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Abstrakt  
Syftet med vårt arbete har varit att få och skapa förståelse för hur ett arbetssätt som är 
inspirerat av Arne Tragetons metod ”att skriva sig till läsning”, används som inkluderande 
pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen i skolans tidigare år. Vi har även fått inblick i hur 
datorn kan användas som komplement till pennan i syfte att stimulera till vidare skriv- och 
läsutveckling. Två elever och en lärare har intervjuats om och observerats kring hur datorn 
används i den löpande undervisningen. En annan del av vårt syfte var att ta reda på hur detta 
arbetssätt påverkar elevernas läsning och skrivning. Vi har kommit fram till att eleverna har 
utvecklats under arbetets gång, däremot går det inte säker att säga att det enbart beror på 
datorns hjälp utan det kan vara en kombination av olika åtgärder. Vi har sett många fördelar 
med arbetssättet men även en del möjligheter till förbättring. Det har även framkommit att 
läraren i fråga ännu inte har haft möjlighet att jobba med "att skriva sig till läsning" i 
klassrummet i så stor utsträckning som hon önskar. 
 
Nyckelord: Dator, Trageton, inkludering, läsning, individanpassad undervisning 

 
 



Förord 
Först vill vi tacka våra informanter, utan er hade det aldrig blivit någon undersökning. Vi vill 
tacka våra handledare och de andra studenterna i vår handledningsgrupp för all välvillig hjälp 
och respons. Vi vill även tacka vänner och familj som läst vårt arbete och kommit med 
konstruktiv kritik som har hjälpt oss att förbättra arbetet. Ett speciellt tack vill vi rikta till våra 
närmaste som stått ut med oss under denna prövande period och stöttat oss när det varit tungt. 
Vi vill även tacka varandra för allt, för alla skratt och goda samtal samt för ett givande arbete 
som har utvecklat oss båda. Sist och minst, i storlek, vill vi tacka lilla Minna som alltid, även 
innan hon var född, har fått oss att bli glada när humöret har svikit. 
 
 
 
Luleå juni 2008 
 
 
Camilla Berg  Annika Hagenfalk 
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Inledning 
Vi är två lärarstudenter som är i slutet av vår utbildning vid Luleå Tekniska Universitet. Vi 
ska båda bli lärare för grundskolans tidigare år (F-3) och vi ser fram emot alla de utmaningar 
som vårt kommande arbetsliv kommer att bjuda oss på. En stor del av rollen som lärare i 
grundskolans tidiga år handlar om att arbeta med elevernas skriftspråkliga utveckling, det vill 
säga att de ska lära sig läsa och skriva. Vi anser att läsning och skrivning är två sidor av 
samma mynt. De är beroende av varandra för att fungera och de bör därför ske i ständig 
växelverkan med varandra och inte skiljas åt. Läsning och skrivning bör också ske i olika 
sammanhang som upplevs meningsfulla av eleverna, de bör röra och beröra eleverna. Vi är av 
den åsikten att en bra lärare är väl förberedd på att i sin undervisning möta alla elever med ett 
rikt förråd av undervisningsmetoder och arbetsformer. Eleven ska få alla möjligheter den 
behöver för att ”utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det 
ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2006, s. 7). 
 
”Att skriva sig till läsning” är en läsundervisningsmetod som är ny och outforskad för oss 
båda och vi tycker att det verkar vara en intressant metod att arbeta utifrån som lärare.  
Metoden går ut på att eleverna lär sig att läsa och skriva med hjälp av datorn. Vi anser även 
att datorn är vår tids ”penna” och att alla elever i dagens skola ska få möjlighet att lära sig 
använda detta nya redskap i undervisningen. För att vi själva ska känna oss trygga med att 
arbeta framgångsrikt med datorn i klassrummet i framtiden, behöver vi för vår egen 
utvecklings skull fördjupa oss inom de pedagogiska områden som datorn kan användas inom i 
skolan.  
 
Det har kommit till vår kännedom att de på tre grundskolor i en av Norrbottens kommuner 
nyligen börjat arbeta med denna metod. På en av skolorna har en lärare dessutom inspirerats 
av metoden och använder nu utvalda delar av arbetssättet med datorn som ett inkluderande 
och kompletterande hjälpmedel för två elever i år tre som behöver extra hjälp med sin 
skriftspråkliga utveckling, främst när det gäller läsning. Detta tyckte vi lät väldigt intressant. 
 
Vi tror också att det är bra att vi får möjlighet att sätta oss in i fler pedagogiska metoder och 
synsätt som kan förebygga hinder och underlätta språkutvecklingen för alla barn i skolan. 

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att genom en kvalitativ studie få och skapa förståelse för hur ett arbetssätt, som 
är inspirerat av ”att skriva sig till läsning”, används som inkluderande pedagogiskt hjälpmedel 
samt på vilket sätt arbetssättet påverkar elevernas skrivning och läsning.  
 

1. På vilket sätt används datorn som pedagogiskt hjälpmedel? 
2. Vad är lärarens syfte med arbetsmetoden och vilka effekter ser hon? 
3. Vad är elevernas upplevelser och uppfattningar om arbetssättet? 

Syftesprecisering 
”Att skriva sig till läsning” är en metod som utvecklats av en norsk lärare vid namn Arne 
Trageton och som går ut på att elever i de tidiga skolåren lär sig läsa genom att skriva på 
datorn. Med ett inkluderande pedagogiskt hjälpmedel menar vi ett hjälpmedel som underlättar 
lärandet utan att eleven behöver plockas ut ur klassrummet. 
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Bakgrund 
I denna del av arbetet kommer vi att resonera allmänt kring skriftspråket och ta upp olika 
teorier och metoder om läsning och skrivning. Bland annat kommer vi att beskriva Arne 
Tragetons metod samt datorns del i skriv- och läsprocessen. Dessutom kommer vi att ta upp 
relevant historia och forskning för vår undersökning. Vi bearbetar även några perspektiv och 
begrepp som rör specialpedagogik och tidig skriv- och läsutveckling.    
 
Specialpedagogiken har under många år varit och är fortfarande ett aktuellt område inom 
skolan. Dessutom har dess utförande varit starkt knuten till hur skolan varit utformad (Groth, 
2007). En specialpedagogisk metod som används på vissa skolor för att optimera 
läsutvecklingen som hjälp för elever i behov av särskilt stöd, är Reading Recovery-
programmet (Frost, 2002). Steinberg (1994) menar att elevers inlärning främjas av att 
eleverna får vara aktiva och om de har roligt medan de lär sig. Enligt Folkesson (2004) så 
bidrar arbetet med datorn i klassrummet till att eleverna får vara mer aktiva samt att deras 
motivation ökar. Den norske läraren och författaren Arne Trageton har utarbetat en metod 
som kallas ”att skriva sig till läsning” som innebär att eleverna i början av sin skriv- och 
läsutveckling endast ska använda sig av datorn som skrivredskap. Trageton (2005) menar att 
elevernas motivation till att läsa ökar om de får utgå från texterna som de själva skapat, de 
blir producenter istället för konsumenter av text. Han tar även upp flera andra positiva resultat 
när eleverna jobbar med datorn, till exempel att känna glädje över att de producerat någonting 
eget. Myrberg tar upp vikten av att elever måste känna att de duger eftersom risken annars är 
stor att de hamnar i en ond cirkel som verkar negativt på deras läs- och skrivinlärning 
(Vetenskapsrådet, 2006). 

Historik 
Skolan i Sverige har funnits under en lång tid, men vägen till den skola vi har idag har varit 
lång och krokig. År 1842 skrevs den första folkskolestadgan där det bland annat togs upp 
vilka ämnen som skulle finnas med i undervisningen, bland annat läsning och skrivning. I 
folkskolestadgan yttrades även att fattiga och svagbegåvade inte hade samma krav på 
ämneskunskaper som de övriga eleverna. Ett stort problem under denna tid var att många 
elever hade långt till skolan och de var dessutom fattiga. De hade inte råd med ordentliga 
kläder vilket ledde till att de inte kunde ta sig till skolan vintertid och få sin utbildning. Det 
var bland annat på grund av detta som det startades så kallade ”mindre skolor” för de yngre 
eleverna där det inte fanns krav på utbildade lärare. Denna förändring gjorde det möjligt att 
starta fler skolor mer utspritt på landsbygden. Under denna period växte också flickskolor 
fram och under senare delen av 1800-talet även särskilda skolor för blinda, dövstumma och 
sinnesslöa. Under större delen av 1900-talet (1900-1970) hände det mycket med den svenska 
skolan. Elever med olika typer av svårigheter, exempelvis skriv- läs- eller matematiska 
svårigheter, fick möjlighet att gå i specialklass under en del eller hela skoltiden. I och med 
grundskolans tillkomst fick även specialundervisningen ett genombrott, betydligt fler elever 
än tidigare fick nu möjlighet till stöd av något slag i undervisningen (Egidius, 2001). 
Folkskolan (realskolan och flickskolan) förändrades och ersattes av en 9-årig obligatorisk 
skola, antalet elever till högre utbildningar ökade kraftigt och lärarutbildningen sågs över. 
Detta höjde nivån på utbildningen samt att andelen läs- och skrivkunniga ökade (Richardson, 
2004).  
 
Traditionellt sett har läs- och skrivundervisningen inneburit en långdragen genomgång av 
bokstävernas namn, ljud och form och arbetet kring dessa har utgått från samma läsebok för 
hela klassen, även kallade ABC-böcker. Detta har medfört att de elever som haft svårigheter 
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med sin läsning och skrivning har upplevt böckerna som för svåra och de duktiga eleverna har 
tvärtom inte funnit tillräcklig utmaning i böckerna. För läraren har dessa ABC-böcker betytt 
att den gemensamma undervisningen underlättats, men däremot har en differentierad 
undervisning inte varit möjlig att upprätta. En sådan läsinlärningsmetod kallas syntetisk och 
tar alltså sin början i språkets minsta delar, bokstäverna. Dess raka motsats, de analytiska 
läsinlärningsmetoderna, innebär att utgå från helheten, från texten och innehållet i det lästa 
eller skrivna (Frost, 2002). Sedan 1960-talet har den syntetiska ljudmetoden, även kallad 
”phonics-traditionen”, varit den vanligaste läsundervisningsmetoden i skolan. På 1970-talet 
fick eleverna för första gången börja med fri skrivning genom att läraren skrev ner deras 
berättelser åt dem och sedan dess har läs- och skrivinlärningen i skolan alltmer riktats mot att 
använda elevernas eget skrivande som utgångspunkt (Trageton, 2005). 
 
I Läroplanen för grundskolan som utkom 1962, Lgr 62, (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) 
nämns vikten av att kunna läsa och skriva och i kursplanen för svenska tas det upp vad som 
bör läras ut inom läsning och skrivning var för sig. Även Läroplanen för grundskolan som 
utkom 1980, Lgr 80, (Skolöverstyrelsen, 1980) tar upp vikten av läsning och skrivning både i 
den generella måldelen samt i kursplanen för svenska. En skillnad är dock att i kursplanen för 
svenska så nämns läs- och skrivinlärningen i ett gemensamt sammanhang. I den nuvarande 
läroplanen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo 94 (Skolverket, 2006), tas läsning och skrivning upp under samma målpunkt:  
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar 
i tal och skrift, (s. 10)  

 
Det är också först i den nuvarande kursplanen i svenska (Skolverket, 2000) som läsning och 
skrivning ses som en del av samma helhet, men nu förväntas även eleverna att använda sig av 
datorer som hjälpmedel i sitt textskapande. 
 
Jedeskog (1998) skriver om hur den svenska skolan länge har hämtat inspiration och idéer 
från andra länder för att utveckla skolan. Bland annat kommer intresset för att införa datorer i 
den svenska skolan ursprungligen från USA, som sedan 1982 arbetat med att föra in och 
använda datorer i skolan. Där har skolorna satsat på att arbeta med att lära eleverna att prog-
rammera och att använda olika ordbehandlingsprogram, databaser, multimedia och Internet. 
Det stora problemet som lärarna upplevde i de amerikanska skolorna var att de inte fick 
tillräckligt med fortbildning på datorområdet. Tekniken gick före pedagogiken och detta 
berodde på att IT-budgeten fördelats på detta sätt. Dessa erfarenheter och upplevelser delas 
även av en del av de lärare som varit med vid införandet av datorer i den svenska skolan på 
mitten av 1980-talet.  
 
Från början var enligt Jedeskog (1998) de svenska lärarna generellt positivt inställda till 
datorinförandet i skolan, men sedan visade det sig att förändringen orsakade stor frustration 
hos lärarna. Det skedde inte tillräckliga satsningar på att ge dessa lärare stöd i att fördjupa sig 
inom området, att känna delaktighet i förändringsarbetet och att göra datorn till en naturlig del 
i just deras undervisning. Dessutom fanns det för få datorer att tillgå ute i skolorna. Det 
satsades helt enkelt inte tillräckligt mycket tid och pengar på införandet av datorn i skolan. 
Författaren menar även att de organisatoriska förändringar som skedde 1989 genom 
decentraliseringen och kommunaliseringen av skolan kan ha varit en bidragande faktor till att 
datorns inträde i skolorna har varierat i omfattning och framgång.  
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På de skolor där det länge funnits datorer har de ofta placerats samlade i en datasal eller på 
andra allmänna platser i skolan, till exempel samlade i anslutning till skolbiblioteket. På en 
del skolor, främst för barn i yngre åldrar, har det även varit vanligt med en eller två datorer i 
klassrummet. Många skolor arbetar även med att låta eleverna ta datakörkort i syfte att ge 
dem en större frihet över att använda datorn i sitt skolarbete. Enligt en studie som gjordes 
under perioden 1984-1994 på sex skolor i tre av Sveriges kommuner användes datorerna 
främst som ordbehandlare. Det vill säga att de användes till att skriva på och de sågs även 
allmänt som uppskattade hjälpmedel med rättstavning och ordval. Dock låg tyngdpunkten på 
undervisning i datalära istället för datoranvändning, vilket ett par av skolcheferna starkt 
ogillade. Detta trots att datalära inte nämns i någon av våra kursplaner. Detta kan dock tolkas 
som att dator- och IT-användningen ska tillämpas inom alla ämnen (Jedeskog, 1998).    

Skriftspråket 
Dysthe (2003) menar att språket är viktigt för allt lärande, eftersom all kunskap förmedlas via 
språket. Att uttrycka sitt lärande i ord främjar lärprocessen. Allard, Rudqvist och Sundblad 
(2001) har utvecklat ett läsutvecklingsschema (Nya LUS) som ska fungera som ett stöd för 
läraren när det gäller att bedöma och synliggöra elevernas skriftspråkliga utveckling. Schemat 
består av tre faser: den utforskande, den expanderande och litterat läsande. De två första 
faserna är i sin tur tillsammans indelade i 19 punkter där utvecklingen börjar på punkt ett, 
brytpunkten mellan faserna ligger mellan punkt 12 och 13. Detta läsutvecklingsschema är 
även det som legat till grund för det beslut läraren i vår studie tagit om att ge de två eleverna i 
studien extra stöd i deras läsutveckling genom att ”skriva sig till läsning” med datorn. Det är 
på grund av detta beslut som vi valt att nämna detta i bakgrunden.  
 
Trageton (2005) menar att det är lättare att skriva än att läsa och att det är lättare att tala än att 
lyssna. Genom att följa detta påstående kommer textskapandet och den producerande eleven i 
centrum, det vill säga att all undervisning utgår från eleven, någonting som poängteras och 
eftersträvas i Lpo 94 (Skolverket, 2006). Han anser vidare att egenskrivna texter med datorns 
hjälp är lättare för eleverna att läsa än de obekanta texter som går att finna i diverse ABC-
böcker. Detta gäller oavsett vilken metod som används i lärandet och som en följd av att de 
fyra kompetenserna tala, skriva, läsa och lyssna används tillsammans, så får det till följd att 
den aktiva producerande eleven alltid är i fokus. Allard, et al, (2001) skriver att läsning och 
skrivning förutsätter och ”befruktar varandra”, eftersom det krävs en läsande mottagare för att 
en text ska ha någon mening med att skrivas och det behövs någon som skriver texter som 
läsaren kan och vill läsa.). ”Min erfarenhet av skolbarn är även den att det egna skrivandet har 
stor betydelse när de utvecklar sin läsförmåga. Det hjälper dem att komma underfund med hur 
läsning går till.” (Allard, et, al 2001s. 163) Enligt författarna förutsätter talet och skriften 
varandra då de har sin grund i samma språkliga förmåga. 
 
Även Smith (2000) hävdar att skriftspråket måste göras meningsfullt och dess användnings-
områden måste göras tydliga för att barnen ska finna det intressant och roligt att lära sig läsa 
och skriva. Han menar att barn lär sig läsa genom praktiskt utövande av läsning och att det 
huvudsakligen är lärarens uppdrag att hjälpa alla barn in i läsandets värld. Detta innebär att 
det ligger på lärarens ansvar att skapa möjligheter och förutsättningar för alla barn att i sin 
egen takt lära sig läsa och skriva. Vidare skriver Smith att klassrummet ska erbjuda barnen 
läs- och skrivaktiviteter som känns meningsfulla och användbara för dem. De ska direkt 
invigas i den skriftspråkliga miljön och börja utvecklas till goda läsare och skapare av text. 
Dessutom anser han att läraren gör fel som rättar barnen i deras tidiga läsning och skrivning, 
någonting som även Trageton (2005) betonar. Det kan tyckas låta logiska att rätta fel 
omedelbart så att barnet direkt ser hur det egentligen ska vara, men detta är enligt Smith 
(2000) ett säkert sätt för läraren att göra barnen osäkra i sin läsning och skrivning.     
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Begreppet ”literacy” är ursprungligen en engelsk term som handlar om hur läsning och 
skrivning bör fungera med ömsesidig påverkan av varandra. Trageton (2005) uppger att här i 
Norden används nu begreppet literacy när det talas om stimulering och utveckling av 
skriftspråket i ett vidare perspektiv. Myndigheten för skolutveckling (2003) har gett ut en 
kunskapsöversikt baserad på aktuell forskning där de använder sig av det svenska 
samlingsnamnet läs- och skrivförmåga för att anknyta till och förklara begreppet literacy. 
Literacy handlar enligt dem om att eleven skaffar sig förmågan att använda texter, antingen 
handskrivna eller tryckta texter: 
 

 – för att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer  

 – för att kunna tillgodose sina behov och personliga mål  

 – för att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga    
    förutsättningar (s. 9)  

 
Trageton (2005) menar att det är svårt att beskriva vad som händer vid läsning, men en 
generellt använd definition av läsning är att det handlar om avkodning och förståelse. 
Definitionen för skrivning kan förklaras som budskapsförmedling och inkodning tillsammans 
med motivation. Han vill genom en blandning av dessa två definitioner förklara sin metod 
med ”Att skriva sig till läsning på dator = budskapsförmedling x inkodning x 
meningsfull läsavkodning.” (s. 175) Frost (2002) hävdar att tidig bokstavskunskap och 
ordförståelse har en viktig betydelse för hur väl det går för elever i år tre med sin läsning. Han 
menar att de elever som kunde flest bokstäver och var duktigast på att avkoda ord i början av 
skolan är också de som blir de bästa läsarna i år tre. 
 

I skolan förväntas mycket av inlärningen ske genom att barnen läser sig till kunskap i 
läro- och faktaböcker. Detta gäller i allt större utsträckning ju äldre barnen blir. Det är 
därför viktigt att barnen från början förstår att man hämtar information ur texter och lär 
sig med hjälp av dessa. (Björk, Liberg, 2004, s. 93) 

 
Vygotskij (1995) påstår att det är svårare att skriva än att tala på grund av att talet faller sig 
mer naturligt eftersom det under flera år varit en naturlig del av barnens utveckling. Han 
menar också att många elever upplever en spärr så fort de fattar en penna för att skriva ner 
något. Med en dators ordbehandlingsprogram befrias enligt Föhrer och Magnusson (2003) 
eleverna från det rent mekaniska i skrivandet och kan på så sätt fokusera sig på innehållet 
istället. Dysthe (2003) framhåller att metakognition främjar lärande. Metakognition innebär 
att reflektera över sitt eget tänkande. Att kunna kommunicera med sig själv och andra om det 
som lärs är det som utvecklar det metakognitiva tänkandet. Ytterligare en faktor som inverkar 
positivt på inlärning inom ett område är att skriva ner vad som sker och ens tankar kring det, 
eftersom att sätta skrivna ord i samband med det som lärts ökar förståelsen inom ämnet.  

Läs och skrivmetoder 
Här kommer vi att ge läsaren en kort överblick över hur läs- och skrivinlärning kan ske samt 
beskriva de två övergripande metoderna som all läs- och skrivinlärning bygger på, nämligen 
analytiska och syntetiska metoder. Dessutom vill vi med dessa beskrivningar hjälpa läsaren 
att kunna jämföra likheter och skillnader mellan Tragetons metod och några andra 
framstående metoder. Vi vill också lägga en grund för oss själva att utgå från och jämföra 
med när vi analyserar och diskuterar vårt resultat. 
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Att lära sig läsa och skriva handlar enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) om att 
förstå hur det talade och det skrivna språket hänger ihop med olika språkljud (fonem) och 
bokstäver som grund. Det gäller att förknippa språkljuden med rätt bokstäver och olika 
bokstavskombinationer för att få flyt i sin läsning och bli en skicklig avkodare. Att förstå 
detta samband mellan tal- och skriftspråk kallas att ”knäcka koden” till skriftspråket. Det 
finns flera olika sätt att ”knäcka koden” på. En del barn lär sig detta helt på egen hand, medan 
andra behöver pröva sig fram med hjälp av flera olika strategier innan koden ”knäcks”. Det 
har därför utvecklats många olika metoder för att lära sig läsa och skriva. Trageton (2005) 
förtydligar skillnaden mellan två begrepp som ofta ses som synonymer, nämligen läsmetoder 
och läsundervisningsmetoder. 
 

Läsmetoder innebär de strategier som läsaren utnyttjar, medan läsundervisningsmetoder 
är den metodik som den läskunnige läraren använder sig av – det behöver enligt 
Skjelbred inte nödvändigtvis vara den strategi eller metod som eleven använder i 
praktiken. (s. 153)  

 
Huvudsakligen grundar sig ändå alla dessa metoder antingen på analytiska eller syntetiska 
läs- och skrivstrategier. Analytiska metoder tar sin start i helheten och utgår från text och 
utljudat tal. Sedan bryts helheten ner till delar som då består av meningar, ord och slutligen 
språkljud. Syntetiska metoder går istället från att ljuda ihop de minsta delarna, språkljuden, 
till ord, meningar och så småningom till längre nedskrivna texter. Enligt Myndigheten för 
skolutveckling (2003) anser dagens forskare att dessa metoder bör kombineras för att ge alla 
elever de bästa möjligheter att utveckla sin språkliga medvetenhet och ”knäcka koden”. Även 
Liberg (1993) pekar på att det är viktigt att dessa metoder bör kombineras för att skapa en god 
inlärning. Hon menar att läsaren är flexibel och använder sig både av helheten och av delarna 
i en text när han/hon läser. Frost (2002) betonar ”att det finns stora möjligheter för att slå en 
bro mellan de båda riktningarna” (s. 13). Trageton (2005) nämner att Huey, som var en av de 
första som uttalade sig i denna 100-åriga metoddebatt, menade att risken var stor att läraren 
låste sig vid en metod istället för att kombinera flera olika och på så sätt kunde göra 
undervisningen mer givande.  

Analytisk helordsmetod  Whole Languagetradition  
Enligt Trageton (2005) bygger Whole Language-traditionen på uppfattningen att skriftspråket 
är nedskrivet tal. Frost (2002) beskriver Whole Language som en holistisk modell, det vill 
säga att se och utgå ifrån helheten. Enligt denna helordsmetod ses läsning som en naturlig del 
i språkutvecklingen och ett sätt för eleverna att delge andra någonting. Whole Language 
bygger alltså på att läsningen ses som en process där helheten har störst betydelse och orden 
får en sekundär ställning. Eleverna får med denna analytiska metod utgå från sin talspråkliga 
förmåga för att i mötet med skriftspråket skapa mening och förståelse för de texter de möter. 
Ofta får de gissa sig fram till orden genom att ta hjälp av sammanhang och ordens första 
bokstäver. Eleverna lär sig enligt denna uppfattning att läsa med utgångspunkt i skönlitterära 
böcker istället för i traditionella läseböcker.  

Syntetisk ljudmetod  Phonicstradition  
Enligt Phonicstraditionen förespråkas en läsmetod som innebär att läsningen ses som ett 
förlopp där texter läses ord för ord, ljud för ljud. Metoden bygger på att eleverna lär sig läsa 
genom att gå från delarna i texten (bokstäver och ljud) till att läsa ut hela ord och meningar, 
det vill säga avkodning. Enligt detta sätt att se på läsning så krävs det speciellt anpassade 
texter för att eleverna ska träna upp sin avkodning effektivt (Frost, 2002). Trageton (2005) 
betonar att det enligt denna ljudmetod är först när avkodningen blivit automatiserad som 
eleven kan få en förståelse för innehållet.   

6 
 



Witting 

Denna renodlade ljudmetod är utvecklad av Maja Witting (1985) och den uppstod som en 
reaktion mot 1940- och 50-talets ABC-böcker, som enligt författaren fokuserade för mycket 
av den tidiga läsningen på att lära eleverna enbart ljudenliga ord. Witting ser läsningen som 
två aktiviteter som förutsätter varandra och därför bör kombineras under läsprocessen. Dessa 
aktiviteter och färdigheter är avkodning och förståelse. Wittingmetoden bygger på att 
eleverna ska förstå att bokstäverna är tecken som kan kopplas samman med olika språkljud 
och dessutom förstå hur dessa förhåller sig till varandra. Enligt denna metod får eleverna läsa 
ord som inte alltid är helt ljudenliga och de lär sig läsa olika vokal- och 
konsonantkombinationer som till exempel ly, si och rå. De får sedan associera fram riktiga 
ord från dessa ord och kan då komma fram till exempelvis att ordet ly finns i lysmask, 
paraply, sly och lyrik. Eleverna ska bli medvetna om hur läsning och skrivning går till; att det 
gäller att välja rätt symbol till rätt ljud, att vi läser och skriver från vänster till höger och att de 
tecken som hör till ett ord håller ihop och däremellan finns ett mellanrum och en tystnad 
mellan orden. Hon är en förespråkare av automatisering och överinlärning för att bli en riktigt 
duktig läsare och skrivare. ”Att läsa skall vara lika enkelt och självklart som att lyssna på 
någon som talar och att skriva lika enkelt som att tala själv” (Witting, 1985, s. 39).  

Kombinerade läsmetoder 
Frost (2002) förespråkar vikten av att som lärare använda sig av både helords- och ljud-
metoden när undervisningen planeras. För att kunna ta hänsyn till alla elevers olika behov och 
förutsättningar behövs delar ur båda traditionerna för att maximera elevernas möjligheter till 
att utvecklas till goda skrivare och läsare. Frost betonar att läraren bör stå med ”ett ben i båda 
lägren” när han/hon lägger upp sin läsundervisning, trots att den ena metoden kanske 
personligen känns mer tilltalande än den andra.   

WTR – Writing to Read 

Detta är ett läs- och skrivprogram som är utvecklat av John Henry Martin på 1980-talet i USA 
för att barn ska lära sig läsa genom det egna skrivandet. Programmet marknadsfördes av 
dataföretaget IBM och fram till idag har miljoner amerikanska barn lärt sig läsa och skriva 
med hjälp av datorn och WTR. Denna läs- och skrivmetod riktar sig till 5-7-åringar som lär 
sig läsa och skriva i sin egen takt med utgångspunkt i skrivandet. Barnen utgår ifrån sina egna 
språkliga erfarenheter och hur språket låter och skriver sedan sina texter utifrån en ljudriktig 
stavning, så kallad ”invented spelling”. I början av arbetet med WTR används speciellt 
framställda textprogram, medan det i slutet av projektet går lika bra att använda sig av vanliga 
ordbehandlingsprogram. Genom arbete i klassrummets fem olika arbetsstationer arbetar 
barnen med språket på ett varierat sätt och lär sig på detta sätt läsa genom att skriva. Dessa 
stationer är:   
 

• Datorstation där eleverna delar upp ord i ljud och sedan sätter ihop dem till antingen 
det ursprungliga ordet eller ett helt nytt ord. 

• Arbetsjournal där eleverna skriver ut vilka bokstavskombinationer som representerar 
de språkljud som finns i olika ord.   

• Skrivning och typografi där eleverna skriver sina egna berättelser med hjälp av 
ljudenlig stavning.  

• Lyssnarbibliotek där eleverna lyssnar på inlästa berättelser på ljudband samtidigt som 
de kan följa med i texten i den tillhörande boken. 

• Skapa ord är en station där eleverna kan spela spel som bygger på att låna bokstäver 
av varandra för att skapa nya ord. (Trageton, 2005). 
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LTG – Läsning på talets grund 

Detta är en skriv– och lässtrategi som enligt Trageton (2005) är en kombination av analytiska 
och syntetiska läsmetoder. Den är utvecklad av Ulrika Leimar som en protest mot alla ABC-
böcker som oftast ligger till grund för läs- och skrivundervisningen i skolan. Läsmetoden 
utgår ifrån texter som formuleras utifrån elevernas tankar och intressen och som läraren 
skriver ner allteftersom. På detta sätt blir eleverna redan från början medvetna om att text är 
nedskrivet tal. Sedan samtalar och arbetar eleverna utifrån dessa meningar. Eleverna arbetar 
med texterna genom att analysera satserna, orden och bokstäverna på olika sätt. Skrivandet 
kommer alltså först med utgångspunkt i elevernas egna begrepps- och ordförståelse och 
läsandet följer där efter. Enligt Leimar (1974) blir det skrivna undervisningsunderlaget på 
detta sätt alltid meningsfullt för eleverna. Dessutom skapas värdefulla samtal mellan lärare – 
elev och elev – elev då läsinlärningsmetoden bygger på det talade språket och en gemensam 
analys och jämförelse av det talade och skrivna språket.  

Reading Recovery  

Mary M. Clay är kvinnan som på 1970-talet utvecklat detta läsmetodiska program som syftar 
till att hjälpa elever som behöver stöd i sin läsutveckling. Programmet kommer ursprungligen 
från Nya Zeeland, men är väl beprövat och använt i Australien, USA och även Sverige. Det 
fungerar som ett återhämtningsprogram för de elever som av en eller annan anledning inte 
kommit igång med sin läsning och skrivning under första skolåret. Under det första året 
observeras och utvärderas elevernas skriftspråkliga utveckling och läraren beslutar sedan om 
eleven kan vara i behov av extra stöd. Programmet innebär då ett intensivt men effektivt 
arbete för eleven och även föräldrarna aktiveras dagligen i arbetet. Beroende på elevens 
behov av stöd så läggs en plan upp för hur arbetet ska ske. En specialutbildad lärare arbetar 
därefter enskilt med eleven 30 minuter varje dag. Under dessa pass arbetar läraren utifrån en 
speciell sammansättning av övningar och med böcker som passar elevens nivå. Successivt 
behandlas både läsning och skrivning, eftersom de stödjer sig på varandra (Frost, 2002).  

Naturmetoden 

Naturmetoden eller föräldrametoden som den också kallas är en informell och naturlig metod 
för läsinlärning. Denna metod bygger på att föräldrar läser bilderböcker och samtalar kring 
dem tillsammans med sina barn och därefter lär sig barnen att ”läsa” böckerna genom att 
imitera föräldrarna (Trageton, 2005).    

Arne Trageton – Att skriva sig till läsning 
Då denna studie bygger på att undersöka ett arbetssätt som är inspirerat av Arne Tragetons 
(2005) arbetsmetod ”att skriva sig till läsning”, så vill vi inleda med att presentera hans metod 
som den är meningen att användas. På den skola där vi utför vår studie används datorn som 
ett inkluderande kompenserande hjälpmedel för två elever i år 3 som behöver stöd i sin 
läsning och även skrivning. Där har deras lärare inspirerats av och anpassat Tragetons metod 
för att passa just dessa elever i syfte att fungera som en hjälp i deras läs- och skrivutveckling. 
Läraren beslutade att eleverna främst ska jobba individuellt vid datorn, vilket avviker från 
Tragetons metod eftersom han förespråkar pararbete vid datorn. Dysthe (2003) lyfter vikten 
av att som lärare komma ihåg att individuella processer är viktiga för en individs utveckling, 
likväl som det sociala samspelet. Det ena utesluter inte det andra. 
 
Istället för det traditionella uttrycket läs- och skrivinlärning så väljer Trageton (2005) att 
vända på ordningen och tala om skriv- och läslärande. Både i syfte att sätta skrivandet före 
läsandet och för att fokusera på att det handlar om ett ansvarsfullt lärande hos eleven och inte 
om inlärning där kunskap förmedlas från läraren till eleven. I hans metod ses lärarens roll 
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som stöttande, uppmuntrande och vägledande. Läraren ska kunna erbjuda eleverna intressanta 
uppgifter och stimulera dem att komma vidare om de kör fast i sitt arbete. Att stötta eleverna i 
deras skrivning genom att ställa frågor om stavning och formuleringar hjälper eleven framåt. 
Ibland kan läraren fungera som en sekreterare till eleven genom att han/hon skriver ner en 
historia som eleven berättar. 
 
”Att skriva sig till läsning” är en läsundervisningsmetod som går ut på att alla elever i klassen 
ska lära sig läsa genom att skapa sina egna texter på datorn i samarbete med en klasskamrat. 
Eftersom eleverna skapar sina egna texter blir de producenter av text istället för konsumenter 
av text och stimuleras därför till vidare utveckling. Rent praktiskt är metoden utformad som 
så att alla elever när de börjar i skolår ett (förskoleklass i Sverige) får börja med att skriva 
bokstavsräckor på datorn. De får under en viss tid trycka så mycket de vill på vilka tangenter 
de vill. Dessa sidor blir sedan till personliga bokstavsböcker som eleverna jobbar vidare med 
på olika sätt, exempelvis genom att räkna och markera en viss bokstav. På detta vis blir det 
roligare för eleverna att lära sig känna igen de olika bokstäverna i alfabetet. Dessa 
bokstavsräckor leder senare även till att de börjar skriva namn och ord samt berättelser 
skrivna med ”hemlig skrift”. Hemlig skrift innebär att eleverna skriver bokstavsräckor och 
sedan får de berätta för en lärare vad de skrivit så att läraren kan skriva ner med ”vanlig 
skrift” vad det betyder. Allt eftersom eleverna utvecklas och lär sig får de börja skriva mer 
avancerade ord och texter. I skolår två fortsätter de med att skriva på datorn i sin egen takt. 
Texterna som elevparen skapar tillsammans är nu i regel mer informativa och det förekommer 
ofta att eleverna samtalar om stavning och grammatik medan de författar sina texter, 
exempelvis brev, dikter, tidningar och berättelser. Eleverna i klassen får också läsa varandras 
texter vilket gör skrivandet mer betydelsefullt eftersom de får en mottagare. I skolår tre 
fortsätter eleverna med sitt textskapande men nu börjar de även skriva med pennan. Tester 
visar att de elever som har arbetet med att skriva på datorn hade i genomsnitt finare handstil 
än de som skrivit för hand hela skoltiden (Trageton, 2005). 
 
För många elever är det enligt Trageton (2005) lättare att skapa texter på datorn eftersom de 
kan fokusera mer på innehållet än på hur de ska utforma sina bokstäver vilket leder till mer 
innehållsrika texter. När eleverna sedan ska lära sig att forma bokstäverna för hand vet de 
redan hur bokstäverna ser ut och deras finmotorik har hunnit utvecklas mer. Detta leder till att 
det inte krävs lika mycket undervisningstid som i traditionell undervisning för att lära ut 
bokstäverna. Under arbetet med datorn är det viktigt att eleverna hela tiden jobbar parvis, 
eftersom dialogen leder till med utvecklade texter. Det är även viktigt att de använder båda 
händerna medan de skriver, eftersom det stimulerar båda hjärnhalvorna och utvecklar 
motoriken i båda händerna.  
 
Många föräldrar har varit kritiska till att vänta så länge med traditionell 
bokstavsundervisning, så en viktig del i arbetet har varit att övertyga föräldrarna om 
metodens många fördelar. Det är inte meningen att denna metod ska utesluta handskrivandet 
utan det är meningen att skriv- och läsinlärningen ska bli lättare och roligare för eleverna, 
samtidigt som de får lära sig att datorn och pennan kompletterar varandra (Trageton, 2005). 

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 
För oss är ”att skriva sig till läsning” en metod för alla i klassrummet och inget som enbart 
ska användas av elever i behov av stöd. Vi väljer att lyfta datorn som pedagogiskt hjälpmedel 
främst för att belysa vikten av att det är till för alla, men vi nämner även den kompenserande 
och kompletterande vinklingen eftersom det är så de har jobbat i klassen där vår 
undersökning ägt rum.  
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Datoranvändandet i skolan har varit väldigt omdiskuterat. Folkesson (2004) menar att datorn i 
sig inte verkar positivt eller negativt på en undervisningssituation, däremot hävdar hon att 
datorn kan förstärka effekten av den befintliga undervisningen.  
 
I en undervisningssituation påverkar samspelet mellan den lärande och de redskap som 
används både innehållet och utformningen på undervisningen. Utöver detta så påverkas även 
tankebanorna hos de inblandade beroende på vilket verktyg som används (Dysthe, 2003). Det 
finns många olika datorprogram som är anpassade till att användas inom skolan, men Björk 
och Liberg (1996) menar att ett vanligt ordbehandlingsprogram är ett framträdande 
hjälpmedel. De menar också att datorn inte är ersättning för en pedagog utan att det är ett 
komplement till den ordinarie undervisningen. Även Jedeskog (1998) hävdar att ett vanligt 
ordbehandlingsprogram, till exempel Word, i längden även kan leda till positiva effekter på 
elevernas handskrivna texter. Detta visar sig i längre texter med mer innehåll och korrekt 
språkbruk. Dessa positiva effekter beror enligt Jedeskog på den kreativitet, skrivglädje och 
det självförtroende som elever kan uppleva då de skriver på datorn. Men de beror också till 
stor del på vilken stöttning och uppmuntran eleven får från sin lärare. Hon skriver vidare att 
en lärare som visar personligt engagemang och intresse för att använda datorn i 
undervisningen ger eleverna större förutsättningar att genom detta verktyg fördjupa sina 
kunskaper. Om datorn används som ett komplement i den vanliga undervisningen så fungerar 
den som ett stöd för eleverna i deras lärande.  Detta genom att datorn skapar en nyfikenhet 
och ett intresse för eleverna att engagera sig i skolarbetet och på så sätt fördjupar de sina 
kunskaper.  
 
Föhrer och Magnusson (2003) menar att ett kompenserande hjälpmedel ska erbjuda elever 
nya möjligheter att visa sina kunskaper och fullfölja sin utbildning efter bästa förmåga. 
Hjälpmedel finns för att underlätta elevens läsning, skrivning och studier i stort. Det kan gälla 
allt från att som lärare visa eleven ett nytt penngrepp till att använda datorn istället för 
pennan. I kursplanen i svenska poängteras det att datorn ska vara ett naturligt hjälpmedel i 
skrivandet för alla elever vid slutet av skolår tre (Skolverket, 2000). Att använda datorn som 
ett kompenserande hjälpmedel för att skriva kan hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter 
att undvika sina svårigheter och istället stimulera och utveckla läsandet. En förutsättning för 
att datorn ska kunna fungera som ett kompenserande hjälpmedel är att det finns tillgång till 
datorer för de som behöver och att eleven behärskar datorn/programvaran, till exempel kan 
nyttja stavningskontroll, synonymordlista och eventuell talsyntes. Läraren bör ha en sund 
inställning till datoranvändandet och finnas med som ett stöd för eleven i skrivprocessen. Det 
är viktigt att komma ihåg att även elever med stor datorvana kan behöva vägledning i sitt 
skrivande eller med att organisera sina arbeten på datorn (Föhrer, Magnusson, 2003). 
 
Lpo 94 lyfter vikten av att eleven har kunskaper om medier och kan använda informations-
teknik som verktyg för lärande (Skolverket, 2006). Tangentbordet ska enligt Trageton (2005) 
ses som ett verktyg i sig för inlärning av de bokstäver vi bygger vårt språk på. Detta är 
speciellt viktigt att betona för eleverna i början av deras skriftspråkutveckling, så att de kan 
börja bygga egna ord och meningar. Att skriva med båda händerna stimulerar båda hjärn-
halvorna, därför är det viktigt att påminna barnen att båda händerna ska vara på 
tangentbordet. Han menar att eleverna inte ska tvingas att lära sig en viss fingersättning utan 
att de istället ska få hitta sin egen. Däremot är det bra att ha en bild av tangentbordet uppsatt i 
närheten av datorn och att upplysa eleverna om att placera pekfingrarna på upphöjningarna på 
tangenterna "F" och "J". Det är även en bra idé att göra eleverna uppmärksamma på att 
händerna ska hålla sig på sin egen planhalva genom att rita gränsen för höger och vänster 
hand på tangentbordet med en penna.  
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Teoretiska perspektiv och begrepp 
I följande avsnitt kommer vi att bearbeta och beskriva ett antal perspektiv, teorier och 
begrepp för att så småningom kunna tolka och analysera vårt resultat utifrån dessa synsätt. 

Relationellt och kategoriskt perspektiv 
Med ett relationellt perspektiv ses det enligt Persson (2001) som en viktig kompetens för 
läraren att ha förmågan att anpassa både undervisning och material till elevernas olika förut-
sättningar med hjälp av specialläraren. Ur detta perspektiv ses behovet av specialpedagogiskt 
arbete grunda sig i att elever befinner sig i svårigheter. Dessa svårigheter uppstår i mötet 
mellan elevens uppväxtmiljö och skolmiljön. Det är i det relationella perspektivet viktigt att 
se och tänka långsiktigt när det gäller specialpedagogiska insatser och dessa ska hela tiden 
inkludera och fokusera eleven, läraren och lärandemiljön. Ansvaret för den 
specialpedagogiska verksamheten bör ligga på alla i skolan; lärare, arbetslag och rektor.  
 
Ur ett kategoriskt perspektiv ses läraren främst som lärare med ämnesspecifika kunskaper. 
Specialläraren ses som en kompetent hjälp för lärare att tillgå om elever uppvisar olika 
svårigheter i skolan. Det specialpedagogiska arbetet motiveras med att det finns elever med 
svårigheter som antingen kan vara medfödda eller bero på andra orsaker som kopplas till 
individen. I detta kategoriska perspektiv skapas kortsiktiga lösningar som under en intensiv 
tid ska hjälpa elever med deras problem i skolan. Under denna tid är de eleven som står i 
fokus och det ligger främst på speciallärare och specialpedagoger att ansvara för den 
specialpedagogiska verksamheten (Persson, 2001).   

Lärteorier 
Det finns ett antal olika lärteorier att utgå ifrån beträffande synen på kunskap och lärande. Vi 
tänker i denna studie titta närmare på några olika grundläggande teoretiska synsätt. Vårt fokus 
kommer dock ligga på den sociokulturella inlärningsteorin.  
 
Enligt kognitivismen ses lärande som de inre processer som sker inne i människan, medan 
behaviorismen ser mer till förändringar i det yttre, det vill säga beteenden som går att studera. 
Sociokulturell teori belyser lärandet som en del i en social omgivning, att allt som sker 
runtomkring den lärande påverkar. Även samspelet mellan individen och redskapen i 
processen är viktiga (Dysthe, 2003). Det sociokulturella innebär enligt Säljö (2000) att en 
individ och dess lärande påverkas av både inre och yttre processer. De inre processerna är 
sådant som individens tankar och föreställningar. De yttre processerna är allting i den fysiska 
omgivningen, till exempel människor i ens närhet eller den kultur och individen vuxit upp i. 
Trageton (2005) beskriver den sociokulturella lärmiljön i skolan som att eleverna ska få alla 
möjligheter att experimentera, undersöka, leka, samtala, uttrycka åsikter, lyssna, skriva och 
läsa i den sociala gemenskapen. Det är den lärande eleven som ska vara i fokus och läraren 
ska finnas där som vägledare och erbjuda lämpligt arbetsmaterial och stöd. Detta synsätt på 
lärande stämmer väldigt väl överens med hur Tragetons metod är uppbyggd; eleven i 
centrum, vikten av det sociala samspelet och lärarens stödjande och utmanande roll.   

Individanpassad undervisning 
Alla elever är olika, undervisningen måste anpassas efter individerna (Björk, Liberg, 1996). I 
Lpo 94 står det att alla i skolan har ett ansvar för att upptäcka och hjälpa elever i behov av 
särskilt stöd. Skolan ska ta hänsyn till elevers olikheter och se till att alla elever får möjlighet 
att nå målen för undervisningen. Undervisningen måste enligt läroplanen därmed utformas 
olika för olika elever (Skolverket, 2006).     
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Jedeskog (1998) framhåller att det finns stora möjligheter till en individualiserad 
undervisning genom att använda datorn i skolan. På många skolor kan detta verka svårt att 
genomföra då det kan tyckas finnas för få datorer och att klasserna är för stora och med alltför 
skiftande elevsammansättning. Enligt Jedeskog hävdar däremot flera speciallärare att datorn 
kan användas för att ge varje elev en anpassad undervisning med övningar i sin egen takt som 
syftar till att få eleven att lyckas och känna intresse för sitt skolarbete. Dysthe (2003) menar 
att det inte går att ”bara” titta på en enskild elev och utifrån eleven ta reda på om 
undervisningens upplägg är lämpligt. Det är så mycket runtomkring som påverkar utfallet, 
både sådant som kanske händer just där och då samt företeelser som kan ha ägt rum tidigare 
på någon annan plats. Det sociokulturella är således av stor vikt vid en 
undervisningssituation.  Även Eriksen Hagtvet (2004) hävdar att den sociala gemenskapen är 
viktig för eleven. En individanpassad undervisning behöver inte betyda att eleven enbart 
samverkar med någon vuxen i skolan, utan att lärmiljön och aktiviteterna anpassas så att 
eleverna får lära och stimuleras av varandra.    

Specialpedagogik 
Atterström och Persson (2000) menar att specialpedagogik är tvärvetenskapligt, de uttrycker 
sig så här:  
 

Specialpedagogik är således med nödvändighet av en tvärvetenskaplig disciplin där 
ämnesområden som psykologi, psykiatri, sociologi, kommunikation och i viss mån det 
mer övergripande ämnesområdet handikappvetenskap, samverkar för att kunna förstå och 
hjälpa barn i klassrummet som på olika sätt och av olika orsaker är annorlunda. (s. 25-26) 

 
Atterström och Persson skriver också att en bred mångfald i klassrummet ses som en tillgång 
men att det tyvärr finns en risk att alla elever inte får de resurser de behöver. Även Björk och 
Liberg (1996) lyfter vetskapen om att alla elever har olika behov men att det ibland kan 
behövas extra resurser som av olika anledningar inte är tillgängliga. De menar också att vissa 
elever kan ha rent fysiska svårigheter med att hantera olika skriftredskap som till exempel 
papper, penna och böcker. Dessa elever behöver extra hjälp i sin skriv- och läsutveckling. 
Föhrer och Magnusson (2003) menar att datoranvändning kan gynna elever som inte lär sig 
skriva och läsa i samma takt som sina klasskamrater. De hävdar att datorn ska användas som 
ett kompensatoriskt hjälpmedel. Datorn ger eleverna möjlighet att ta sig an samma uppgifter 
som de andra i klassen samtidigt som de slipper kämpa så hårt för att visa sina kunskaper. Att 
använda datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel är ett nytt sätt att ge eleven möjlighet att 
nyttja hela sin intellektuella förmåga i meningsfulla sammanhang. 

Inkludering och exkludering 
Specialpedagogik i dagens skola kan vara antingen inkluderande eller exkluderande. Persson 
(2001) skriver så här om exkludering och inkludering:  
 

Det tas för givet att företeelser som förtryck, diskriminering och exkludering är av ondo, 
vilket knappast kan ifrågasättas. Det intressanta är emellertid att deras motsatser därmed 
också tas för givna som goda. Det innebär att likvärdighet, deltagande och inkludering 
blir vägledande för hur skolans verksamhet skall bedrivas. Men det är viktigt att komma 
ihåg att vi har få empiriska belägg för att så är fallet. (s. 32)  

 
Persson uttrycker vidare att för att skolan ska kunna bli inkluderande måste den kunna ta 
emot alla elever och bidra till att allas olika förutsättningar och behov tillgodoses effektivt.  
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Differentiering  
Differentiering kan enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) förstås som ett 
pedagogiskt begrepp och även som ett pedagogiskt behov som inte bör förknippas med 
enskilda elevers behov, utan som istället berör svårigheterna som lärare kan uppleva med att 
anpassa undervisningen till mångfalden i elevgrupperna. Enligt Persson (2001) uppkommer 
behovet av differentiering när elevernas olika förutsättningar försvårar undervisningen. Han 
beskriver begreppet som att det handlar om att möta alla elever i deras lärande. Antingen kan 
undervisningen behöva anpassas så att skolan arbetar inkluderande med elever i behov av 
särskilt stöd, eller så kan eleverna delas in i olika grupper eller skolor i syfte att kunna möta 
deras behov och förutsättningar i skolan på ett för eleven fördelaktigt sätt.   
 

Skola och utbildning är i sig motsägelsefulla verksamheter. Samtidigt som skolan skall 
vara likvärdig och målen lika för alla skall den vara öppen för att stödja mångfald och 
variation. Å ena sidan är vi människor lika varandra i en rad avseenden vilket motiverar 
att vi är tillsammans. Å andra sidan är vi olika varandra vilket också motiverar att vi lever 
tillsammans för att ta del av de erfarenheter som variation och mångfald kan ge. När så 
skolan skall ge en likvärdig utbildning där individers olikheter motiverar att utbildningen 
anpassas till individuella förutsättningar, uppstår inte oväntat problem. Detta är en 
klassisk problematik inom pedagogiken och således inte enbart en specialpedagogisk 
angelägenhet. (Persson, 2001, s. 141)   

Tidigare forskning 
Enligt Bjarnestig och Strang (2006) är det vanligt att lärare använder sig av flera olika 
metoder i sin läsundervisning. Det förekommer även att lärarna använder sig av skrivning för 
att läsningen ska gå framåt, eftersom skrivandet av egna texter är en viktig del av 
läsutvecklingen. De olika metoderna som används är en blandning av olika syntetiska och 
analytiska metoder. Även i den undersökning som Norlund och Nyberg (2007) har genomfört 
lyfts vikten av att kombinera olika lärstilar men de tar också upp vikten av att se i ett vidare 
perspektiv. De menar att det är en fördel att låta eleverna ha inflytande samt att ta hänsyn till 
hur olika faktorer, så som till exempel miljö och sociala effekter, påverkar valet av 
arbetsmetod. Jönsson (2007) ställer också frågor kring den sociala biten i lärosituationer. Hur 
läsningen påverkar det sociala och det sociala påverkar läsningen, att det inte går att ha det 
ena utan att det påverkar det andra. Hon nämner vikten av att läsa skönlitterära texter, både 
individuellt och i grupp. Att sedan skriva och samtala kring det lästa bidrar till att både 
skrivning och läsning ökar samt att förståelsen kring texternas innebörd fördjupas. Även 
Aldenius (2006) har kommit fram till att lärarna i hans studie använder sig av olika 
läsinlärningsmetoder. Skillnaden är att dessa lärare tar hjälp av datorn och ”att skriva sig till 
läsning”, i olika stor utsträckning, i sin undervisning istället för att använda sig av pennan. 
Det finns många undersökningar och rapporter som belyser datorn i undervisningen. Bland 
annat Johansson och Rönnbäck (2007) lyfter fördelarna med datorn i skrivundervisningen 
eftersom eleverna känner sig nöjda med det som de skriver vilket också leder till mer 
skrivande och mer innehållsrika texter. 
 
Dennis Groth (2007) har i sin undersökning kommit fram till att de flesta av eleverna 
uppfattar det specialpedagogiska stöd de får som positivt för deras lärande, men att eleverna 
känner sig utanför och utpekade på grund av stödet de får. Detta är något som lärarna försöker 
motverka bland annat genom att höja elevernas självvärdering. Enligt Trageton (2005) är det 
många elever i dagens skola som har problem med läsningen och många av dessa behöver 
extra stöd i någon form, detta trots att det har diskuterats och forskats kring området i 100 år. 
Trageton menar även att genom att utgå från elevernas skrivning så ökar deras läsförmåga 
vilket i sin tur leder till mindre specialpedagogiska åtgärder senare under skolgången. 
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Metod 
I denna del kommer vi att ta upp olika tillvägagångssätt för insamling och bearbetning av data 
och även vilka metoder vi utgått från i vår undersökning. Vi nämner kort olika intervju- och 
observationsmetoder samt en sammanfattning av genomförandet. Vi lyfter även hur vi 
resonerat kring vårt urval. 

Kvalitativ och kvantitativ insamlingsmetod 
Det finns olika tillvägagångssätt när data ska samlas in. Patel och Davidson (2003) menar att 
det finns två olika huvudtyper av insamlande av data, nämligen kvalitativ och kvantitativ. 
Den stora skillnaden mellan dessa olika metoder är hur datan samlas in och bearbetas. 
Backman (1998) menar att kvantitativ data i regel samlas in i större mängder än kvalitativa. 
Kvantitativa data presenteras sedan i form av siffror eftersom de har bearbetats med till 
exempel matematiska eller statistiska metoder. Kvalitativa insamlingsmetoder tenderar att gå 
mer på djupet och där förekommer inte siffror som slutprodukt, utan istället olika verbalt 
formulerade resultat.   

 
Ingen forskare börjar som ett tomt blad. Inom hermeneutiken utgör förförståelsen en 
naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen fram mot förståelse. I detta sammanhang 
ingår såväl forskarens teoretiska kunskaper som subjektiva och känslomässiga 
erfarenheter som en naturlig del för att kunna genomföra en kvalitativ intervju. (Patel, 
Davidson, 2003, s. 79) 

 
Vi har valt att använda oss av olika kvalitativa metoder i vår undersökning. Detta eftersom vi 
har en liten undersökningsgrupp vilket ger oss möjligheten att verkligen fokusera på kärnan i 
undersökningen.  

Urval 
I vår studie är vi inte ute efter att generalisera, vi är alltså inte ute efter att dra någon allmänt 
gällande slutsats utifrån vårt resultat. Undersökningen är både plats- och situationsbunden 
vilket innebär att alla resultat vi kommer fram till är aktuella för just den plats och i den 
situation som undersökningen genomfördes i (Backman, 1998). Våra informanter i denna 
undersökning består av en lärare i år tre samt två av hennes elever. Den aktuella skolan är 
ganska liten och ligger i en medelstor stad i Norrbotten.  

Intervju 
Det finns olika typer av intervjumetoder, bland annat strukturerade, ostrukturerade och 
informella. Den strukturerade intervjun utmärks av att den utgår från ett frågeformulär med 
fasta svarsalternativ, där frågorna ställs på samma sätt och i samma ordning varje gång 
(Svenning, 2003). En ostrukturerad intervju innebär att informanten ges stort utrymme till att 
besvara frågorna så fritt som möjligt utan förutbestämda svarsalternativ. Frågorna i en 
ostrukturerad intervju har ingen bestämd ordning utan ger intervjuaren stort utrymme till 
flexibilitet. Detta för att på ett naturligt sätt kunna fånga och följa upp de svar som 
informanten ger utan att för den delen utelämna några frågor (Patel, Davidson, 2003). Enligt 
Svenning (2003) kräver denna typ av intervju att intervjuaren är någorlunda insatt i 
undersökningsområdet, för att effektivt kunna följa upp frågor som kräver en vidare 
förklaring. Vidare skriver Patel och Davidson (2003) att intervjuer oftast inleds och avslutas 
med oladdade, öppna frågor för att informanten ska få uttrycka sig fritt och få möjlighet att 
komma med information som kanske annars inte blir belyst.  
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En informell intervju karaktäriseras av att intervjuaren inte har några specifika regler att 
förhålla sig till när det gäller upplägget på intervjun och att det går att driva varje fråga vidare 
så långt intervjuaren anser det är nödvändigt och möjligt. Denna intervju kallas också för 
djupintervju, då det verkligen är möjligt att gå på djupet i frågorna under intervjun. Ett bra 
hjälpmedel vid denna intervju är en bandspelare, så att intervjuaren kan koncentrera sig på att 
få samtalet med informanten att kännas öppet och naturligt. Det är ändå bra att som 
intervjuare föra små anteckningar under intervjun för att gardera sig inför eventuella tekniska 
fel vid inspelningen (Svenning, 2003).  
 
Vi har valt att använda oss av intervjuer för att få fram lärarens och elevernas syn på, och 
tankar kring, arbetssättet. Vi har kommit fram till att den typ av intervju som passar bäst för 
vårt syfte är informella intervjuer, även kallade djupintervjuer. I vår undersökning kommer vi 
att intervjua en lärare och två elever i år 3 och vi har vissa bestämda frågeställningar som 
grund för dessa intervjuer. (se bilaga) 

Lärarintervju 
Vi erbjöd oss att komma till informantens arbetsplats vilket uppskattades. Läraren valde 
sedan ett rum där vi genomförde intervjun. Vi gjorde läraren uppmärksam på när vi skulle 
starta inspelningen samt avsluta den. När vi stängt av inspelningen började läraren prata igen, 
aningen friare och med en del ny information. Vi beslutade ändå att inte slå igång band-
spelaren igen eftersom vi upplevde att informanten blev mer frispråkig med den avslagen så 
vi nöjde oss med att anteckna det som sades. 

Elevintervjuer 
Elevintervjuerna genomfördes på skolan i ett rum som var bekant för eleverna. Innan vi 
påbörjade intervjun frågade vi eleverna om det gick bra att vi spelade in, vilket båda sam-
tyckte till. Intervjuerna hölls korta för att eleverna inte skulle känna att det blev tråkigt och 
börja förlora fokus. Vi hade även anteckningsmaterial tillgängligt för att kunna skriva ner 
stödanteckningar under intervjun. Tyvärr krånglade diktafonen under intervjuerna vilket vi 
tyvärr upptäckte först i efterhand. Vi kände dock att våra stödanteckningar samt det som vi 
antecknade direkt efter intervjun var fullt tillräckligt som underlag för studien.  

Observation 
Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt att tänka på tre saker vid planerandet och 
genomförandet av observationer. För det första vad som ska observeras, för det andra hur 
registreringen av observationerna ska ske och för det tredje vilket förhållningssätt 
observatören ska ha. Observationer kan antingen vara strukturerade eller ostrukturerade. Med 
en strukturerad observation menas att observatören har ett antal förutbestämda skeenden som 
ska registreras. Detta görs med fördel i ett så kallat observationsschema med olika kategorier 
där de olika händelserna prickas av då de förekommer. Den ostrukturerade observationen 
lämnar större utrymme till utforskande av ett bestämt område, då den gör det möjligt att 
observera alla skeenden som förekommer. Både strukturerade och ostrukturerade 
observationer kräver dock att observatören är ordentligt insatt i det som ska studeras. 
 

Ostrukturerade observationer används oftast i utforskande syfte för att man ska kunna 
inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde. Vid dessa 
observationer har vi inte något utprovat observationsschema utan istället ska vi registrera 
”allting”, vilket i och för sig är en omöjlighet även för den skickligaste av observatörer. 
(Patel, Davidson, 2003, s. 94)  
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Eftersom vi är intresserade av att undersöka hur eleverna använder datorn i den dagliga 
verksamheten och inte av att bara registrera några specifika händelser anser vi att den 
ostrukturerade observationen lämpar sig bäst. Vår observationssituation ser ut som så att 
eleverna är vana vid vår närvaro. Därför är det möjligt för oss att vid olika tillfällen fungera 
både som deltagande observatörer (interagera med informanterna) och som icke deltagande 
observatörer (utan att medvetet påverka informanterna). Med observationerna är vi ute efter 
att kunna tolka och förstå arbetssättet utifrån en hermeneutisk synvinkel. Detta innebär enligt 
Patel och Davidson (2003) att forskaren använder sin egen förförståelse som forsknings-
verktyg i undersökningen. De menar att en nutida hermeneutisk tolkning ger forskaren 
möjligheter att tolka både texter och skeenden.  

Observationer 
Vi har vid flera tillfällen observerat eleverna och deras arbete vid datorn. Ett par gånger 
genom deltagande observationer och en gång utan att påverka eleverna i deras arbete. Under 
observationerna skrev vi kontinuerligt ner vad som hände. Saker som vi antecknade var 
exempelvis; om de använde båda händerna på tangentbordet, hur ofta läraren tittade till dem, 
hur de agerade när texten blev rödmarkerad och om de uttryckte att de var nöjda över det de 
presterat eller inte.   

Genomförande 
Under rubriken genomförande presenteras först en översikt för hur vår undersökning 
framskridit från syftesformulering till inlämning. Därefter redogör vi för våra etiska 
överväganden och slutligen hur vi valt att bearbeta vår data.  
 
Vi kontaktade tidigt läraren för att få godkännande för genomförandet av intervjuer och 
observationer. Vi kontaktade också eleverna och elevernas föräldrar om godkännande för att 
intervjua och observera deras barn. Vi informerade även om att intervjuerna och 
observationerna skulle genomföras för vår skull och att den information som kom fram i vår 
studie skulle behandlas och presenteras så att ingen känslig eller avslöjande information 
skulle offentliggöras. Vi valde att inte i förväg meddela exakta frågor eftersom vi ville minska 
risken för eventuella feltolkningar, så vi berättade bara i stort vad vi skulle fråga om och vad 
vi ville observera. När tiden för intervjuerna närmade sig tog vi även reda på att de tre 
informanterna samtyckte till inspelning av intervjuerna.  

Bearbetning av data 
Enligt Patel och Davidson (2003) finns det ingen speciell metod när kvalitativ data ska 
bearbetas, det är upp till varje forskare att finna ett lämpligt tillvägagångssätt. Efter både 
intervjuerna och observationerna har vi satt oss ner och skriftligt sammanställt det som 
framkommit. Efter lärarintervjun har vi dessutom skrivit av från inspelningen vad som sagts 
och vi har även sammanfogat det med våra anteckningar. Kvale (1997) uppmanar forskaren 
att se den nedskrivna intervjun som ett redskap för tolkning av det som framkommit under 
samtalet. Vi har låtit läraren läsa igenom avskriften för att få möjlighet att tydliggöra, ändra 
eller lägga till något. Eftersom diktafonen inte fungerade som den skulle under elev-
intervjuerna kunde vi inte göra en avskrivning av banden, utan vi har sammanfattat 
intervjuerna under de frågor som vi ställt. Kvale lyfter även att forskaren i sin analys bör 
bearbeta sin data på ett sätt som tydliggör det väsentliga i undersökningen. Vi har därför 
använt oss av meningskoncentrering som är ett sätt att sammanfatta och lyfta fram kärnan i 
det som sagts. För att knyta samman de data som hör ihop från våra intervjuer och 
observationer på ett tydligt sätt har vi dessutom använt oss av meningskategorisering.
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Tidsöversikt 
Här redovisar vi kort vad vi gjort under veckorna sedan arbetet påbörjats till dess att det 
färdigställts. 
 
Vecka Aktivitet 
5 Syftesformulering  
6 Inlämning av PM, 

litteraturstudier och påbörjande 
av rapportskrivning 

7-12 Observationer 
13-14 Litteraturstudier 
15 Lärarintervju 
16 Elevintervjuer, observation 
17 Komplettering av intervju med 

lärare via telefon 
18-21 Rapportskrivning 
22 Överlämnande av rapporten till 

våra opponenter 
23 Examination 

Etiska överväganden 
Det är enligt Kvale (1997) viktigt att som forskare ha sina informanters samtycke till 
intervjuer och observationer och detta kan ske antingen skriftligt eller muntligt. Det bör även 
meddelas huruvida undersökningen är konfidentiell eller inte och han förtydligar att även det 
skriftliga materialet ska hemlighålla informanternas identiteter.  
 
Eftersom vi vill bevara informanternas konfidentialitet valde vi att inte bifoga nedskrivna 
intervjuer i rapporten (Patel, Davidsson, 2003, Kvale, 1997). Vi har valt att låta läraren läsa 
igenom den nedskrivna intervjun för att ge henne möjlighet att ge sitt godkännande samt 
kunna lägga till kommentarer som informanten känner saknas. I den nedskrivna intervjun har 
vi förändrat lite i språkbruket för att få en mer flytande text utan att förändra innehåll och utan 
att ta bort den talspråkliga prägeln. Detta poängterades för informanten när vi lämnade över 
intervjun för granskning (Kvale, 1997). 
 
Denna studie är genomförd med kritiska ögon.  Det finns mycket med arbetssättet som vi 
anser är bra men vi anser att det finns rum för förbättring. Vår förhoppning är att denna 
rapport kan bidra till att arbetssättet förbättras och utvecklas. Vi har gjort vårt bästa för att 
bevara våra informanters tillit och vi har hela tiden haft elevernas bästa i fokus.  

Validitet och reliabilitet 
Här presenterar vi begreppen validitet och reliabilitet. Vår undersöknings tillförlitlighet 
diskuteras i resultatdiskussionen. Validitet enligt Kvale (1997) är att resultatet som 
framkommit i undersökningen svarar på vad som frågas efter i syftet, det vill säga att studien 
undersöker det som avses att undersökas. Begreppet reliabilitet kopplar han samman med 
engelskans ord för pålitlig (reliable) det vill säga att en underökning med hög reliabilitet går 
att lita på. Detta innebär i praktiken att undersökningen ska kunna visa på samma resultat 
oavsett vem som genomför den.  
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Resultat 
Vi kommer att kategorisera och presentera våra resultat från undersökningen utifrån våra 
frågeställningar. Under varje frågeställning redovisas den information som framkommit 
genom de olika undersökningsmetoderna och som är aktuell för respektive fråga. Varje 
frågeställning avslutas sedan med en sammanfattande analys där vi belyser de likheter och 
olikheter som vi funnit i vår undersökning. Vi jämför när intervjuerna och observationerna 
motsäger respektive bekräftar varandra. Eftersom mycket av allt det kloka läraren meddelade 
oss tyvärr var talspråkligt  har vi valt att inte citera så mycket utan istället omformulerat så att 
kärnan i det som sagts lyfts fram. 
 
Svenning (2003) hävdar att den kvalitativa analysen är känslig för tolkning, det som fram-
kommer bör inte ses som den enda sanningen. Däremot kan den erbjuda nya infallsvinklar 
och möjligheter att utforska nya aspekter inom undersökningsområdet. 

På vilket sätt används datorn som pedagogiskt hjälpmedel? 

Lärarintervju 
I klassen finns två elever med behov av läs- och skrivstöd som använder sig av datorn som 
skrivredskap. Detta arbetssätt startades upp eftersom läraren hade ett eget intresse av metoden 
”att skriva sig till läsning”. När arbetet skulle dra igång började läraren med att förklara för de 
berörda eleverna och deras föräldrar att eleverna skulle få arbeta vid datorerna med att skriva, 
men att de även skulle få fortsätta använda sig av pennan. Även resten av klassen fick 
förklarat för sig att datorerna i första hand skulle användas av dessa två elever vilket klassen 
accepterade. Hon förklarade även hur de rent praktiskt skulle gå tillväga med exempelvis 
felstavade ord och marginaljustering och att texterna sedan skulle läsas igenom, skrivas ut 
och klippas ut för att slutligen klistras in i deras skrivböcker. Hon uppmärksammade även 
eleverna på att de skulle använda båda händerna på tangentbordet och inte ”köra med 
pekfingervalsen”. Hon upplever att eleverna tog emot arbetssättet med en positiv inställning. 
 
Läraren har valt att inte avaktivera stavningskontrollen i Word vilket leder till att eleverna 
själva blir uppmärksammade på när något är felstavat och försöker rätta felet själva. Kommer 
de inte på vad som är fel ber de om hjälp. Denna fråga om hjälp leder ofta till en bra 
diskussion om hur ordet stavas, exempelvis om en bokstav fallit bort eller om det ska vara 
dubbeltecknat. Däremot har eleverna inte upptäckt att de genom att högerklicka på ett 
felstavat ord kan få olika stavningsförslag. Läraren poängterar att det inte spelar någon roll 
om texterna innehåller några stavfel. Det är det språkliga innehållet som är viktigt och 
”skrivglädjen är nummer 1”.  
 
När eleverna skriver vid datorn sitter de ner och arbetar individuellt. Läraren finns tillgänglig 
för att kunna hjälpa och inspirera dem om det behövs, men samtidigt måste hon även finnas 
till för resten av klassen. Hon brukar hjälpa dem att komma igång, annars brukar de jobba 
väldigt bra självständigt. Ibland hjälper hon dem att få ner sina ord i text genom att skriva åt 
dem. Hon lyssnar och skriver det de säger. ”De har båda två ett rikt språk, de har bara 
problem att formulera ner det och få upp en röd tråd i berättandet.” Läraren försöker se till att 
skapa lästillfällen kring deras texter genom att de får läsa högt för henne för att själv upptäcka 
vad som kan saknas i texten. De pratar om texten tillsammans och om något speciellt ord. På 
det sättet bearbetar läraren och eleven texten tillsammans.  
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Observationer 
Under de löpande och deltagande observationer som vi genomförde vecka 7-12 lade vi märke 
till att eleverna gärna frågade om hjälp och att det oftast inte krävde mycket från någon av oss 
vuxna (läraren, Camilla eller Annika) för att arbetet skulle komma igång igen, även när en 
annan elev erbjöd hjälp mottogs detta positivt. Vi såg också att det vanligen var så att läraren 
fanns i närheten av datorerna när ett nytt arbete skulle påbörjas. Oftast har eleverna båda 
händerna på tangentbordet men det händer att det bara är den ena handen som arbetar. 
Ungefär hälften av gångerna som ett ord blev markerat på grund av en felstavning upptäckte 
och korrigerade eleverna detta själva medan andra hälften behövde de ett visst lärarstöd. När 
de skulle skriva någonting utifrån en text i deras arbetshäfte fick de först läsa högt för sig 
själv innan de påbörjade skrivuppgiften. 

Icke deltagande observation 

Under tillfället när eleverna skrev tillsammans kunde vi observera att de interagerade både 
med varandra och med läraren. Läraren var dock noga med att påpeka att eleverna skulle 
samtala med varandra och inte främst med henne. Det som trion samtalade kring var stavning, 
behovet av mellanslag och om olika uppslag för textens innehåll. Vid ett tillfälle bokstaverade 
läraren ”ljuster” för eleverna och elev 1 utbrister ”Det stavas som ljus”. Under arbetets gång 
hände det ibland att den skrivande eleven blev rättad av den andra, till exempel så skrev elev 
2 ”skaft” och då påpekade elev 1 att ”skaftet” ska ha ”et” på slutet. Läraren hjälpte även 
eleverna att skriva en hel del och när eleverna körde fast i sitt tänkande hjälpte hon dem att 
komma vidare med olika frågor. Vid ett par olika tillfällen gav läraren eleverna spontan 
positiv respons på deras arbete, ”Ser ni vad ni kan massor!”. Eleverna läste även högt vid ett 
par tillfällen, efter lärarens uppmuntran, för att tillsammans kunna ta till sig det de skrivit och 
avgöra om de var nöjda eller om de ville göra några ändringar. Tillsammans rättade eleverna 
vissa av sina stavfel och ibland tog de hjälp av läraren, till exempel då elev 1 frågar: ”Vad är 
det här för fel? Det ska vara å”, svarar läraren. Det förekom också att läraren rättade stavfel 
utan att eleverna bett om det eller ens uppmärksammat att något var fel. Under större delen av 
arbetspasset så hade den elev som skrev båda händerna på tangentbordet men båda eleverna 
var mest aktiva med höger hand. I slutet av arbetspasset utbrister elev 2 glatt till elev 1 ”Ser 
du vad mycket vi skrivit! Kan du fatta det!”. Så trots att elev 2 i början av arbetspasset sa ”jag 
är inte så snabb” hann eleverna tillsammans författa en text som de båda var mycket stolta 
över. Avslutningsvis frågade läraren om de var nöjda med sitt alster och efter ett litet tillägg 
från en av eleverna var båda eleverna nöjda och läraren skrev ut deras text.  

Sammanfattning av arbetssättet 
Läraren berättar under intervjun att hon brukar hjälpa de båda eleverna att komma igång med 
sitt skrivande vid datorerna samt att hon finns tillgänglig när de behöver hjälp. Hon vill 
däremot att eleverna först försöker rätta sina texter själva innan de ber om hjälp av henne. 
Detta bekräftades under våra observationer, då vi kunde se att eleverna oftast försökte rätta i 
sina texter själva, det var bara ibland de bad om hjälp utan att ha provat att rätta själva först. 
Läraren påpekar också att hon med arbetet vid datorerna vill skapa lästillfällen för eleverna. 
Det har vi observerat att hon gjort, då eleverna läser högt för sig själva när de arbetar med 
uppgifter i sina arbetshäften och de får läsa sina texter högt för läraren, både under arbetets 
gång och då texten är färdig. Under det observerade pararbetet vid datorn samtalade eleverna 
både med varandra och med läraren om texten. Samtalen berörde både innehåll och form i 
texten. På så sätt bearbetade de tillsammans texten, någonting som läraren under sin intervju 
tog upp som en viktig aspekt med arbetet. Flera gånger under våra observationer har läraren 
skrivit i elevernas texter. Läraren förklarar både under vår intervju med henne och under en 
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observation att hon ibland fungerar som elevernas sekreterare. Detta gör hon för att underlätta 
i deras textskapande, så att de kan koncentrera sig på innehållet. Eleverna har för vana att ha 
båda händerna på tangentbordet då de skriver, någonting som läraren har uppmärksammat 
dem på. De använder dock ofta ena handen mer än den andra då de skriver.  

Vad är lärarens syfte med arbetsmetoden och vilka effekter ser hon? 
Arbetet med datorerna kom igång under hösten 2007. De två berörda eleverna hade under 
sommaren stått still i sin språkliga utveckling och de hade backat i sitt läsflyt. Lärarens syfte 
med att föra in detta Trageton-inspirerade arbetssätt är att eleverna ska komma framåt i sin 
läsning och även skrivning. Att de ska kunna läsa sina egna texter och bearbeta dem på ett 
mer effektivt sätt än med enbart penna och sudd som skrivredskap. Syftet är även att de ska få 
möjlighet att utveckla sina individuella läroprocesser, vilket är en anledning till varför 
eleverna arbetar individuellt vid var sin dator. Dessutom ser hon en stor fördel med de 
spontana samtal kring elevernas texter som uppstår när eleverna vill ha hjälp med sina texter. 
”Jag ser det som ett pedagogiskt hjälpmedel. Jag ser det som ett komplement till pennan, inte 
som någonting de ska använda istället för penna.” 
 
De effekter hon nu, efter cirka fyra-fem månaders arbete, kan se på elevernas läsning och 
skrivning är främst att de skriver längre och mer innehållsrika texter på datorn än de gjorde 
tidigare med enbart penna.  
 

Ger man dem bara ett uppslag att skriva om så visar det sig att de sitter på en massa 
kunskap. Deras lust att skriva har ökat när de fått skriva på datorn och skrivandet på 
datorn har medfört att de även blivit bättre på att skriva med penna. 

 
Det går också fortare och lättare för dem att skriva och formulera texter på datorn. Läsningen 
har påverkats positivt genom att de nu läser en större mängd egenproducerad text än tidigare. 
Hon upplever även att eleverna känner sig väldigt stolta över de texter de åstadkommer, både 
till innehåll och till utformning. ”Fördelarna som jag kan se är att det ger eleverna ett ökat 
självförtroende, det ger ’ringar på vattnet’.” 
 
Då läraren introducerade arbetssättet befann sig de båda eleverna på LUS – punkt 11 i 
läsutvecklingsschemat (Allard, et al. 2001) och nu ligger båda två på LUS – punkt 13, vilket 
är en utveckling i positiv riktning. Läraren tror att denna utveckling kan bero på en 
kombination av de olika insatser som står inskrivna i elevernas åtgärdsprogram, men hon vill 
med detta uttalande inte förringa datorskrivandets positiva inverkan. Läraren påpekar att det 
är ett mål att alla elever ska ligga på LUS - punkt 15 när de slutar år 3.  

Sammanfattning av syfte och effekter 
Läraren hade flera olika syften med arbetssättet, varav det främsta målet var att eleverna 
skulle komma framåt i sin läsning och skrivning. Hon ville även att de skulle kunna läsa sina 
egna texter och på ett lättare sätt kunna bearbeta dem. Med detta sätt att arbeta ville hon ge 
eleverna möjlighet att utveckla sina individuella läroprocesser och detta i sammanhang som 
gör både läsningen och skrivningen mer meningsfulla för eleverna. Hon menar även att 
datorn inte ska vara en ersättning för pennan, utan de båda skrivredskapen ska komplettera 
varandra.  
 
De effekter läraren lagt märke till är att eleverna nu har en större lust till skrivandet samt att 
deras texter blir längre och mer innehållsrika. Dessa texter går dessutom snabbare att 
producera och eleverna visar stor stolthet över det de skrivit. Skrivandet på datorn har även 
medfört att deras skrivande med pennan också har utvecklats i positiv riktning. Elevernas 
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läsning har också påverkats. Eftersom de nu skriver mer innebär det också att de läser mer i 
och med att de läser igenom och bearbetar sina skapade texter. Detta har fått som följd att de 
båda eleverna nu kommit framåt i sin läsutveckling, någonting som synliggjorts genom deras 
placering i läsutvecklingsschemat.  

Vad är elevernas upplevelser och uppfattningar om arbetssättet? 

Elevintervjuer 
Gemensamt för de båda eleverna är att de båda upplever arbetet med att skriva på datorn 
lättare, finare och snabbare än att skriva med pennan. De tycker även att arbetssättet är roligt. 
Elev 1 poängterar att det är lättare att rätta när någonting är fel i texten, men tycker ändå lika 
mycket om att använda datorn som pennan, medan elev 2 föredrar att skriva på datorn 
eftersom det går snabbare och blir finare. Elev 1 tycker att det bästa är att få skriva egna 
berättelser utifrån en redan given början. Ingen av eleverna har någon egentlig uppfattning 
om varför just de jobbar med att skriva på datorn, men de har sina gissningar. Elev 1 gissar på 
att datorn ska göra arbetet lättare för eleven. Elev 2 tror att arbetet med datorn ska göra att allt 
arbete ska hinnas med på detta sätt. Båda eleverna föredrar att skriva enskilt. För elev 1 spelar 
det ingen roll var datorn är placerad, huvudsaken är att eleven själv får bestämma innehåll 
och utformning på texterna. Elev 2 däremot vill helst arbeta med datorn där det är lugnt, 
gärna i ett eget rum istället för i klassrummet.  

Observationer 
Under våra observationer har vi uppmärksammat elevernas reaktioner som uppkommit kring 
arbetet med datorn. Elev 2 skrev vid ett tillfälle en ovanligt lång mening och var riktigt stolt 
och glad över den. Elev 1 tar efter ett skrivpass vid datorn sin bänkbok och berättar stolt att 
eleven läst 37 sidor på två veckor och boken har 40 sidor. Elev 2 visar efter parskrivningen 
den 15:e april den skrivna texten för en annan klasskompis och är stolt över mängden.  

Sammanfattning av elevernas upplevelser och uppfattningar 
Eleverna berättar att de tycker att arbetet med datorn gör skrivningen lättare och snabbare och 
resultatet blir finare. De tycker båda två att arbetssättet är roligt och de är även eniga om att 
de föredrar att arbeta enskilt vid datorerna. Den ena eleven meddelar att det bästa vore att få 
arbeta i ett eget, lugnt rum. Ingen av eleverna har någon egentlig uppfattning om syftet med 
att de skriver på datorn, de har bara sina gissningar. Enligt vad vi observerat känner eleverna 
stolthet över just mängden på de texter de producerat eller läst.  
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Diskussion 
Här diskuterar vi först kring metoden och lyfter för- och nackdelar med vårt tillvägagångssätt. 
Vi tar även upp arbetets tillförlitlighet. I resultatdiskussionen blir olika frågor belysta och 
även här vägs för- och nackdelar mot varandra. Vi diskuterar om vad denna undersökning har 
gett oss för erfarenheter och kunskaper för att slutligen ge förslag till framtida forskning. 
 
Genomgående under diskussionen kommer vi att tolka våra resultat utifrån olika utgångs-
punkter som för oss bildar en helhet, den syn som vi har på kunskap och lärande. Vi använder 
oss av en hermeneutisk tolkning samt ett relationellt och sociokulturellt synsätt när vi 
uttrycker våra tankar och reflektioner. Denna sammanfogade utgångspunkt innebär för oss att 
vi går in i undersökningen med våra egna tankar och förutsättningar och tolkar resultatet 
utifrån dessa. Vi ser eleven som en del i ett större sammanhang och att alla olika delar är av 
vikt för att kunna förstå och hjälpa eleven i dess lärande. Det är inte eleven som ska anpassas 
efter undervisningen, undervisningen ska anpassas efter eleven. 

Metoddiskussion 
Då vi bearbetade vårt material valde vi att inte ta med allt från observationerna i resultatet 
eftersom vi bedömde att det inte var relevant för undersökningen. Däremot har vi inte tagit 
bort någonting som är relevant bara för att det inte passar vårt synsätt, detta anser Nyberg 
(2000) vara viktigt.  
 
Vi tror att det kanske varit bättre att genomföra den icke deltagande observationen innan vi 
genomförde lärarintervjun eftersom vi misstänker att våra frågor under intervjun fått läraren 
att agera annorlunda under vår icke deltagande observation. Vi upplevde att läraren då ville 
visa ett annat sätt att arbeta arbetssätt utifrån hur hon tolkat och besvarat våra intervjufrågor. 
Detta gjorde att den icke deltagande observationen inte blev som vi väntat oss, men en positiv 
aspekt av det var att vi fick en liten inblick i hur eleverna arbetar ihop. Denna nya inblick 
ledde till att vi formulerade en extra intervjufråga till eleverna som rörde hur de helst ville 
arbeta, tillsammans eller enskilt. 

Resultatdiskussion 
Vi anser att vår undersökning har hög validitet och reliabilitet, eftersom resultatet svarar på 
vårt syfte och enligt vår tolkning hade resultatet blivit detsamma även om det varit andra 
individer som genomfört undersökningen. Däremot tror vi att detta hade kunnat höjas ännu 
mer genom att låta en utomstående läsa igenom våra nedskrivna intervjuer och observationer 
för att se om denna person skulle ha dragit samma slutsatser som vi har gjort. Eftersom syftet 
med vår undersökning inte är att kunna dra någon generell slutsats om arbetssättet, så anser vi 
att det inte påverkar arbetets tillförlitlighet att endast tre personer deltog i undersökningen. Vi 
har valt att använda oss av sekundärkällor i de få fall när primärkällan endast funnits på 
engelska. Detta eftersom vi litar mer på andra författares tolkningar än på vår egen förmåga 
att översätta korrekt. Vi är medvetna om att detta gör att primärkällan kanske inte tolkats rätt. 
 
Vi funderar kring om arbetssättet verkligen är så Trageton-inspirerat som läraren önskar. 
Även om det enligt oss finns många bitar som är tagna från "att skriva sig till läsning", så 
anser vi att vissa centrala bitar saknas. Som till exempel parskrivningen, som enligt Trageton 
(2005) ger eleverna större förutsättningar att utveckla sitt läsande och skrivande. Den stora 
likheten med den ursprungliga metoden som läraren använder sig av är att datorn finns i 
klassrummet och är en del i undervisningen. En annan likhet är att hon använder sig av ett 
vanligt ordbehandlingsprogram (Word) när eleverna skriver, vilket Björk och Liberg (1996) 
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anser vara ett fullt tillräckligt hjälpmedel, och även det rent praktiska i att skriva ut, klippa ut 
och klistra in texten i sina vanliga skrivböcker. Ytterligare en likhet är att både läraren i vår 
undersökning och Trageton har sett positiva resultat med datoranvändning i undervisningen, 
vilket även Johansson och Rönnbäck (2007) belyser i sin forskning. De framsteg som läraren 
i vår undersökning har observerat hos eleverna baserar hon på punkterna i läsutvecklings-
schemat (Allard, et al, 2001).   
 
Utifrån vår lärarintervju har det framkommit att läraren vill jobba mer utifrån Trageton. I 
nuläget provar hon sig fram och kombinerar olika metoder, vilket är en fördel för elevernas 
lärande enligt Liberg (1993). Läraren säger att förhoppningen är att senare få möjlighet att 
använda sig av Tragetons metod genomgående när hon får ta emot en ny klass. Vi tror att 
möjligheterna att undersöka metoden ”att skriva sig till läsning” varit större om klassen som 
vi genomförde undersökningen i hade arbetat med datorn redan från skolstarten. Då hade vi 
däremot inte fått möjlighet att sätta oss in i hur datorn kan användas som ett komplement och 
ett stöd i undervisningen, vilket vi tycker varit intressant.  
 
Under våra observationer och utifrån lärarintervjun har vi dragit slutsatsen att läraren i vår 
studie arbetar främst med utgångspunkt i analytiska undervisningsmetoder. Detta innebär att 
hon utgår från helheten i språket och tar vara på elevernas synpunkter och tankar i 
undervisningen. Hon utgår bland annat ifrån elevernas egna erfarenheter som underlag i deras 
textskapande vid de olika lärtillfällen som hon skapar. Trots att det mesta i lärarens arbetssätt 
är analytiskt, ser vi vissa syntetiska tendenser, till exempel färdigskrivna övningsböcker. Att 
kombinera olika metoder är enligt Bjarnestig och Strang (2006) vanligt förekommande hos de 
flesta lärare. De påpekar även att det är vanligt att lärare använder sig av elevernas skrivning 
för att de ska komma framåt i sin läsning. Läraren i vår undersökning har använt sig av denna 
metod för att hjälpa sina elever. 
 
Trageton (2005) och Smith (2000) anser att rättning av texter inte är något som läraren bör 
göra. Det är bättre att eleverna själva uppmärksammar sina stavfel och rättar dem tillsammans 
med sin skrivkamrat. Läraren kan även ställa frågor till eleverna för att hjälpa dem att hitta 
andra formuleringar som förbättrar texten. Läraren nämner i vår intervju att hon anser att 
några stavfel i texterna inte spelar någon roll, men under våra observationer har vi sett att hon 
går in i texterna och rättar stavfel som eleverna själva inte har uppmärksammat. Vi ställer oss 
frågan om hon själv är medveten om denna motsättning eller om hon inte inser att hon säger 
emot sig själv. Våra egna erfarenheter säger oss att det är vanligt att lärare inte alltid är 
medvetna om alla vardagliga val som görs. Vi hoppas därför att det vi uppmärksammat är till 
gagn för läraren i vår undersökning, andra verksamma lärare samt blivande lärare. 
 
Under våra observationer framkom det att en stor textmassa gjorde eleverna stolta, men vi 
lade även märke till att läraren hade skrivit mycket av texten. Är det då värt att frånta 
eleverna skrivandet för att skapa textmassa? Kanske hade eleverna blivit lika stolta över en 
mindre textmassa där de själva varit de enda som skrivit. Enligt Leimar (1974) är det viktigt 
att texterna är betydelsefulla för eleverna. Så utifrån detta drar vi slutsatsen att det varken 
borde vara textens längd eller hur välformulerad den är som spelar någon större roll, utan det 
primära är att eleverna känner att texterna i undervisningen är meningsfulla. Dessa tankar 
finner vi stöd i även hos Smith (2000) som också lyfter vikten av klassrummets utformning 
och de skriftspråkliga aktiviteter som läraren erbjuder eleverna. Myrberg lyfter ytterligare en 
aspekt som lärare borde ta hänsyn till, nämligen vikten av att eleven ska känna att den duger 
(Vetenskapsrådet, 2006). Vi har själva upplevt hur omotiverande det kan vara att känna sig 
oduglig och dessutom att då inte få uppmuntran och stöd från läraren. Därför kommer vi göra 
vårt yttersta för att så ofta som möjligt motivera och ta våra framtida elever för att de hela 
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tiden ska känna att de duger. Vi tror att elevernas självkänsla höjs om de får vara med och 
påverka undervisningen. Detta är någonting som Norlund och Nyberg (2007) anser vara 
viktigt.  
 
Egidius (2001) och Richardson (2004) lyfter båda att skolan, sett ur ett historiskt perspektiv 
har utvecklats mycket på olika sätt. I tidigare läroplaner och kursplaner (Kungliga 
Skolöverstyrelsen, 1962, Skolöverstyrelsen, 1980) är ofta läsningen och skrivningen 
beskrivna som två vitt skilda delar och det är först i den nuvarande läroplanen (Skolverket, 
2006) och kursplanen i svenska (Skolverket, 2000) som läsning och skrivning ses om en 
helhet och datorn nämns som en naturlig del i undervisningen. Vi har själva lagt märke till 
vissa förändringar när vi jämför vår egen skolgång med vad som framkommit under våra 
observationer. När vi gick i grundskolan var det ont om datorer och de få som fanns var 
placerade antingen i en korridor eller i en datasal. Nu har vi sett att det är vanligt 
förekommande att det finns minst en dator placerad i varje klassrum, även om dessa inte 
används i så stor utsträckning som de kunde. Både Jedeskog (1998) och Folkesson (2004) 
belyser de positiva effekter som följer en daglig användning av datorn i undervisningen. Även 
i läroplanen kan en tydlig utveckling ses, då datoranvändningen ses som ett verktyg för 
eleven att söka kunskap och lärande (Skolverket, 2006). 
 
Jedeskog (1998) skriver att många influenser kring datoranvändandet i den svenska skolan 
ursprungligen är hämtade från USA. WTR är ett läs- och skrivmetod som utvecklades i USA 
och precis som Tragetons metod har det sin utgångspunkt i skrivandet. WTR har fungerat 
som inspiration för Trageton i hans forskningsprojekt och utvecklandet av metoden ”att 
skriva sig till läsning” (Trageton, 2005). Vi har i vår studie sett ytterligare en utveckling av 
datoranvändandet i skolan, nämligen det inkluderande och kompletterande syftet som läraren 
i vår undersökning har arbetat med. Föhrer och Magnusson (2003) lyfter vikten av att lärare 
ska ge de elever, som behöver andra möjligheter till att utrycka sig, nya hjälpmedel att visa 
sina kunskaper. Vi upplever att eleverna i vår undersökning har givits just denna möjlighet 
med goda resultat.  

Våra erfarenheter  
I de undervisningssituationer som vi som lärare kommer skapa i framtiden vill vi kunna 
kombinera flera olika metoder som vi trivs med och finner lämpliga. Att plocka godbitar ur 
olika läs- och skrivinlärningsmetoder är någonting som vi tror gynnar alla elever i deras 
skriftspråkliga utveckling. Även Frost (2002) betonar vikten av att använda delar ur olika 
metoder för att på så sätt ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt. Dessutom tror vi att 
det berikar undervisningen att eleverna kan välja och vraka mellan olika sätt att arbeta och 
olika material. Att som lärare inte vara låst till en viss metod gör också undervisningen mer 
flexibel och möjligheterna för eleverna att påverka, allt från innehåll till form, blir större. 
Aldenius (2006) tar i sin forskning upp fördelarna med att kombinera olika metoder. Det 
behövs inte alltid så mycket från varje metod för att undervisningen ska bli mer varierad, 
huvudsaken är att läraren vet vad syftet är. Vi har i vår undersökning sett att läraren har 
plockat olika godbitar från Tragetons (2005) metod för att komplettera och berika 
undervisningen för sina elever. Steinberg (1994) menar att lärandet främjas om eleverna har 
roligt och själva är aktiva i undervisningen. Vi vill att våra framtida elever ska känna glädje 
och delaktighet när de befinner sig i skolan. Därför tar vi till oss Steinbergs tankar om 
sambandet mellan lust och lärande.  
 
Kan frågandet om hjälp utan att försöka rätta själv ha att göra med att det är lättare att be om 
hjälp? Kan det vara en fördel att som lärare inte alltid vara tillgänglig? I vår kommande 
yrkesroll som lärare både vill och ska vi hjälpa våra elever när de behöver det. Men vi anser 
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att det är viktigt att eleverna i första hand hjälper sig själva. Vi tror att det kan vara en svår 
avvägning att veta när en elev verkligen behöver hjälp och när eleven vill ha hjälp för att det 
är den lättare lösningen. Vi tror att om vi som lärare inte alltid är lättillgängliga så "tvingas" 
eleven att i första hand försöka lösa problem på egen hand eller med hjälp av en klasskamrat.   
 
Vi har funderat på om inkludering alltid är det bästa sättet att arbeta för att uppnå en skola för 
alla. Vi har under våra elevintervjuer fått erfara att den ena eleven själv anser att det varit 
bättre att få arbeta i lugn och ro. Att alltid låta alla elever vara i samma rum och arbeta med 
samma uppgifter hela tiden tycker vi inte är det optimala, varken för elever eller för lärare. En 
skola för alla är enligt oss en plats där eleven känner sig trygg, uppmuntrad och där de själva 
känner att de kan påverka sin undervisningssituation. Vi vill att då en elev har behov av att 
arbeta mer ostört så ska eleven erbjudas möjligheter till detta. Det behöver inte innebära att 
alla elever som skulle gynnas av en lugn plats ska tas ur klassrummet, utan förändringen kan 
enligt oss ske inom klassrummets väggar. Till exempel kan läraren möblera så att det finns 
små vrår där eleverna kan sitta och arbeta själv. Även andra mindre medel som hörselkåpor 
eller mp3-spelare kan fungera som en avskärmning mot störande ljud i klassrumsmiljön. 
Huvudsaken är, enligt oss, att eventuell exkludering sker på elevernas villkor så att de slipper 
känna sig utpekade eller utanför. Detta utanförskap är något som Groth (2007) lyfter som en 
negativ effekt av specialundervisning av olika slag. Den sociala gemenskapen är viktig för 
eleven menar Eriksen Hagtvet (2004). Atterström och Persson (2000) och även Persson 
(2001) anser att det är en fördel med en stor elevvariation i klassrummet och förespråkar 
därmed det inkluderande specialpedagogiska arbetssätten framför de exkluderande och 
differentierande. Differentiering kan beskrivas som pedagogiska behov som har att göra med 
lärarens förmåga att anpassa undervisningen och verksamheten efter elevernas individuella 
förutsättningar (Emanuelsson, et al, 2001). Vi anser att läraren i vår undersökning har 
anpassat undervisningen till de två eleverna som behöver extra stöd i sin läsning och 
skrivning, vilket vi ser som en form av differentiering.    
 
Under våra observationer har vi noterat att textmassa gjort eleverna stolta. Vi ställer oss 
frågan om syftet med skrivandet i dagens skola är att skapa textmassa eller om textmassan 
kommer i andra hand. Vi vill att våra elever ska känna sig lika stolta över kvalitén på texten 
som över mängden text. Att de ska förstå att en välformulerad och bearbetad text, oavsett 
längd, är någonting att eftersträva och vara stolt över. Detta då vi vill att våra framtida elever 
ska lära sig och förstå att oftast, i senare skolår samt i arbetslivet, är det innehållet i texterna 
och hur det är formulerat som har betydelse och inte hur lång texten är. 
 
I Tragetons (2005) forskningsprojekt visade det sig att parabete gynnar elevernas lärande 
genom att de diskuterar, bearbetar och reflekterar över sina texter tillsammans. Det den ena 
inte kan kanske den andra kan, två hjärnor bildar tillsammans en större kunskapsbank. Även 
Dysthe (2003) lyfter det positiva i att vara fler än en person i en lärandesituation, då både 
lärandet och det metakognitiva tänkandet gynnas på detta sätt. Detta tror vi kan anammas 
även på lärare. Vi tror att fördelen med att vara två blir större om ansvaret för gruppen delas 
lika och bådas kompetenser används i både planerandet, genomförandet och reflekterandet av 
undervisningen. Vi har under vår utbildning stött på flera exempel där det är mer än en 
pedagog per klass men att de inte alltid, enligt oss, nyttjar varandra till fullo. Vi tror även att 
små konkreta mål i den löpande undervisningen gör att både lärare och elever får bekräftelse 
på att lärande sker och att möjligheter till utveckling uppmärksammas. Också inom detta 
område ser vi stora fördelar med att vara två lärare, att tillsammans skapa mål för 
undervisningen och sedan hjälpas åt för att nå dem gör arbetet lättare och roligare. Säljö 
(2000) påpekar att det sociokulturella har stor betydelse i en lärandesituation. Med det menar 
han att samspelet mellan lärande och omvärld är viktigt för eleven. Även Jönsson (2007) ser 
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samband mellan det sociala och det individuella i lärandet. Hon nämner bland annat hur 
samtal kring texter fördjupar förståelsen av innehållet. Vi har själva upplevt det positiva med 
att vara två under vårt arbete med denna undersökning. Att diskutera och reflektera 
tillsammans har gett oss nya synvinklar på olika aspekter kring resultatet som vi kommit fram 
till. Detta har i sin tur lett arbetet framåt och gett det en djupare dimension. Vikten av det 
sociala samspelet lyfts av Dysthe (2003) som menar att interaktion mellan individer, redskap 
och omgivning främjar lärandet.  

Förslag till framtida forskning 
Under arbetets gång har vi uppmärksammat flera olika uppslag för framtida forskning. Det 
hade bland annat varit intressant att undersöka huruvida det är textmassa eller innehåll som 
eleverna efterstävar när de skriver på datorn. Att dessutom studera vilket av detta som 
prioriteras av läraren och varför hade också varit spännande. Vi tror att det skulle vara mycket 
givande att undersöka hur och i vilken utsträckning olika lärare som arbetar utifrån Tragetons 
metod anpassar sitt klassrum efter olika individers behov. Vi är också nyfikna på huruvida det 
påverkar elevernas lärande om de är medvetna om syftet med de insatser som görs för deras 
skull eller inte. Detta då det i vår undersökning framkommit att eleverna inte själva vet varför 
just de arbetar vid datorn.  
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Bilaga 
 
Intervjufrågor till läraren 
Berätta om arbetssättet.  
Vilket syfte har du med arbetssättet?  
Vad ser du för fördelar/nackdelar?  
Märker du någon skillnad på elevernas läsning sedan arbetssättet introducerades och i sådana 
fall hur visar det sig?  
Märker du någon skillnad på elevernas texter, innehållsmässigt och utseendemässigt?  
Vad låg bakom beslutet att låta eleverna arbeta individuellt istället för i par?  
Hur introducerade du arbetssättet för de berörda eleverna? Klassen?  
Hur tog de berörda eleverna emot det? Klassen?   
Hur involverad/insatt är du i elevernas skrivprocesser i deras arbete vid datorn?  
 
Intervjufrågor till eleverna 
Vad tycker du om att arbeta vid datorn? 
Är det lättare eller svårare att skriva på datorn än att skriva med penna? 
Vad tycker du är roligast med att skriva på datorn? 
Varför jobbar du vid datorn? 
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