arbetat med metoden? 
Kan du beskriva hur ni arbetar med denna metod?  
 
Fördelar och nackdelar 
Vilka fördelar ser du med metoden/arbetssättet? 
 Ser du några nackdelar med metoden? 
Hur är du som pedagog delaktig i barnens arbete med metoden?  
 
Barnens arbete med Spökskriftsmetoden    
På vilka olika sätt/med vilka olika sorters uppgifter arbetar barnen vid datorn? 
Är det några barn som du anser att metoden särskilt lämpar sig för? 
Många barn tycker det är svårt och jobbigt att skriva för hand p.g.a. motoriska 
”svårigheter”, hur ser du på datorns betydelse i förhållande till detta? 
Många menar att datorn kan gynna elevernas/barnens språkliga medvetenhet på olika sätt, 
samt utgöra ett stöd vid bokstavsinlärningen och kopplingen mellan ljud och bokstav, hur 
ser du på detta? 
Hur upplever du barnens koncentration vid datorn? 
Hur fungerar deras förmåga att hantera datorn och tangentbordet? 
Tror du att dator skrivandet kan hämma barnen när det sedan skall skriva för hand?  
Vad tycker du barnen fokuserar mest på vid datorn, textens innehåll eller form? 
 
Lust och glädje 
Berätta något om hur du ser på barnens skrivlust vid datorn? 
Hur ser du på barnens samspel, samarbete och kommunikation vid datorn? 
Hur upplever du samspelet mellan dig och barnen?  
Läser barnen sina egna och varandras texter? 
Trageton m.fl. och inte minst läroplanen betonar att lärandet ska vara lustbetonat och 
lekfullt, tycker du att ert arbete kan beskrivas som lekfullt och lustbetonat? Kan du ge 
exempel?  
Vad ser du för resultat av metoden? 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide till barnen 
Frågor till barnen 
Vad tycker du om att skriva på datorn? varför? 
Vad är roligast, att skriva på datorn eller för hand?  
Om du jämför med att skriva på datorn och att skriva med penna, vilket tycker du är 
enklast? 
Vilket tar längst tid, att skriva för hand eller på datorn? 
 Vad tycker du om att skriva på tangentbordet, hittar du alla bokstäver? 
Vem hjälper dig när du arbetar vid datorn? 
Hur tycker du det fungerar att jobba med en kompis vid datorn? Tycker du att det är bra 
eller dåligt, förklara? Hur fungerar det? Hjälper ni varandra? Vad pratar ni om? 
Tycker du att det är roligast att skriva själv eller tillsammans med någon på datorn?  
Skulle du vilja arbeta mer/mindre med spökskrift? 
 
 



 

 

Bilaga 3  

Mailförfrågan 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter som studerar till förskollärare och upp till år tre som nu skriver 
vårt examensarbete. Vårt ämne kommer att handla om Arne Tragetons metod ”Att skriva 
sig till läsning” med hjälp av datorn. Det är framförallt samspelet barn/barn och 
pedagog/barn i arbetet med spökskriften som vi är nyfikna på att få veta mera om.   Vi 
undrar nu ifall vi har möjlighet att komma till er för intervjuer och observationer med er 
som pedagog och även barnen i er barngrupp? 
 
Vår frågeställning för arbetet kommer att vara: 
• Hur ser samspelet ut mellan barn-barn och barn-pedagog i arbetet med spökskrift?  
• Vad anser barnen om arbetet med spökskrift?  
• Vad anser pedagogen om samspelet med barnen, samt mellan barnen? 
 
 
Ifall du har möjlighet att träffa oss så föreslår vi någon dag nästa vecka. 17 
Vilken tid på dagen spelar ingen roll för oss? När det helst passar er. 
Hör gärna av dig med ditt svar så snart du får tid. 
Vänliga hälsningar, Elin och Nina 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4  

Föräldrarbrev 
Hej!  
Vi är två lärarstuderande från Luleå tekniska universitet. Vi är just nu inne på vår näst 
sista termin och håller på med vårt examensarbete som handlar om spökskriftsmetoden 
som är en del av att skriva sig till läsning med datorn (ASL). Vår önskan är att observera 
och intervjua barnen i den här gruppen för att få en inblick i vad barnen tycker om att 
arbeta med spökskrift och därmed behöver vi ditt/ert medgivande för detta. 
 
Vi vill också poängtera att detta är helt anonymt. Uppgifterna kommer endast att 
användas i forskningsarbetet och därefter raderas.  
 
Vi skulle uppskatta om ni/du kunde fylla i blanketten nedan och ta med den till skolan så 
snart som möjligt. Skicka med blanketten oavsett ert/ditt svar. Kontakta oss gärna på 
telefon om du/ni har några frågor.  
Nina Libell 070-0000000 eller Elin Karlsson 073-0000000 
 
Med vänliga hälsningar Nina och Elin  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Mitt barn heter _______________________________________________ 
 
 

 
 
Målsmans underskrift _______________________________________ 


