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Sammanfattning  

De flesta skolor i Sverige använder konventionella metoder när det gäller läs- och 

skrivinlärning, det vill säga papper och penna som främsta verktyg. Men tekniken utvecklas 

och samhället förändras. I denna studie undersöker vi hur datorn kan användas som 

pedagogiskt verktyg i undervisning. Av den anledningen har vi valt att undersöka en läs- och 

skrivstrategi med datorn framtagen av den norske pedagogen Arne Trageton i hans bok Att 

skriva sig till läsning. IKT i förskoleklass och skola (2005). Vi har undersökt även hur 

interaktionen mellan elev - elev och elev - pedagog påverkades när undervisning skedde med 

datorn. 

Undersökningen genomfördes med sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt. Vi gjorde en 

kvalitativ analys av de empiriska data i form av semistrukturerade intervjuer med pedagoger, 

deltagande observationer samt undersökning av elevernas egenproducerade böcker.  

Resultatet gav en positiv bild av Tragetons strategi, såväl ur elevernas som ur pedagogernas 

perspektiv. Andra metoder användes parallellt i undervisningen som komplettering till 

strategin. Pedagogens förhållningssätt mot eleverna visade sig förskjutas från överförande till 

vägledande. Slutsatsen blev att datorn är ett praktiskt alternativt redskap i undervisningen men 

att både nya och traditionella arbetsmetoder behöver gå hand i hand och komplettera 

varandra.  
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1. Inledning  

I det nuvarande svenska samhället använder de flesta barn datorer för att spela dataspel och 

begreppet ”dator” kopplas direkt ihop med uttrycket ”spela dator”. Med detta menar vi att 

barnen har en positiv bild av själva maskinen och detta kan anses som bra om man vill 

använda datorn som redskap eller hjälpmedel i undervisningen. Under våra 

Verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) på skolorna samt utifrån våra egna 

erfarenheter som lärare har vi sett att det finns flera pedagoger som väljer att integrera datorn i 

undervisningen. Däremot föredrar de flesta lärare fortfarande en undervisning med mer 

traditionella medel, det vill säga bok, papper och penna. Eleverna å sin sida visar sig nyfikna 

och blir motiverade av att få använda ett alternativt redskap för att ta till sig kunskap.  

Kursmålen i den nya Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr 11) är mer tydligt utformade när det gäller användning av datorer som ett effektivt 

redskap i undervisningen. Olika begrepp som ”internet”, ”dator”, ”digital”, ”media”, 

”teknologi” återkommer i de flesta ämnen. I det centrala innehållet i årskurserna 1-3 i svenska 

står det att barnen ska utveckla sin ”Handstil och att skriva på dator” (Lgr 11, s 223). Detta 

innebär att pedagogerna kommer att behöva introducera ett nytt verktyg i undervisningen. 

Men hur kan man använda datorn på ett pedagogiskt sätt? 

Genom en klasskamrat fick vi reda på att det fanns skolor som använder en läs- och 

skrivmetod baserad på datorn som skrivverktyg. Det var ett lockande område som vi kunde ha 

nytta av i vår kommande framtid som pedagoger, så vi sökte information på nätet. Vi fick veta 

att strategin var framtagen av den norske forskaren Arne Trageton. Han har utvecklat en 

strategi som kallas ”att skriva sig till läsning” eller ”Tragetons metod” och som vi kommer att 

benämna ”Tragetons strategi”. Grundtanken är att barnen ska börja lära sig skriva på datorn 

som är lättare än handskrift och att barnen lär sig läsa genom att skriva egna texter på datorn. 

Det finns redan många skolor i Sverige som använder den här arbetsmetoden i 

undervisningen. Ett exempel på detta är Piteå kommun där arbetssättet implementerats i alla 

skolor (Lövgren 2011). Tragetons strategi har haft ett stort genomslag och pedagoger i hela 

landet byter erfarenheter och åsikter över nätet. Men trots metodens expandering i Norden, 

har strategin inte undersökts närmare i forskningssammanhang.  
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1.1 Syfte, problem och frågeställningar 

Det övergripande syftet med vår studie är att göra en undersökning av Tragetons strategi ”Att 

skriva sig till läsning” som potentiell strategi för läs- och skrivundervisning. Vi vill veta hur 

mötet mellan skola och den nya teknologin öppnar alternativa vägar för inlärning och hur 

detta påverkar interaktionen mellan pedagoger och elever. För att genomföra vår studie har vi 

tagit kontakt med en skola som har arbetat med strategin under flera år.  

Uppsatsen har som mål att svara på följande frågeställningar: 

 På vilket sätt används Tragetons strategi när det tillämpas i en skola? 

 Hur klarar elever att leva upp till målen i Lgr 11 medan de använder datorn i en 

skola? 

 Hur blir interaktionen mellan pedagog-elev och elev-elev när man arbetar med 

datorer? 

1.2 Disposition 

Kapitel 1 börjar med inledning, syfte, problemformulering samt uppsatsens frågeställningar.  

Kapitel 2 är en introduktion av Tragetons strategi och olika metoder som skolan i vår studie 

använder. IKT i skolan och vad den nya läroplanen säger om datoranvändning i skolan 

kommer också presenteras. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning som senare kommer att 

jämföras med uppsatsens resultat. I kapitel 4 kommer olika begrepp i teorin att redovisas med 

vilka denna uppsats analyseras. Kapitel 5 behandlar metoden för studien enligt följande: 

metodval, avgränsningar, empiriska material och etiska regler. Kapitel 6 redovisar resultat och 

analys. Intervjuer, observationer och elevers böcker kommer avhandlas med teori och tidigare 

forskningar. I kapitel 7 diskuteras undersökningens resultat som återkopplas till 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Det kommer även att jämföras med tidigare 

forskning. Forskningens styrkor och svagheter i denna studie och vidare forskning framställs i 

slutet av uppsatsen. 

2. Bakgrund 

Innan vi presenterar vår studie anser vi att det är betydelsefullt att ge en bakgrund av det som 

är övergripande tema i vår forskning, det vill säga, Tragetons strategi. Vi tar också upp olika 

läs- och skrivmetoder som har varit grund till strategin (ljudmetod, ordbildmetod, satsmetod 

och Writing to Read) samt Kiwi, en till metod som skolan i vilken studien genomfördes 

använde vid sidan av Tragetons strategi. Vi anser också att det är viktig att redogöra för vad 
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Information och Kommunikationsteknik (IKT) i skolan innebär så att man får en tydligare 

bild på fenomenet datorn i skolan (Alexandersson m fl 2001). Avslutningsvis kommer 

bakgrunden att behandla utvalda punkter från den nya läroplanen som har att göra med IKT i 

undervisning och som vi ska använda oss av som stöd i vår analys. Alla punkter som 

behandlas i bakgrunden, kommer att ge en helhetsbild av Tragetons strategi. 

2.1 Tragetons strategi 

Arne Trageton är en norsk pedagog och lärarutbildare vid Högskolan Stord/ Haugesund. Han 

har utvecklat en strategi som kallas för ”att skriva sig till läsning” med datorn eller Tragetons 

metod. Detta är resultatet av hans forskningsprojekt, Textskapande på dator 1-4 klass (1999-

2002) i vilken han under tre år observerade och filmade elever i 14 klasser i Norge, Danmark, 

Finland och Estland. Forskningsprojekten är också grunden för boken Skriva sig till Läsning- 

IKT i förskoleklass och skola (2005). Syftet med boken är att förbättra kvaliteten på 

språkinlärningen genom ”att visa en total pedagogik med innehållsrika teman, informellt 

lärande, estetiska och lekinriktade aktiviteter ”(Trageton 2005, s 7).  Hans projekt följer 

samma teoretiska huvudprinciper och argumentation som metoden Writing to Read (WTR). 

Skillnaden är att Trageton använder sig av datorn som skrivmaskin på ett enklare sätt, mer 

lekfullt och utan komplicerad teknologisk utrustning, eller krav på tekniska kurser för lärarna.  

Även om strategin är känd som Tragetons metod väljer han bort begreppet ”metod” eftersom 

forskaren anser att den inte är en metod i sig som konkurrerar mot andra läs - och 

skrivmetoder utan en strategi eller pedagogik. Efter att ha varit i kontakt med Trageton och 

fått detta förklarat kommer begreppen ”Tragetons strategi/pedagogik”, eller ”Att skriva sig 

till läsning” att användas i uppsatsen.  

Olika forskning kring skriftspråket under de senaste 30 åren bevisat att skrivning är lättare än 

läsning för barn mellan fem och nio år. Trageton (2005) betonar betydelsen av lek och 

kommunikation i inlärningsprocessen. Han anser att leken är utgångpunkten när barnen ska 

lära sig att skriva sig till läsning. Han tar fram begreppet ”Emergent literacy” (Trageton 2005, 

s 138). Det betyder att innan barnen kommer till läsning upptäcker och konstruerar de 

skriftspråket genom rollekar, teckningar och lekskrivningar. Det finns en koppling mellan 

muntligt och skriftligt språk. Samtal och lek emellan kamratgruppen och samarbete med 

föräldrarna är viktigt för att förstärka literacy det vill säga, läs- och skrivinlärning och 
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intresset för skrivning. Med leken skapas en stimulerande miljö i vilken man använder både 

det muntliga och det skrivna språket.  

När det gäller läsning har att skriva sig till läsning liknande arbetssätt som ”whole-language” 

strategin. Barnen lär sig att läsa genom sina egna texter och skrivningar. Läseböckerna blir ett 

komplement och inga färdiga läromedel behövs. Detta är ett tecken för de så kallade A-

miljöerna i vilka elevers egna texter skrivna på datorn har en central position (Folkesson 

2004).  

Trageton (2005) anser att den fysiska miljön är av stor betydelse för att stimulera lärandet. 

”Klassrummet ska vara en skrivspråksstimulerande verkstadsmiljö från första dagen i skolan” 

(s 60). Vidare framhäver han att undervisningen borde ha ett temaorienterat arbetssätt 

eftersom barnen bättre tar till sig ämnesinnehållet genom ett tema. Under skrivarbete på 

datorn anser Trageton (2005) att barnen ska stå. Han tycker att inomhuspedagogiken borde 

stimulera rörelsebehovet både i leken och i arbetet: ”Barn lär sig bäst med hela kroppen och 

hela själen” (s 50). En annan punkt inom strategin är att barnen arbetar på olika stationer. 

Några grupper skriver på datorn, andra klipper och klistrar in texterna, andra ritar bilder till 

texter eller redovisar och läser sina böcker inför klasskamraterna. Grupperna roteras under 

dagen. Han vill också påpeka att barnen ska jobba på datorn maximalt två timmar i veckan. 

En presentation av Tragetons forskningsprojekt kan ge läsaren en bättre bild om hur 

pedagogerna använder strategin i undervisning: 

När Arne Trageton påbörjade projektet var tanken att några barn skulle slippa svårigheter med 

finmotorik och koordination i utformningen av handskrivna bokstäver. Sexåriga barn har inte 

utvecklat sin finmotorik och de har problem med att skriva handstil. När man skriver på 

datorn får barnet chansen att lägga sin uppmärksamhet på skrivandet istället för att fokusera 

på att forma bokstäver. Bokstäverna på dataskärmen ser likadana ut som de som man ser i 

böckerna vilket gör att barnen känner sig mer motiverade att skriva. Läraren å sin sida kan 

koncentrera sig på att stimulera barnen i sitt skrivarbete och hjälpa dem med deras uttryck. 

Själva skrivprocessen börjar i årskurs 1 (motsvarande förskoleklass i Sverige). Det handlar 

om en informell skrivning eftersom barnen befinner sig på olika nivåer när det gäller att förstå 

bokstäver. Eleverna i skrivarparet turas om att lekskriva slumpmässiga rader av bokstäver 

som kallas ”bokstavsräckor” (Lövgren 2009). När de är färdiga ljudar pedagogen 

bokstavsräckorna och skriver ned vad barnen berättar att det står i deras ”låtsas” text, så att 

eleverna upplever att det finns koppling mellan tal och skrift. Den färdiga texten skrivs ut och 
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barnen ringar in en speciell bokstav, räknar ord eller bokstäver. Processen slutar med att de 

läser eller läsberättar texterna för sina klasskamrater. Det viktigaste under första året är att 

skriva ”bokstavräckor” och lära sig att använda alla fingrarna på tangentbordet. Man räknar 

att barnen har skrivit sig till läsning när det skrivit egna meningsfulla meningar med hjälp av 

en vuxen.  

I årskurs 2 (motsvarande årskurs 1 i Sverige) skriver barnen berättelser, beskrivningar, poesi 

och tidningar. Eleverna samarbetar och innan de börjar skriva kommer de överens om vad de 

ska skriva om. De två eleverna turas om. En skriver en mening som den andra kommer på och 

sen är det han som säger vad elev nummer två ska skriva. När texten är färdig skriver läraren 

ut den och eleverna får var sin kopia av texten, eftersom de från och med nu ska komponera 

egna böcker. Eleven klistrar in texten i en bok som pedagogen har ordnat. Därefter tecknar 

eleven bilder som har med texten att göra. Detta görs med pennor och inte med datorn. I 

Tragetons strategi är det lika viktigt att teckna efter att ha skrivit texten för att träna 

motoriken.  

Träning med den formella utvecklingen av handskrivningen startas i årskurs 3 (motsvarande 

årskurs 2 i Sverige).  Eleverna arbetar med kritisk bedömning av tidningar, diskuterar stoffets 

urval eller layout. Bokproduktionen blir mer komplex med blandning av genrer. Läsandet 

ökar eftersom eleven är i en språkutvecklingsfas och ordet ska stavas korrekt. Barnen 

fortsätter att jobba i par fast det blir mer flexibelt och de komponerar också egna texter. 

Resultat av forskningen: När de provade på vilken nivå eleverna låg i årskurs tre i 

dataklasser och handskrivningsklasser visade det positiva resultat för de första. Även om 

dataklasserna skrev långsammare skrev de i genomsnitt finare handstil än barnen i 

handskrivningsklasserna. Skillnaden var mest märkbar mellan pojkarna. Texterna som 

komponerades via datorn visade sig ha betydligt högre skriftlig kvalitet än texterna i de 

traditionella handskrivande klasserna. Barnen i dataklasserna lärde sig också att läsa fortare.  

Sammanfattningsvis kan man säga att Tragetons strategi innebär att skrivning kommer före 

läsning och att datorskrivning kommer innan handskrivning. Parskrivning stimulerar det 

muntliga språket och barnen skriver/läser hela tiden. Vidare menar han att genom att skriva 

måste barn använda en kombination av alla tre klassiska läsmetoderna, både satsmetoden, 

ordbildmetoden och ljudmetoden, utan att få de svagheter som alla tre läsmetoderna har när de 
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används var och en för sig (Trageton 2005). En deskription av de tre traditionella metoderna 

kommer nedan. 

2.2 Metoder för läs- och skrivinlärning 

Här presenteras olika läs- och skrivmetoder samt en skriv- och läsmetod, Writing to read, som 

är teoretisk grund för Tragetons strategi.  

2.2.1 Ljudmetod 

Den fonemiska metoden handlar om att stava ord och inte bokstavsnamnet. Genom 

drillövningar och långsam ljudning ska man lära sig ett korrekt uttal. Men problemet 

framträder när det står bokstäver som kan ljudas på olika sätt, till exempel grafemen ”e” 

uttalas på svenska som [e] i Ellen eller som [ie] i Erik. Då gissar barnen sig fram genom 

kontexten. Man försökte lösa problemet genom att tillfoga tilläggstecken till de 26 

bokstäverna i det engelska alfabetet. Till exempel: D,d (dee) as in ”did”; Dh, dh (thee) as 

in ”then” (Trageton 2005, s 154). 

2.2.2 Ordbildmetod 

Ordbildmetoden är en traditionell läs- och skrivmetod som har sitt ursprung i en bildbok som 

heter Orbis Pictus. Där finns en bild på en tupp och under bilden finns ordet ”tupp”. Syftet är 

att barnen ska kunna lära sig ordet utan att behöva stava det. Inlärningsprocessen är kortare 

för att barnen kan lära sig ett ord lika fort som en bokstav. ”Ett ord är inte summan av 

bokstavsnamn (stavningsmetoden) men inte heller summan av ljud (ljudmetoden)” (Trageton 

2005, s 155). 

2.2.3 Satsmetod 

I satsmetoden anses satsen vara den grundläggande enheten i talat och skrivet språk och inte 

ord eller bokstäver. ”Satsen har ett tydligt eget totalljud och mening genom det sätt var på den 

läses eller utsägs” (Trageton 2005, s 155). Satsen kan läsas på ett naturligt sätt om barnen har 

dess innebörd klar för sig. Processen går till så att barnen uttrycker vad det ser när han/hon 

har ett intressant objekt framför sig. Läraren skriver ner uttrycket och barnen kan sedan läsa 

det. Nya satser skrivs tills det blir en berättelse.  Frekventa ordsamlingar som ” Jag kan simma” 

eller ”Jag kan läsa” väcker uppmärksamhet på grupper av ord, sedan på ord och till sist på 

bokstäver. Den här metoden brukade kombineras med ljudmetoden (Trageton 2005).  
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2.2.4 Writing to read (WTR)  

WTR är ett av de få forskningsprojekt som studerade hur datorn kunde användas som 

skrivmaskin. Programmet utvecklades i USA av John Henry Martin för IBM på 1980-talet. 

Själva programmet var för förskolenivå (femåringar) och första skolåret (sexåringar). Nu 

finns en uppdaterad version, WTR 2000 och den används som en skriv- och läsmetod 

(Trageton 2005, s 146). 

Syftet med programmet är att barn ska lära sig skriva och läsa med hjälp av sina egna 

berättelser. WTR innebär att elever lär sig läsa genom att skriva. Enligt Trageton (2005, s 

146) kombinerar WTR språkliga erfarenheter som utgångpunkt, tidigt skrivande, 

fonembaserad ”invented spelling” (ljudriktig spelling) samt användning av datateknologi. 

WTR ligger nära naturlig språkinlärning men löser också de svåra uppgifterna med ljudning 

och igenkännande av ordbilden. ”Medan barnet skriver, tänker det i naturligt språk och 

meningsfulla satser samtidigt som det ljudar från bokstav till bokstav och klarar av att läsa 

högfrekventa och ofta långa ord enligt ordbildmetoden” (Trageton 2005, s 147). Det innebär 

att WTR börjar med inkodning istället för avkodning vilket gör att de svaga sidorna från de 

tre traditionella läs- och skrivmetoderna kan undvikas. Metoden handlar om ett naturligt språk 

i både skrivning och läsning. Barnen börjar skriva med ett antal ord som inte är så många som 

i ordbildmetoden. De har en individualiserad uppföljning. Datorn bestämmer progressionen 

för den individuella eleven och om han/hon behöver göra om delar som inte klarades tidigare. 

Eleverna upplever det som motiverande att skriva med datorn under den tiden som de inte har 

utvecklat finmotoriken tillräckligt. Budskapen är lättare att läsa eftersom bokstäverna är 

identiska för alla. Alla eleverna kan gå fram i sin egen takt. 

Läsning och skrivning är naturliga språkutvecklingsprocesser. På samma sätt som det 

muntliga språket utvecklas i dialogen mellan barn och vuxna lär sig barnet i samspelet mellan 

han/hon själv och den texten de skriver. Att börja läsa med tryckta böcker är svårt men ”om 

barnen startar med sitt eget naturliga språk klarar de sig med 40-50 

ljud/bokstavskombinationer för att bli i stånd att skriva sina egna tankar” (Trageton 2005, s 

148). När de sedan läser vad de eller andra kompisar har skrivit lär de sig att lita på sina egna 

språkmönster och kan avkoda hela ord utan att ljuda dem. De kan gissa ordens innebörd 

utifrån kontexten. Naturligt språk och ”invented spelling” är centrala principer i WTR. 



8 

 

2.2.5 Kiwi-Whole language metoden 

Kiwimetoden är en läs och skrivmetod utarbetad av professor Mary Clay från New Zealand. 

Metoden baseras på vad som kallas för whole language-material. Det betyder att barnen har 

möjligheten att träna både läsning, skrivning och muntligt tal. Undervisningsmetoden består 

av små och stora böcker som grupperas i tre nivåer: Klara, Färdiga och Gå. Pedagogen har 

möjlighet att välja emellan olika typ av texter som passar bäst till en viss grupp elever. 

Böckerna har olika litterära former, stilar och genrer t.ex. fiktion, fakta, berättelse. Målet är att 

barnen upplever att de klarar läsning själva och att läsning är en positiv inlevelse (Gaynor & 

Craker 2001). Pedagogen strukturerar läs och skrivundervisning i tre steg: 

Vid den gemensamma läsningen visar och presenterar pedagogen en sida av en storbok. 

Pedagogen läser högt och involverar hela gruppen i läsningen. Tillsammans diskuterar de 

kring handling för att skapa en förförståelse. Det blir ett gemensamt lärande tillsammans med 

klasskamrater och pedagogen (Jellbring 2006).  

Vid den vägledda läsningen koncentrerar sig pedagogen på en mindre barngrupp (5-6 elever) 

som befinner sig på samma nivå och jobbar med en viss bok. Tillsammans diskuteras 

omslaget och de samtalar om vad boken handlar om. Pedagogen vägleder barnen i berättelse 

och barnen läser högt. Barnen har möjligheten att ta aktiv del av läsningen, samtala om 

innehållet och reflektera kring texten. Barnen tränar att se förhållande mellan bokstäver och 

ljud.  

Vid självständig läsning uppmuntras eleverna att förstärka sin läsning så att det blir flytande. 

I varje läsgruppslåda finns det gott om lämpliga böcker som barnen klarar att läsa. Eleven 

väljer själv boken som han eller hon vill läsa och kan samtala med kamrater om (Gaynor & 

Craker 2001).  

Enligt Gaynor & Craker (2001) kan eleverna träna och läsa två och två och skriva uppgifter 

om texten för att sen presentera det de har lärt sig inför hela gruppen. Vidare skriver de att 

uppgifterna och egna berättelser kan barnen skriva och redigera på datorn. Vi har lagt märke 

till att metodens arbetsätt är ganska lik Tragetons strategi och därför ansåg vi att det var 

viktigt att belysa den i vår uppsats. Dessutom i Kiwi stor- och småböcker har pedagogerna på 

den skolan i vilken studien genomfördes, hittat de breda och praktiska biblioteken som 

Trageton (2005) förespråkar.  
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2.3 IKT i skolan 

Enligt Klerfelt (2007) i den aktuella pedagogiska verksamheten förekommer begreppet IKT 

(Information och kommunikationsteknik) istället för IT (Informationsteknik). Hon påpekar att 

datalektioner inte längre finns i skolan och IKT inte är ett mål i sig utan ett effektivt 

hjälpmedel i undervisningen. Vidare säger hon att intresset har flyttats från tekniken till den 

pedagogiska användningen av datorn.  

Fenomenet ”datorn i skolan” har som syfte att pröva de olika möjligheter och eventuella 

effekter som datorn har för skolutvecklingen (Alexandersson m fl 2001). IKT har blivit den 

femte baskompetensen efter att tala, läsa, skriva och räkna (Trageton 2005). Både barnets och 

pedagogens roll har förändrats och är idag båda utsatta för nya utmaningar. Att använda 

datorn kräver en noggrannare planering av undervisningen och läraren känner sig stressad och 

osäker inför att behöva använda ett nytt inlärningsredskap (Klerfelt 2007). Trots att Sverige 

har satsat miljarder på att öka kompetensen inom IKT i skolan är forskarna kritiska och anser 

att det finns brister i pedagogiken och i hur lärarna använder datorn i undervisningen. Det 

framkommer också att pedagogen känner sig hotad när han inte längre är den som vet bäst 

(Folkesson 2004).  

Folkesson (2004) påpekar att trots kritiken har forskarna också presenterat några positiva 

kommentarer. Barnen visar sig starkt motiverade när de arbetar med datorer; När de använder 

datorn kan de samarbeta eller jobba individuellt; Datorn underlättar undervisningen, speciellt 

för elever i särskilda behov. Pedagogens attityd är av stor betydelse när det gäller att utnyttja 

de många olika möjligheter som användningen av datorer erbjuder (Alexandersson m fl 

2001). Enligt Folkesson (2004) krävs det engagerade pedagoger som har en öppen syn när det 

gäller användning av IKT i den pedagogiska praktiken.  

Att man kommer att behöva ändra arbetsättet i det moderna samhället blir en verklighet sedan 

den nya läroplanen tar upp att nya teknologier ska användas som hjälpmedel i undervisningen. 

Detta kommer vi att belysas i nästa rubrik. 

2.4 Styrdokument 

I Lgr 11 definieras språket som redskap för att tänka, kommunicera och lära. Människor 

utvecklar sin identitet genom språket, uttryckande av känslor och tankar och förståelse av hur 

andra tänker och känner. Vidare står i läroplanen att syftet med undervisningen är att eleverna 

utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, på egen hand och tillsammans med andra. 
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Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

 söka information från olika källor och värdera dessa (Lgr 11, s 222, 223) 

Kursmålen i den nya läroplanen är mer tydligt utformade när det gäller användning av datorer 

som ett inlärningsredskap. Olika begrepp som internet, dator, digital, media, teknologi, 

återkommer i de flesta ämnen. Vi tar fram några centrala punkter i innehållet för årskurs 1-3 

som kan kopplas med Tragetons strategi eller kan relateras till våra observationer under 

studien. De kommer också att tas upp som stöd i analysen av barnens texter. Bland annat ska 

eleverna ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om:  

 handstil och att skriva på datorn  

 muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare 

 bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer 

 hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning 

 texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter 

informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn (Lgr 11, s 223, 

224). 

Hur mycket tid som ägnas åt olika delar får läraren avgöra beroende på aktuell elevgrupp. 

Med stöd av kunskapskraven avsätter man lämplig tid och läraren kan tillsammans med 

eleverna lägga till ytterligare innehåll om det håller sig inom ramen för ämnet. Att ta bort eller 

flytta delar av det centrala innehållet till andra årskurser än de som anges är ej tillåtet 

(Skolverket 2011). 

 

Som avlutning på det här kapitlet kan vi uttala att Tragetons strategi är ett innovativt arbetssätt 

med tanke på att den tar in datorn som pedagogiskt verktyg i skolverksamheten. Forskarna 

förespråkar att IKT har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel i undervisningen och vi 

konstaterat att de aktuella styrdokumenten framhäver vikten av användning av de nya 



11 

 

teknologierna. Det finns många olika metoder som ligger bakom Tragetons strategi,vilket vi 

har beskrivit i kapitlet 2. Alla dessa punkter i bakgrunden stödjer uppfattningar om hur 

strategin implementeras i en skola. För att få en bredare förståelse av datoranvändning i 

skolan kommer vi också att presentera två tidigare forskningar som har varit inspiration för 

vår studie.  

3. Tidigare forskning 

Vår studie har ett konkret fenomen som utgångpunkt, att skriva sig till läsning med datorn, 

därför har vi strävat efter att hitta forskningar om Tragetons strategi. Det visar sig att nio år 

efter att denna pedagogik lanserades finns det inte någon vetenskaplig forskning om detta. Av 

den anledningen har vi valt att redovisa två avhandlingar med fokus på datorn som 

pedagogiskt redskap i förskolan. Anna Klertfelts avhandling har som titel ” Barns 

multimediala berättande - En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik” (2007)  och 

Agnetas Ljung-Djärfs avhandling ”Spelet runt datorn - Datoranvändande som 

meningsskapande praktik i förskolan ” (2004). Båda forskningarna har en sociokulturell 

bakgrund. 

3.1 Barns multimediala berättande - En länk mellan mediakultur och 

pedagogisk praktik  

Klerfelts (2007) forskning omfattar små barns möten med datorer inom den pedagogiska 

praktiken. Interaktion mellan barn och pedagoger samt produktion av texter med datorn som 

redskap i samspel med andra barn är centrala punkter i både hennes och vårt arbete. 

Syftet med Klerfelts (2007) arbete är att studera barnens skapande av berättelser med datorn 

som verktyg i samspel med pedagoger och kamrater. Hon lade speciellt märke till barnens 

meningsskapande och deras kommunikativa förmåga. Frågor ställs på följande sätt: 

Hur reflekteras mediakultur och pedagogisk kultur i interaktion mellan barn och 

pedagoger när de möts för att skapa berättelser med datorn som verktyg? 

Hur ser det verbala och gestikulerade samspelet ut mellan barn, pedagoger och 

datorn när de skapar berättelser genom ord och bild? 

Vad kommunicerar barnen i sina multimediala produktioner och hur länkar denna 

kommunikation inom och mellan olika praktiker? 
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Klerfelt (2007) har som teoretisk utgångpunkt det sociokulturella perspektivet eftersom 

hennes avhandling behandlar frågor om kunskapsbildning inom den pedagogiska 

verksamheten. Det är genom kommunikation och samspel mellan människor som man erövrar 

och utvecklar kunskap. Projekten använder sig av kvalitativ metod som verktyg. Empiriska 

data samlas in genom observation av deltagande i praktiken, generativa samtal, 

videodokumentation och textanalys. Som ansats använder forskaren Etnometodologi för att 

observera de interaktiva processerna i vilka barn och pedagoger involveras. 

Som resultat och konklusion av det utvecklingsprojektet anser Klerfelt (2007) att i och med 

datorns inträde i den pedagogiska praktiken förändrades pedagogers och barns sätt att 

interagera. Interaktionen hade flera dimensioner och uttrycks med tal, gest, röst, blick och 

bild. Samtalen framför datorn bestod av gester och tal. Pedagogerna använde gester i ett 

komplext samspel för att förtydliga sina instruktioner. Resultaten var en komplex diskurs i 

vilken pedagogerna använde sig av språkliga och fysiska verktyg för mediering av kunskaper. 

Barnens multimediala produktioner visade att genom att använda element från både de 

moderna mediakulturerna och traditionell sagokultur utvecklade barnen berättelsegenrer där 

deras världar speglades. Datorn bidrog till att höja kompetensen inom olika områden och 

ökade interaktion och kommunikation mellan barn. 

3.2 Spelet runt datorn - Datoranvändande som meningsskapande praktik i 

förskolan  

Ljung-Djärfs (2004) forskning, visar hur barn i förskolan samspelar och kommunicerar vid 

datorn när de spelar samt hur interaktion sker i olika utbildningsverksamheter. Syftet med 

denna studie är att undersöka pedagogernas sätt att förhålla sig till datorn och dess 

användande.  Hon relaterar också detta till den lärmiljö som erbjuds runt datorn på de 

undersökta förskolorna. För datainsamling observerar Ljung-Djärf (2004) med anteckningar 

av löpande texter och videoregistrering. Hon intervjuar pedagogerna för att se vad de har för 

erfarenheter i särskilda situationer inom verksamheten. I analysen fokuseras positionering hos 

barn som kontinuerligt definieras och förändras i relation till varandra. 

Hon benämner barns samvaro vid datorn i tre olika positioner. 

Ägaren – Eleven ligger i centrum. Han/hon har direkt inflytande över vad som händer på 

skärmen, med musen och tangentbordet samt över att bestämma efterträdande. Han/hon 

vill gärna ha sällskap och inte sitta ensam vid datorn.  
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Deltagaren – Eleven har möjlighet att vara delaktig genom att ha rätt att ha synpunkter 

och presentera förslag. 

Åskådaren – Eleven har inte rätt att ge synpunkter. Samvaron kan vara en konsekvens av 

acceptans och sanktioner från ägaren.  

I undersökningen, upptäcker Ljung-Djärf (2004)  tre olika förhållningssätt när det gäller hur 

pedagoger uppträder när barn visar intresse och motivation till datoranvändning.   

Skyddande – Pedagogerna ser datorn som ett hot mot andra och viktigare aktiviteter. 

De försöker hålla tillbaka barnens intresse för datorn och begränsar tiden för 

datoranvändning. Pedagogerna vill inte bli involverade och barnet lämnas ensamma vid 

datorn. 

Stödjande – Pedagogerna ser datorn som ett tillgängligt val. De är positiva till att flera 

barn sitter vid datorn för att barnen med begränsad erfarenhet ska få ta del av hur och 

vad kompisarna gör. När barnen behöver vuxens hjälp, får de det. 

Vägledande – Pedagogerna ser datorn som ett viktigt inslag i verksamheten. De är 

måna om att hjälpa och styra barnens datoranvändande genom att välja vad barnen ska 

spela och göra. Alla barn får sitta samma tid vid datorn. Pedagogerna tar ett stort 

ansvar för likvärdighet och rättvisa.  

Ljung-Djärfs (2004) analys visar att barnens möjligheter att dela erfarenheter, kunskap och 

färdigheter med andra därmed kan beskrivas som olika i de tre miljöerna. Tydligast 

begränsningar att dela möjligheter och erfarenheter ser man i den skyddande miljön. Däremot 

i de stödjande och vägledande miljöerna ser man att barn utvecklas i en social samvaro där 

olika kunskaper och färdigheter delas. Barn som har begränsade tidigare erfarenhet och 

kunskap får sämre möjligheter att dela den kollektiva kunskapen i den begränsande miljön. 

I detta kapitel har redogjorts för de tidigare forskningar i vilka studien har förankrats i. Båda 

avhandlingarna har en sociokulturell bakgrund. I nästa avsnitt kommer att presenteras de 

teoretiska utgångpunkter som vi anser mest passande för vår studie. 

4. Teoretiska utgångspunkter  

Andres Fejes och Robert Thornberg (2011) anser att valet av metodansats i en studie styrs 

med avseende på vad det är som ska studeras. Eftersom Tragetons (2005) förankra sin strategi 
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i det sociokulturella perspektivet ansåg vi att detta var också det lämpligaste metodansats i vår 

studie. Övergripande förklaringar av denna teori kommer nedan. 

4.1 Sociokulturella perspektiv 

Lev S Vygotskijs (1896-1934) teorier har blivit allt viktigare och har kommit att få en alltmer 

framträdande plats inom forskningen om barns lärande. Han är ursprungligen språkforskare. 

Hans intentioner är att skapa en vetenskap om barndomen i alla dess aspekter, som fysiska, 

sociala, psykologiska och pedagogiska (Lindqvist 1999).  

Säljö har ifrån den traditionen utvecklat det sociokulturella perspektivet i Sverige. Han skriver 

att lärande påverkas av vilka gränser och möjligheter människorna ser och hur de föreställer 

sig sin omvärld. Världen fungerar olika på olika ställen. Till exempel, geografisk skillnad med 

livsformer mellan olika kontinenter, olika länder, stora och små städer, skillnader mellan olika 

religioner och så vidare. Det påverkar hur människor tänker och föreställer sig saker. 

Människor föds och utvecklas inom ramen för att samspela med andra. Artefakter utvecklas 

hela tiden och människan lär sig hur man ska hantera detta. Därför finns det inte någon 

tidsbegränsning i lärandet inom sociokulturellt perspektiv (Säljö 2010).  

Några huvudpunkter i denna teori som vi har funnit användbara i vår undersökning kommer 

att beskrivas nedan. Syftet med dem är att betona centrala idéer i Tragetons strategi. Dessa 

punkter har stor viktiga i vår studie eftersom de kommer att användas som kategorier i den 

kvalitativa dataanalysen.  Under hela uppsatsen kommer de att analyseras och diskuteras för 

att få fram svaren på våra frågeställningar.  

4.1.1 Handling och kontext  

Handling är ett sätt att uttrycka sig muntligt och samtidigt ett sätt att agera, alltså, vad 

individer säger och gör, inom en viss ram (Ljung-Djärf 2004). I det sociokulturella 

perspektivet måste handlingar och kunskaper relateras till sammanhang och verksamheter. I 

den situation man befinner sig, definierar man vad man ska göra hävdar Säljö (2000). Han 

betonar att ”tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i kontexter och att 

förstå kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar” är en av de viktigaste 

punkter i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000, s 130).   

Enligt Säljö (2000) hänger handling och kontext ihop med varandra. Individer påverkas av 

kontexten. Alla våra handlingar och vår förståelse är delar av kontext och därför blir vi 

påverkade av den. Det finns ingen kontext först och sedan en handling, utan handlingar ingår i 

kontexten. Handlingar skapar och återskapar kontexter. Människors handlande är omgivet av 
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ett meningsbärande sammanhang. I detta sammanhang finns flera aktörer som agerar på en 

gemensam arena. När dessa möts och interagerar inom ramen för en viss kontext utgör deras 

handlingar en social praktik. När handlingar utförs i ett visst sammanhang bidrar de till 

utvecklingen av ett sätt att resonera om och inom detsamma. Det är omöjligt att skilja individ, 

handling och kontext åt (Ljung-Djärf 2004). 

4.1.2 Artefakter 

Säljö (2000) betonar värdet av fysiska redskap i ett sociokulturellt perspektiv, som uttrycks i 

termer av artefakter. Kulturen består av olika artefakter, t.ex. olika verktyg, 

mätningsinstrument, olika former av teknologi (kommunikation, information) och så vidare. 

Den utvecklas på ett både materialiskt och icke materialiskt sätt, så som att idéer, erfarenheter 

och intellektuella kunskaper, samspelar tätt. Vi gör konstgjorda redskap för specifika syften 

genom att samla erfarenheter. Säljö (2000) säger att vi lever i ett samhälle där utveckling och 

förändring sker konstant. Historiskt har utvecklingen av artefakter skett från generation till 

generation. Kunskapen som finns för att utveckla redskap är grund för människans utveckling 

och lärande.  

4.1.3 Tänkande och Internalisering 

Tankar, idéer och vårt sätt att hantera situationer har ett socialt och interaktivt ursprung. Vi 

som individer är sammankopplade med vår omgivning, historia, sociala praktiker och hur man 

ser omvärlden (Säljö 2010). ”Tänkande (intrapsykologiska funktioner) hos individer är i en 

sociokulturell bemärkelse av kommunikation (interpsykologiska funktioner) sådant som 

individen stött på, tagit till sig och använder som resurs i framtida situationer ”(Säljö 2000, s 

106). Själva processen kallar Vygotskij för ”internalisering”. Han betonar att lärande sker 

genom internalisering av processer. Dessa processer utför barnet till en början tillsammans 

med andra barn och vuxna i sin omgivning (Williams 2001). 

4.1.4 Språk 

Språket är ett grundläggande redskap för att kommunicera med andra. Säljö hävdar att språket 

är en central artefakt i det sociokulturella perspektivet. I det här perspektivet, finns en 

markering mellan språk som teckensystem (skriftspråk) och språk som kommunikation. 

Samtidigt betonas språkets kommunikativa betydelse i mänskliga praktiker (Säljö 2010). Det 

innebär att språket är ett medierande redskap där omvärlden skildras och kommuniceras 

istället för att betraktas som en enkel spegel av omvärlden (Ljung-Djärf 2004).  
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Enligt Säljö (2000) finns det tre funktioner hos språket som är specifika för förståelsen av 

språk som kommunikation. ”Språkets utpekande eller indikativa funktion” innebär att vi 

kan benämna och tala om föremål eller företeelser. Samtidigt kan man också benämna vilka 

aspekter av och på vilket sätt vi talar om något. Språket gör det dessutom möjligt att samtala 

om dåtid, nutid och framtid. ”Språkets refererande, eller semiotiska funktion” innebär att 

ord både kan beteckna företeelser och objekt. Det signalerar även innebörder. Det 

framkommer en mängd information när en företeelse eller en artefakt beskrivs på ett visst sätt. 

På detta viset medieras även värde och mening. ”Språkets kommunikativa, eller retoriska 

funktion” visar på möjligheter att skapa mening mellan människor i sociala praktiken. 

Verkligheten framställs och konstitueras på ett visst sätt för att uppnå ett visst syfte i 

kommunikationen. Att formulera och uttrycka tankar samt låta dessa tankar möta andras 

uppfattningar och förståelse, innefattar språkets betydelse som tankens redskap (Ljung-Djärf 

2004). 

Skriftspråk  

Alfabetet är ett språkverktyg för att uttrycka tankar och idéer i skriftlig kommunikation. Det 

har funnit länge i vår kultur och finns överallt. Det är ett viktigt medierande verktyg som har 

stor inflytande på hela samhället. Skriften kan skapa nya kriterier för kunskap och leder till ett 

helt nytt tänkesätt och resonemang (Säljö 2000).  

Vygotskij pekar på hur tidigt och stegvis barns skriftförmåga utvecklas. Han ser hur barnet 

klottrar och sedan utvecklar det till skrivning av bokstav och ord. Förskolebarn har förmåga 

att bättre minnas svåra och komplexa information om det de har skrivit. Det är viktigt att barn 

stimuleras till att rita och skriva det talade språket innan den konventionella skriftinlärningen 

börjar (Eriksen Hagtvet 1990).  

4.1.5 Lek 

Vygotskji säger att barnen leker för att tillfredsställa sina behov och motiv. I leken kan barnet 

frigöra sig från sin bundenhet till det konkreta och istället framställa ett föreställt 

meningsinnehåll. Det lilla barnet är bundet till den perceptuellt (förnimmelsemässigt) 

föreliggande situationen, det vill säga att det förverkligar sina handlingar utifrån vad det ser, 

hör, rör vid och så vidare. Till exempel att köra bil. Barnet väljer lämpliga föremål som får 

framställa bilen, till exempel en kloss, men de handlingar barnet utför styrs av 

meningsinnehållet, det vill säga att barnet ”kör med klossen” som föreställer bilen. På detta 

sätt har det skett en omvändning i barnets funktioner, så som motorik och kognitiv förmåga, 
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jämfört med under småbarnsåldern. Vygotskji anser inte att leken är den viktigaste 

aktivitetsformen, men leken är den ledande aktiviteten satt i relation till barnets utveckling 

(Jerlang 2008).  

4.1.6 Interaktion  

Lärande sker genom interaktion i ett sociokulturellt perspektiv. Kommunikativa processer blir 

helt centrala på mänskligt lärande och utveckling. Det är genom kommunikation som 

individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Barnet blir medvetet om vad som är 

intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i 

varje situation genom att höra vad andra talar om och hur de förställer sig världen (Jerlang 

2008).  

Vygotskij anser att tankar, kulturen och den sociala interaktionen är viktiga för människans 

intellektuella, emotionella och övriga utvecklingar. Han säger att den viktigaste drivkraften i 

barns utveckling är det sociala samspelet. Från barnets födsel står utveckling och lärande i 

relation till varandra, där språket är den avgörande faktorn för utveckling (Williams 2001). 

 

Punkterna som behandlas under det här kapitlet är utvalda punkter ifrån sociokulturella 

perspektivet som kopplas till Tragetons strategi. De kommer att vara centrala i analysen av 

vårt forskningsarbete. 

5. Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt beskriver vi de metodologiska överväganden som undersökningen bygger på. 

Vi kommer även att motivera vårt val av metod samt hur denna har använts för att generera 

data. Avsnittet behandlar även vårt urval, hur det empiriska materialet bearbetats samt etiska 

överväganden. 

5.1 Metodologiska övervägande 

Fejes och Thornberg (2011) skriver att samhällsvetenskapliga forskningar brukar delas in i 

kvantitativ och kvalitativ studie. Med detta menar de att forskaren som utgår från en kvalitativ 

metod är intresserad av att förstå det undersökta fenomenet, medan forskaren som använder 

sig av en kvantitativ metod vill förklara fenomenet. De uttrycker också att i en kvalitativ 

forskning tolkar forskaren empirisk data med ord, till skillnad från forskaren som använder 

sig av en kvantitativ forskning som tolkar data med hjälp av siffror, tabeller och diagram. Vår 
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uppsats kommer att bygga på kvalitativa data i avsikt att få rätta svar på uppsatsens 

frågeställningar och undersöka fenomenet datorn i undervisning. 

Enligt Denscombe (2008) kan kvalitativa data produceras med hjälp av olika 

forskningsmetoder som intervjuer, observationer, dokument och frågeformulär. Vi valde att 

intervjua pedagoger och undersöka hur de upplevde undervisningen med datorn. Men vi ville 

också erfara hur strategin brukades under lektionerna och få en mer objektiv bild av Tragetons 

strategi. Av den anledningen genomförde vi deltagande observationer. Under observationerna 

bestämde vi oss för att använda elevernas egna producerade böcker som empiriska material 

för att stödja vår fråga om hur elever klarar att leva upp till målen i Lgr 11 medan de använder 

datorn. 

5.1 Urval 

I studien ville vi förstå och analysera pedagogernas uppfattningar och vi valde därför att 

kontakta rektorn på en skola som ligger i ett mångkulturellt område i en medelstor svensk 

stad. Vi kontaktade också en pedagog som använde Tragetons arbetsstrategi i läs- och 

skrivundervisning på samma skola. Den främsta anledningen till att valet föll på denna skola 

var att den klasskamrat som informerade oss om strategin hade gjort sin VFU i detta område 

och hjälpte oss att kontakta personalen.  

Pedagogen undervisade i årskurs 1 en grupp med 16 elever. De hade fem olika modersmål 

fast de flesta elever kunde prata bra svenska. Vi fick följa halva gruppen som bestod av 7 

elever. Gruppen jobbade inte i olika arbetsstationer utan alla elever skrev texterna samtidigt, 

tecknade samma dag och redovisade under olika dagar tillsammans med hela klassen. Vi 

valde att följa hela arbetsprocessen som Trageton beskriver i sin bok och därför var vi 

deltagande observatörer under tre olika dagar vilket totalt var fyra timmar. Anledning till detta 

var att undervisning i svenska med datorer inträffade en timma i veckan.  

De som medverkade i intervjustudien var fyra pedagoger med olika yrkeskategorier som 

arbetade mellan F-klass och årskurs 2. Urvalet av intervjupersoner baserades på subjektivt 

urval och tillgänglighets urval. Det var viktigt för oss att få information från pedagogerna från 

olika klasser i lågstadiet. Men under perioden som studien genomfördes pågick utvecklings- 

samtal som gjorde det svårt för oss att kontakta pedagoger. Ändå lyckades vi att få tag på fyra 

av dem som gav oss användbar information. Denscombe (2009) menar att fördelen med ett 

subjektivt urval är att forskaren får större spridning i svaren och förhoppningsvis kan 

identifiera såväl likheter som skillnader i informanternas uppfattningar. 
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De empiriska material som vi har samlat för att stödja vår studie är tre: deltagande 

observationer, semistrukturerade intervjuer och elevernas böcker. Anledningen till vad 

som ligger bakom och hur vi har genomfört valet av materialsamlingar förklaras nedan. 

5.2 Deltagande observationer  

Fördelar med att genomföra observationer är enligt Denscombe (2009) att forskaren ser vad 

som faktiskt sker och behöver inte förlita sig bara på vad människor säger eller tänker. Vi 

ansåg i början av studien att det skulle vara intressant att observera ute på fältet för att samla 

in data som bygger direkt på vad som vi kunde observera under lektionerna.  

Enligt Denscombe (2009) finns det två typer av observation: systematisk observation och 

deltagande observation.  Systematisk observation används för att samla in kvantitativa data 

och statistisk analys. Detta är inte någonting som vi strävat efter i vår studie och därför var 

den systematiska observationen olämplig. Däremot producerar deltagande observation 

kvalitativa data där forskaren kan skaffa djupdetaljerad information om händelser i den 

sociala miljön som undersöks. För att komma till svaret på vår frågeställning, har vi valt att 

göra deltagande observationer eftersom vi då får information och bilder från en miljö där 

Tragetons strategi används.  

Enligt Denscombe (2009) finns det tre typer av deltagande observation: Total deltagande, där 

forskarens roll är dold; deltagande i den normala miljö, där forskarens roll är känd för vissa i 

miljön; och deltagande som observatör, där forskarens identitet som forskare är öppet erkänd. 

Eftersom observationer skulle uppträda under en kort period valde vi att vara ”deltagande som 

observatörer”. Pedagogen hade redan godkänt oss som deltagande under hennes lektioner och 

sedan presenterade hon oss till elevernas grupp och frågade om vi kunde observera hur de 

lärde sig att läsa och skriva. På detta viset fick vi elevernas samtycke att vara närvarande.  

Denscombe (2009)  beskriver att ”den deltagande observatören kan se allting – den verkliga 

händelsen, med alla dess fel och brister” (s 283). Saker som kan förbli dolda om man har valt 

andra metoder än observation kommer inte undan inför observatörerna med denna metod. Det 

var en fördel för oss att ha denna roll eftersom vi fick holistiska förklaringar av händelser som 

skedde under lektionen.   

Det som ska prioriteras vid deltagande observation är att bibehålla den naturliga miljön 

(Denscombe 2009). För att minimera risken att störa under lektionerna valde vi alltid en 



20 

 

diskret placering men ändå bra för att observera hur de arbetade. Vi undvek också interaktion 

med eleverna och pedagogerna under lektionerna.  

Vi ville lära oss om hur Tragetons strategi brukades under lektionerna och försökte att inte 

komma med fastställda hypoteser. Vi var medvetna om att detta inte är någon snabb 

forskningsmetod men vi försökte att bygga upp bra relationer med alla människor som var 

inblandade i vår studie. Denscombe (2009) anser att det är viktig att skaffa sig en allmän 

känsla för miljön för att sedan fokusera på observationerna. Vi försökte att fokusera på de 

punkterna som Tragetons strategi bygger på samt på de punkterna i det sociokulturella 

perspektiv som behandlades tidigare i uppsatsen eftersom resultaten av observationerna har 

stor betydelse för att svara på vårt syfte och frågeställningen.  

Det som ska prioriteras vid deltagande observation är att bibehålla den naturliga miljön 

(Denscombe 2009). Under observationerna undvek vi att ha kontakt med eleverna eller 

pedagogerna. För att minimera risken att störa under lektionerna valde vi alltid en diskret 

placering men ändå bra för att observera hur de arbetade. Av samma anledning valde vi att 

inte föra fältanteckningar samtidigt som vi observerade. Vi skrev alltid ned fältanteckningar 

direkt efter observationerna för att undvika att glömma viktiga detaljer. Anteckningarna 

användes sedan som empiriska data som förankrades i teorin och i Tragetons strategi.    

Denscombe (2009) hävdar att forskaren kan befinna sig i centrum av själva observationen. 

Det innebär en begränsning att forskarens ”jag – ålder, kön, etnicitet, kvalifikationer, 

färdigheter, sociala bakgrund och livsstil” (s 289) betonas så att det minskar tillförlitligheten. 

Det kunde vara en risk för oss som forskare att inte se företeelser utan att styras av ramar som 

vi omedvetet bär med oss.  

5.3 Semistrukturerade intervjuer  

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur Tragetons strategi brukas i en skola. Vi ville 

veta hur pedagogerna upplevde undervisning med datorn, därför bestämde vi oss för att göra 

kvalitativa intervjuer. Avsikten med en kvalitativ forskningsintervju är att ha förståelse hur 

den intervjuade personen begriper fenomen i sin livsvärld (Kvale & Brinkmann 2007). 

Intervju kan användas för att samla in både enkla och djupa informationer för att utforska det 

komplexa och subtila i företeelser (Denscombe 2009).  

Enligt Denscombe (2009) finns det flera typer av intervjumetod, bland annat strukturerade 

intervjuer, semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Han säger att i den 
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strukturerade intervjun finns det en väldigt stark kontroll av forskaren över hur frågorna och 

svaren utformas. Intervjun utgår ifrån en färdig lista och respondent har begränsade 

svarsalternativ. Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren ger respondent ett tema av 

intervjun som sedan respondenten kan utveckla med sina egna tankar och sina egna ord. 

Semistrukturerade intervjuer sker med en färdig lista med punkterna som intervjun handlar 

om. Respondenten kan vara öppen att utveckla sina idéer och uttrycka sig fritt. Vi ansåg att 

semistrukturerade intervjuer kunde utveckla och förstärka vår insikt och få förståelse för hur 

pedagogerna upplevde undervisningen med Tragetons strategi och vad de själva hade för 

tankar och uppfattningar.  

För att genomföra semistrukturerade intervjuer hade vi en färdig lista med intervjufrågor som 

relaterades till våra frågeställningar i den här forskningen (se bilaga 2). Vi var flexibla när det 

gällde ämnes ordningsföljd. De som blev intervjuade hade utrymme att utveckla sina idéer 

och synpunkter och svaren var öppna. Enligt Denscombe (2009) kan varje intervju vara unik 

på grund av individerna som deltar och den specifika miljön där intervjun äger rum. Vi 

intervjuade en pedagog i taget i ett klassrum där bara vi och den intervjuade fanns. 

Deltagarnas röster som spelades in med en videokamera hade god ljudkvalitet. 

Transkriptioner av intervjuarna gjordes ordagrant.  

Enligt Denscombe (2009) kan dataanalysen vara tidskrävande och krånglig för att 

semistrukturerade intervjuer framställer data som är ett fritt format och som inte är förkodad.  

När det gäller studiens tillförlitlighet kan vi inte vara säkra på att resultaten skulle bli de 

samma om vi hade ställt samma frågor till några andra pedagoger. Det som en informant 

säger är inte alltid samma sak som det den gör, till exempel, man vill svara positiv och inte 

jämt svara exakt på sättet som det är i praktiken (Denscombe 2009). Vi var också medvetna 

om att det fanns risker med att pedagogerna uppfattade och tolkade frågorna på ett annat sätt 

än vad vi hade tänkt oss. Trots allt ansåg vi att det var värt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer för att få fram svaret på våra frågor i denna uppsats. 

5.4 Barns textproduktion 

Texterna som eleverna skrev och läste under redovisningen kommer att presenteras som 

empiriskt material. Anledning till detta är att vi vill visa på vilket sätt eleverna uppfyller de 

olika punkterna som kursplaner i svenska kräver av eleverna i årskurs 1.  
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5.5 Kvalitativ dataanalys 

Innan vi började analysera data samlade vi in, bearbetade och sorterade de empiriska 

materialen, det vill säga, anteckningar från observationerna, transkriptioner av intervjuarna 

samt kopior av barnens böcker. Vi ville kunna återvända till data för att komplettera eller 

granska den. När forskaren har blivit förtrogen med materialet och har uppfattat de empiriska 

data ordentligt kan han identifiera koderna som ska tillämpas och påbörja tolkningsprocessen 

(Denscombe 2009).  

För att analysera de kvalitativa data följde vi de olika steg som Denscombe (2009) beskriver i 

sin bok. Dessa är: ”koda data”, ”koderna kategoriseras” och ”identifiera tema och samband 

mellan koder och kategorier”. Först kodade vi intervjuerna genom att skriva pedagogernas 

initial i transkriptionerna. Vi samlade alla pedagogernas svar på samma fråga så att vi kunde 

ha en uppfattning om skillnader och likheter på vad de sa. Nästa steg var att läsa materialen 

upprepade gånger tills vi bestämde oss att kategorisera svaren under ett gemensamt tema som 

hade punkterna från det sociokulturella perspektiv som rubriker, det vill säga ”handling och 

kontext”, ”artefakter”, ”tänkande och internalisering”, ”språk”, ”lek” och ”interaktion”. 

Anteckningarna från observationerna läste vi också många gånger. Informationen som 

relaterade till de kategorierna som vi gjorde tidigare placerades också under samma rubriker. 

Rubrikerna fungerade som nyckelord i vår studie. 

Nästa steg var att utforma analysen så att uppsatsen kunde följa en röd tråd. Efter att prova 

några olika alternativ bestämde vi oss för att presentera analysen i den ordning som 

observationerna skedde och med utgångspunkt i viktiga punkter både från Tragetons strategi 

och sociokulturella perspektiv. Resultaten kommer under kapitel 6. 

Enligt Denscombe (2009) kan forskaren efter tolkning i vissa fall föreslå en teori fast det 

vanligare resultatet, som i vårt fall, är en berättande förklaring av slutsatsen som man har 

kommit fram till. 

5.5 Etiska regler 

Vid observation och intervjuundersökningar är det personliga samspelet viktigt. Etik och 

moral inverkar på den intervjuade och den kunskap och förståelse som frambringas genom 

intervjun påverkar människans situation (Kvale & Brinkmann 2007). Informanten ger 

forskaren en inblick av sina personliga tankar och känslor vilket gör att han befinner sig i en 

sårbar situation. Av denna anledning måste förskaren skydda intervjuarens integritet genom 

att genomföra en etisk korrekt forskning (Denscombe 2009).  Att göra detta har vi strävat mot 
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under arbetets gång. Vi har följt Kvale & Brinkmanns (2007) etiska principer för forskaren, 

som brukar diskuteras i etiska riktlinjer:  

Informanternas samtycke 

I undersökningen informeras undersökningspersonerna om allmänna syftet med studien och 

vad det är för risker och fördelar som finns. Hur mycket information som ska ges och när den 

ska ges, avgör forskare (Kvale & Brinkmann 2007). Vi tog kontakt via mail med både rektorn 

och läraren för att få godkännande av observation och intervjuer. De andra pedagoger som 

ställde upp för våra intervjuer kontaktade vi personligen i skolan. Vi informerade alla om 

syftet med vår studie och visade vår frågeställning. Vi berättade varför vi ville undersöka och 

varför vi valde denna skola. Efter intervjuerna påpekade vi att de kunde läsa transkriptionerna 

och ändra information om de så önskade. 

Konfidentialitet 

Kvale & Brinkmann (2007) skriver att ”privata data som identifierar deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas” (s 88). Forskaren ska se till att skydda 

intervjupersonernas integritet för att deltagarnas uttalande i intervjun kan förekomma i 

offentlig rapport i en kvalitativ intervjuforskning. Ett etiskt osäkerhetsområde är 

konfidentialitet och hör ihop med anonymitet. Det kan å andra sidan användas som ett skydd 

för forskaren som kan tolka deras uttalanden utan att bli motsagd. Man ska vara uppmärksam 

på att intervjupersonerna har lagt ner mycket tid för att ge forskare värdefulla informationer 

(Kvale & Brinkmann 2007). Under vår studie har vi försökt att skydda informanternas 

identitet genom att inte skriva någons namns eller skolans namn. Man kan inte se vilken 

pedagog som svarade vad och vilken elev som gjorde vad i analysen. Deltagandes identitet 

avslöjas inte och det går inte att spåra vilka som deltog i undersökningen som genomfördes i 

denna uppsats. Lärarna och pedagoger kallas för ”pedagoger” och elevers identitet kommer att 

vara  dold.  

Konsekvenser 

När man genomför en kvalitativ studie, måste forskaren bedöma ifall deltagarna kan lida 

skada och vilka vetenskapliga fördelar som deras deltagande i studien ger. Summan av 

potentiella fördelar och vikten av den kunskap som vinns ska uppväga risken att deltagaren 

lider skada. Detta kan alltså rättfärdiga ett beslut att genomföra studien. I ett utilitaristiskt 

perspektiv innebär det att forskaren är skyldig att överväga de möjliga konsekvenserna, inte 

bara för de personer som deltar i studien utan också för den större grupp som de representerar 
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(Kvale & Brinkmann 2007). Vi var tydliga och förklarade för pedagogerna som intervjuades 

hur vi skulle använda informationen som vi samlade in. De som var involverade i 

undersökningen informerades även om att ljudfilen och anteckningar som vi skapade vid 

intervjuerna och observationerna skulle förstöras efter forskningsarbetet.  

6. Resultat och analys av empiriska data 

Vi har valt att analysera intervjuer, observationer samt elevernas texter under samma rubrik 

eftersom de hänger ihop med varandra. I analysen kommer det att tas upp viktiga punkter som 

hjälper oss att få svar på frågorna i studiens frågeställning. Analysen ska följa den ordningen i 

vilken observationen skedde. Det börjar med uppfattning av den fysiska miljön, processen 

före skrivarbete, processen under skrivarbete samt resultaten i form av elevernas produktion. 

Vi slutar med en analys av datorn som pedagogiskt verktyg.   

Hänsyn till de intervjuande pedagogerna kommer att prioriteras och alla de fyra deltaganden 

kommer att refereras till under begreppet ”pedagog”. Begreppen ”barn” och ”elev” 

förekommer skiftande eftersom de intervjuade pedagogerna använde sig av båda begreppen 

för att referera till eleverna. 

6.1 Den fysiska miljön  

Det som fångade vår uppmärksamhet när vi första dagen kom in i klassrummet var hur det var 

distribuerat. Det fanns olika arbetsvrår anpassade för olika aktiviteter. Bland annat en 

myshörna med ett litet klassrumsbibliotek, där böckerna var anpassade till barnens ålder och 

det tema de arbetade med för tillfället. Här fanns det även en låda där barnens 

egenproducerade böcker samlades. Elevernas bord var i grupper om fyra, och pekade mot 

tavlan. Bokstäver, nummer och alfabet hade satts upp på väggarna, för att stimulera till 

läsning. Trageton (2005) gör en speciell emfas på den fysiska kontexten. Hur pedagogerna 

distribuerar den fysiska miljön är avgörande för att stimulera elevernas skapande, arbete och 

leken under de första skolåren. Trageton (2005) hävdar att rummet utgör den tredje 

pedagogen, tillsammans med läraren och barnet. ”Kontexten är den grund som inbäddar 

människans handlingar” (Klerfelt 2007, s 38). Inom ett sociokulturellt perspektiv betonas 

relationen mellan individ och omgivning.  Det är viktigt för elevers lärande hur skolan utgör 

den kontexten, skriver Löfdahl (2004). 

Utöver detta ser man pedagogens bord som placerats på ena sidan av tavlan precis framför 

den enda datorn som finns i klassrummet. Trageton (2005) anser att det bör finnas runt tre 
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datorer för en klass av den här storleken så att 6 elever kan skriva samtidigt. Vi hade förväntat 

oss att eleverna skulle skriva i sitt klassrum.  

Texterna komponerades istället i ett rum som kallas för 

mediatek (Se Karta 1). I ett hörn av rummet fanns det 

åtta stycken datorer som inte var kopplade till internet. 

Det som direkt slog oss var att det inte endast var ett 

datorrum, utan att det fanns ett antal stationer för olika 

aktiviteter, som ett stort pysselbord, en studsmatta samt 

olika bänkar. Alla datorer stod mot väggen. Detta 

traditionella sätt att möblera en datorsal anser Trageton 

(2005) vara felaktigt, eftersom pedagogen inte har 

ögonkontakt med eleverna. Vår observation var dock 

att kommunikationen mellan parterna fungerade väl 

och att pedagogen kunde vara med och stödja i de 

diskussioner som uppstod, eftersom gruppen endast bestod av sex elever.  

6.2 Före skrivarbete 

Förberedelse innan skrivarbete är lika viktig som skrivprocessen anser Trageton (2005). Här 

kommer vi att analysera och tolka hur pedagogerna stimulerar elevernas konstruktion av 

skriftspråket inför uppgiften med leken som utgångpunkt i de flesta preaktiviteter.  

6.2.1 Leken 

I början av lektionen brukade pedagogen ordna en viss aktivitet. Det kunde vara högläsning 

av någon bok, skapande av en berättelse tillsammans, bokstavslek, och så vidare. Trageton 

(2005) betonar lekens roll i skolverksamheten. Under det första skolåret skulle de 

arbetsformer som innebär skapande aktiviteter, lek och praktiskt arbete enligt läroplanen 

dominera undervisningen. Den senaste lekforskningen visar att lek är en förutsättning för 

lärande för barn i åldrarna mellan 6 och 10 år (Trageton 2005). 

En dag använde de en tangentbordsmatta som de hade ritat själva på en presenning. Eleverna 

stod på bokstäver, t.ex. vad initialen på orden som de pratade om innan och vad initialen på 

elevernas namn hade. Varför är det viktigt att leka? Vygotskij säger att barn har förmågan att 

tänka på saker som inte finns i närheten. När de leker använder de saker som är tillgängliga 

och låtsar att det är det som de vill ha. Barn undersöker olika saker, både hur de ser ut och 

vilken betydelse de har. Detta är första steget i den kognitiva utvecklingen (Smidt 2010). Att 

Karta 1 
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hoppa på tangentbordsmatta var en lek men det var också lärande för att kunna hantera 

tangentbordet senare.  

6.3 Under skrivarbete 

Samarbete och förhållningsätt mellan elever och pedagogen är centrala i denna punkt. Hur 

eleverna diskuterar, förhandlar och hjälper varandra är avgörande i deras inlärningsprocess. 

Växelverkan mellan att tala och skriva är det som Trageton (2005) kallar för informellt 

lärande (s 138). Vi analyserar och tolkar de olika rollerna som eleverna och pedagogen har 

under skrivprocessen. 

6.3.1 Interaktion mellan elever 

Efter introduktionen med bokstavslekar parades elever ihop till skrivarbete. De berättade vem 

de inte hade skrivit med tidigare och kunde välja partner. Det blev tre grupper med en pojke 

och en flicka i varje grupp.  Vad de skulle göra var att komponera en berättelse med ett djur 

inom temat ”Höst och djur”. Men varför var det viktigt att skriva i par? Att arbeta i par 

stimulerar elevernas dialog och deras muntliga kompetenser (Trageton 2005). En av de 

intervjuade pedagogerna svarar på frågan på följande sätt: 

Eleverna lär sig genom att hjälpa och komplettera varandra med tekniska problem eller skrivproblem. 

Det är väl egentligen det bästa sättet man kan lära sig på, att lära någon annan. Genom att lära sig av den 

andra kan eleven använda den nya kunskapen senare och känna att det kan han nu. 

Trageton (2005) presenterar olika fördelar med att skriva på datorn tillsammans med en 

kamrat. För det första behövs det hälften så många datorer. Men vinsten är att barnen tränar 

med varandra i samtal och diskussion. Under året i förskoleklass hjälper de varandra med 

tekniska problem, de lär sig av varandras ord. Under årskurs ett hjälper de varandra att bygga 

upp berättelser och diskuterar sig fram till ett gemensamt skrivarbete. 

Medan barnen skrev på datorn pågick samtidigt andra aktiviteter i rummet. Någon hoppade på 

studsmatta och andra pysslade eller spelade datorn. Pedagogen gick till klassrummet ibland 

för att hjälpa en annan elev som hade en egen uppgift att göra. Kunde de faktorerna påverka 

elevernas koncentrationsförmåga? En förklaring kunde hittas i Alexandersson m fl (2001) 

som berättar att när barnen skriver på datorn har de ett livligare kroppsspråk och fokuserar på 

uppgiften mer än de barnen som skriver med papper och penna. Vi lade märke till att barnen 

inte blev trötta med uppgiften utan att de hade mycket att diskutera och det upplevdes som en 

rollek. 
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6.3.1.1 Samvaro vid datorn 

Här analyseras och tolkas hur de tre skrivgrupperna i vår forskning, förhåller sig vid datorn 

när de komponerar berättelserna. I Ljung-Djärfs (2004) forskning benämns barns samvaro vid 

datorn i tre olika positioner: ägaren, deltagaren och åskådaren. För att skilja vem som har sagt 

vad, kommer vi att benämna eleverna med en bokstav.  

Grupp 1 (S och P): Eleverna talade med varandra om vad de skulle skriva. Berättelsen skulle 

handla om en leopard och en hare bestämde de. De började med meningen som läraren tipsat 

om. ”Här är en leopard…” Eleverna turades om att skriva, fick fram idéerna och hjälpte 

varandra med stavningen. Det föll sig naturligt att den som kunde mest hjälpte sin kamrat. De 

hade ett bra samarbete och resultatet blev en kort berättelse. Vi tolkar det som att båda 

eleverna i grupp 1 var ”deltagare”. Eleverna var delaktiga och diskuterade om användandet av 

datorn. 

Grupp 2 (J och A): J bestämde sig för att skriva om två delfiner utan att fråga sin skrivpartner 

innan hon började skriva. När pedagogen kom in i datarummet gick den rakt fram till dem och 

pratade med J om att fråga A om vad A hade för tankar. Sedan uppmuntrade pedagogen A att 

berätta om sina idéer för J. Ändå tog J helt kontroll över uppgiften medan A var tyst och 

tittade runt omkring sig. Där kunde vi inte se så mycket samarbete mellan eleverna. Resultatet 

blev en lång och idérik berättelse. Men det var mest Js meningar. I denna grupp kunde vi se 

interaktionen mellan en ”ägare” och en ”åskådare”. Ägaren var inte intresserad av vad 

åskådaren hade för åsikter och åskådaren hade inte mycket att säga till om eller göra. Detta 

kan tolkas som att J upplevde att skrivande med en annan inte var meningsfullt.  

Grupp 3 (M och L): Eleverna talade bra med varandra men M ville gärna ta initiativ och 

bestämma över L. M föreslog att berättelsen skulle handla om en delfin. Båda eleverna hade 

idéer att skriva om. Det blev en lång berättelse till slut. I grupp 3 fick vi se ett aktivt samspel 

mellan en ”ägare” och en ”deltagare”. Båda två trivdes med sina positioner och var aktiva och 

delaktiga under hela skrivprocessen.  

6.3.1.2 Lärande 

Eleverna hade ett gemensamt syfte, att skriva en berättelse. Först fick eleverna, tillsammans 

med sin skrivkamrat, fundera över vilket djur som de skulle skriva om, vad som skulle hända 

och hur berättelsen kulle avslutas. Eleverna internaliserade sina tankar medan de diskuterade 

hur en berättelse skulle bli. En elev tänkte först själv inom sig med språkligt redskap. Det var 

någon slags inre samtal som skedde. När eleven diskuterade om berättelsens innehåll, det som 
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eleven tänkte, möttes av den andra elevens tankar genom kommunikation med språket som 

redskap. Enligt Vygotskij sker lärandet genom interaktion i ett sociokulturellt perspektiv 

(Säljö 2000). S i grupp 1 ville skriva ordet ”att” men han trodde att det skulle stavas med 

ett ”t”. Han ljudade samtidigt som han slog ner tangenten. Då sa P åt S att det skulle finnas 

två ”t”. S förnyade sin uppfattning i samspelet.  Klerfelt (2007) beskriver att ”interaktion 

involverar kognition men inte i termer av individer som tänker, utan snarare i termer av 

människor som tänker högt tillsammans” (s 33). 

När elevernas förhållningssätt var som i grupp 1 och 3, kunde man se en aktiv användning av 

språket. Det innebar att de hade ett gott samspel. Till exempel i grupp tre började de prata så 

här. 

M: Jag vill ha delfin! 

A: Ja, det är bra.  

M: Han träffar en kompis.  

A: Det är bra. Vad ska de göra? 

M: Ja, de… 

Elever benämnde och talade om vad som skulle finnas i berättelsen eller situationen. Till 

exempel fanns det två delfiner och en haj i berättelsen (se bilaga 1, bild 4, 5, 6). Delfinerna 

var kompisar och hajen kände de inte. Eleverna började omedvetet prata om att skriva i dåtid. 

Sedan framkom en mängd information. Delfinerna gick till disco, tog en promenad och mötte 

en haj, hajen jagade dem, och så vidare. Däremot när elevernas förhållningssätt var som i 

grupp 2, minskar språkanvändning mellan eleverna. Det innebär att den muntliga dialogen 

inte stimuleras vilket Trageton (2005) tycker är viktigt i skrivprocessen när elever arbetar i 

par.  

Målet med samarbete är att ha ett klassrum där alla eleverna kommer till tals, där alla lär av 

varandra och ”där muntligt och skriftlig språkanvändning är centrala i elevernas 

inlärningsprocess” (Folkesson 2004, s 32). Detta är vad Dysthe (1996, s 13) kallar för ”det 

flerstämmiga klassrummet” och Folkesson (2004, s 32) som ”det dialogiska klassrummet”. 

6.3.2  Interaktion mellan pedagog och elev 

Under våra observationer hade eleverna och pedagogen alltid kommunikation i form av ett 

öppet samtal under lektionerna. När de till exempel arbetade med stora och små böcker, hade 

alla barnen möjligheten att komma till tals och säga vad de ansåg, tänkte eller undrade. 
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Pedagogen gav eleverna instruktioner inför skrivarbetet om hur de skulle skriva berättelsen. 

Däremot bestämde hon inte över vad berättelsen skulle handla om. Det fick eleverna avgöra 

själva. Detta stämmer med Ljung-Djärfs (2004) synsätt på hur pedagoger låtit eleverna ha 

stort inflytande under skrivarbetet när de visade intresse och motivation till datoranvändning. 

Folkesson (2004) anser att det behövs initiativ från eleverna när man har ett fritt arbetssätt. 

Trageton (2005) tar i sin bok upp att lärarens roll har ändrats från att vara en överförare av 

information till att vara en vägledare. Folkesson (2004) berättar att pedagogen fungerar som 

en projektledare som sätter ramar och mål och barnen själva löser arbetsuppgifterna. I början 

behöver elever stöd och handledning från den mer kunnige personen i lärandet. Sedan tar de 

efterhand allt större ansvar och kan så småningom hantera tankegången eller handlingen på 

egen hand (Säljö 2010). ”Lärarens viktigaste uppgift är att organisera skolverksamheten så att 

maximalt lärande blir följden” (Trageton 2005, s 84). 

6.4 Elevernas produktion  

Berättelserna som barnen producerade kunde se ut på olika sätt. Eleverna tyckte om att 

experimentera med olika teckensnitt, storlekar eller färger.  Två grupper använde Calibri som 

är det format som är förvalt, medan den tredje provade sig fram med Comic Sans. Folkesson 

(2004) påstår att de många möjligheter till val som datorn erbjuder för skivproduktionen kan 

vara en anledning varför barnen tycker så mycket om att skriva på datorn. Produktionen 

upplevdes som lustfylld och engagerande. Att göra val kan också relateras till att barnen kan 

utveckla ett kritisk tänkande. 

Vi kommer att introducera en analys av elevernas texter med utgångspunkt i de olika delar 

som Lgr 11 tas upp i kursplaner för svenska ämnet, årskurs 1-3 (se bilaga 3) 

Eleverna använde stora bokstäver när de skrev någons namn, i början av meningen och efter 

punkt. De använde kommatecken och punkt även om de ibland glömde att sätta dit dem.  

De skriver ord med dubbelkonsonanter (”kattungar” bilaga 1, bild 3) eller provar att sätta ihop 

två ord i ett (”Flikkatt”). De använde också siffror när de skriver ett tal (se bilaga 1, bild 2, 3). 

Men det mest överraskande som bevisar att barnen i tidigare åldrar har bra kännedom om 

datorer är användningen av symboler som ”ett hjärta”. För att infoga detta måste de veta att 

det finns en sådan flik (se bilaga 1,bild 2). 

Resultaten blev tre texter med olika längd men alla har inledning, handling och avslutning. 

Eleverna fick skriva datum, namn och titel till boken.  Några av dem valde att göra det på 
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datorn medan en elev valde att skriva för hand. Hon valde också att skriva för hand i 

pratbubblorna i sina teckningar (se bilaga 1, bild 1). Pedagogen berättade att barnen skulle 

känna och välja själva i vissa fall när de ville skriva handstil, även om deras 

skrivundervisning bara skedde med datorn. ”Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika 

arbetssätt och arbetsformer” (Lgr 11, s 15).  

Vi har observerat engagerade elev-författare som producerade egna böcker och hade glädje av 

det gemensamma arbetet. Elever blev producenter av sin egen kunskap och bevis på detta var 

böckerna som de hade komponerat och som skulle användas som läsmaterial. Denna nya syn 

på hur barnets lärande byggs upp kommer från Piaget som anser att barnet inte längre är en 

passiv konsument vars inlärning är en produkt av oföränderlig kunskapsmassa (Trageton 

2005) 

Produktionen väntar på en mottagare (Klerfelt 2007). Det är viktigt för barnen att det finns en 

adressat som kommer lyssna eller läsa de skrivna verken. ”Det är inte meningsfullt att skriva 

något om det inte finns någon som kan läsa det” (Dalgren m fl 2006). Vilka är mottagarna av 

dessa böcker? Det är alla de andra eleverna i gruppen. Pedagogen ställer en låda i 

bibliotekshyllan med alla de böckerna som redan har redovisats. ”Barnen lär sig att läsa 

genom sin egen skrivning” (Trageton 2005, s 9). Det faktum att barnens texter skrivs på 

datorn gör att de är lättlästa och detta bidrar till att barnen får möjlighet att läsa varandras 

texter (Alexandersson m fl 2004). 

Redovisningen var ett speciellt tillfälle där alla eleverna samlades för att lyssna på de andras 

berättelser. Den som skulle redovisa satte sig i en stol som var täckt av ett fint glittrande tyg i 

guld. Pedagogen ville att barnen skulle få uppmärksamhet så att eleverna kände sig sedda och 

hörda som det står i läroplanen (Lgr 11). ”Det är en bra träning att sitta själv inför hela 

gruppen och våga redovisa sin bok” (Trageton 2005, s 9 ). 

6.5 Datorn som pedagogiskt verktyg  

Vi undrade hur skolan fick reda på Tragetons strategi och vem som bestämde att det skulle 

omsättas i praktiken. En pedagog berättade att det var för åtta år sedan när datorn 

introducerades som pedagogiskt verktyg i skolan. Det var efter en föreläsning med Trageton 

som de bestämde sig för att prova hans strategi i en förskoleklass samt en årskurs ett. Tre år 

senare var hela avdelningen från förskoleklass till årskurs 3 som kom överens om att skriva 

sig till läsning med datorn. Pedagogen sa att hennes idéer stämde väl överens med Tragetons, 
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eftersom hon tidigare hade jobbat med läs och skrivmetoden ”Läsning på talets grund” (LTG). 

Med två gamla datorer startades ett nytt sätt att undervisa i den här skolan.  Klerfelt (2007) 

uttrycker att datorn har stor potential för att förändra verksamheten. Och detta hände med 

positivt resultat i kolan i undersökningen. Nu har de moderna datorer samt några andra IKT 

verktyg. Men hur används datorer så att de blir ett lämpligt redskap för skrivande och 

läsande? Vi kommer att presentera hur datorn nyttjas som pedagogiskt redskap samt andra 

IKT verktyg som pedagogen använde i undervisning.  

6.5.1 Datorn som skrivmaskin 

Pedagogerna från förskoleklass till årskurs 2 berättade att elevernas enda användning för 

datorn under lektionstid är som skrivmaskin eller för att träna med de pedagogiska 

programmen. De anser att barnen i tidigare ålder inte är tillräckligt mogna för att till exempel 

söka fakta. Men det kommer så småningom sa pedagogen i årskurs 2. Enligt Trageton (2005) 

är datorn och skrivaren de enda redskap som behövs för att skriva sig till läsning. Han påstår 

att datorerna hela tiden utvecklas men tangentbordet har varit likadan sedan hundra år 

tillbaka. Med detta menar han att för att använda IKT i undervisningen behöver man inte 

avancerade program, något som gör datorn som verktyg mycket mer tillgänglig, såväl i skolan 

som hemma.  

Vi observerade hur en pedagog visade barnen en stor bild på ett tangentbord med ett streck i 

mitten för att förklara att hälften av bokstäver skrivs med höger hand och hälften med vänster 

hand. Trageton (2005) säger att när barnen skriver ska de använda båda händerna så att 

informationsströmmen hamnar på hjärnans högra och vänstra sidor. Vi såg hur barnen 

kämpade för att klara detta men de använde vanligtvis bara ena handen och ibland endast ett 

finger för att skriva alla bokstäver. 

Efter lektionerna fanns det också elever som valde att skriva eller rita på datorn. I sådana fall 

fanns det ingen tidsbegränsning berättade pedagogerna. Men varför var det ett så lockande 

verktyg? När barnen trycker på en knapp i tangentbordet får de en direkt respons. ”Även 

mycket små förskolebarn visar stor uthållighet i att lära sig använda tekniken för glädjen att få 

respons” (Folkesson 2004). 

6.5.2 Internet 

En av intervjuade pedagoger berättade för oss att ”vi brukar leta efter fakta på internet men 

det finns få sidor som passar för elever i tidigare åldrar. Det är svårt skrivet och det gäller att 

lägga mycket tid för att hitta bra fakta. Däremot finns det många böcker som är skrivna för 
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barn”. I den nya läroplanen (Lgr 11) står det att barn från årskurs 1 till 3 ska söka information 

”i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn” (Lgr 11, s 222). Däremot anser Trageton 

(2005) att viktigare än avancerade IKT hjälpmedel är ett stort sortiment av böcker för barn i 

tidigare åldrar. Han är inte förespråkare för de så kallade ”lär- och lek”- programmen. 

Strömmad media brukar också användas i temaarbeten. Pedagogen berättade att nuförtiden 

kan pedagogiska filmer hämtas över internet direkt från en datacentral som heter Flod.  

6.5.3 Pedagogiska program  

En elev som nyligen hade flyttat till skolan stannade i klassrummet och tränade bokstäver 

med ett pedagogiskt dataspel. Det fanns ett ojämnt antal elever den dagen och pedagogen 

berättade att han behövde träna bokstäver innan han började skriva. Pedagogerna i 

verksamheten berättade att de använde sig av pedagogiska program för att öva skrivning, 

läsning eller ritning. Sim Writer är till exempel ett program baserat på bild och ljudning som 

användes av en pedagog för att hjälpa elever i svårigheter med skrivning. Men vilka program 

passade bättre för yngre skolbarn och som överensstämde med läroplanen i den pedagogiska 

praktiken? I slutet på 80- talet var de pedagogiska IT-programmen av ”Skinnerstyp”, det vill 

säga att barnen gav respons och fick tillbaka en belöning i form av en stjärna eller bekräftelse. 

Det var mekaniska program som gav styrning och stimulans men programmet kontrollerade 

eleven säger Trageton (2005). Han påstår att liknade pedagogiska program används i den 

aktuella skolan. Kritiken läggs för att barnen tränar finmotorik och minne men de använder 

inte fantasi eller kreativitet. Användningen av pedagogiska datorspel som läromedel kan 

jämföras med traditionella läromedel som böcker, där barnen förväntas att få i sig kunskaper 

(Alexandersson m fl 2001). Det är därför viktigt att pedagogerna är uppmärksamma när det 

gäller val av datorprogram. Det är angeläget att de undersöker hur programmen fungerar och 

vad de erbjuder. Enkla och okomplicerade program passar bättre med det sociokulturella 

synsättet där det tematiska arbetet och lek lyfter lärande när det gäller de tidigare åldrar. På 

det viset har eleverna större möjlighet att kontrollera datorprogrammet och kan bygga en egen 

kunskap i samarbete med klasskamrater i en gemensam lärandemiljö (Trageton 2005).  

6.5.4 Andra IKT verktyg  

Ytterligare tekniska artefakter som användes på skolan var projektorn. De installerades i 

klassrummen för två år sedan. De används bland annat för att visa Powerpoint-presentationer. 

Vid vårt besök användes den till att visa en presentation om igelkottar. Pedagogen ansåg det 

vara mycket mer praktiskt att ha en stor bild som alla barnen kunde se samtidigt, istället för 
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”att springa runt och visa i en bok”. Med ett trådlöst tangentbord skrev pedagogen faktatexter, 

eller punkter som skulle tas upp i elevrådet tillsammans med barnen. Barnen dikterade vad de 

till exempel visste om ett djur och pedagogen skrev det. Det som pedagogen skrev ses direkt 

på den stora projektorduken. Texternas som eleverna skrev brukade sparas individuellt på ett 

USB minne. Det blev en digital portfolio som barnen fick i slutet av årskursen. Problemet var 

att barnen inte hade tillgång till sina tidigare arbeten så de hade också börjat använda vanlig 

elevportfolio för att samla texterna. 

Vissa pedagoger uttryckte hur tekniken hade utvecklats med tiden och hur viktigt det var att 

eleverna fick en gynnsam handlingsberedskap. Redskap som de använde i verksamheten var 

metoder för att hantera tänkande och problemlösning i det sociokulturella perspektivet. 

Redskapen är skapade av människor och barn behöver få tillgång till dem för att få stöd i 

förståelsen av världen (Smidt 2010).  

6.6 Styrkor med datorn i undervisningen 

Alla de intervjuade pedagogerna var eniga om att användningen av datorn i undervisning var 

positiv. De framhåller vinsterna med datoranvändning för barn med läs - och skrivsvårigheter 

eller för eleverna som är lässvaga och/eller skrivsvaga. Datorn har bidragit till att öka intresset 

för att lära sig att skriva, någonting som andra forskare som Jederskog (1998) och 

Alexandersson m fl (2001) håller med om. 

En av de intervjuade gav till oss en bra bild av de möjligheter som datorn erbjuder för 

eleverna med svårigheter: 

Man lär sig att skriva och läsa bara genom att ta bort det där hindret med att koncentrera energi på 

utformning av bokstäver. Vissa bokstäver som ”s” är svårt att skriva och barnen måste först ljuda 

och sen göra en bild av bokstaven i huvud för att sen utforma den.  På datorn kan man bara trycka 

ner tangenterna där man ser bokstäverna och letar efter den bokstav man vill skriva Men med 

skrivning på datorn har man helt plötsligt fått bort två tredjedelar av det svåra. Kunskapen sitter 

inte ute i fingerspetsarna, den sitter i huvudet (ur intervjun).   

Vygotskij betonar att det ska finnas hjälp för att lindra svårigheter istället för att barn 

ska behandla dem själva. När barn med handikapp bedöms från styrkor och man inte 

fokuserar på hindren kan de bli fullvärdiga medlemmar i miljön där de befinner sig 

(Smidt 2010).  

En annan pedagog berättade för oss att pojkar var de största vinnarna på att skriva med datorn. 



34 

 

När de började skolan, var de inte lika finmotoriska som flickorna. ”Tjejerna brukade skriva 

de långa texterna och pojkar hade hafsat ner någonting”. Det var visst individuellt med 

utveckling men många av dem hade inte kommit så långt än.  

Andra positiva intryck av datoranvändning, berättar en pedagog, är att elever kunde få tid att 

träna viktiga saker med språket som till exempel hur man uttrycker sig och hur man pratar. 

Hon påpekade att hela den här språkbiten skulle barnen inte ha fått om han/hon hade suttit och 

bara format bokstäver. Pedagogen berättar att det tog hela ettan innan man kunde forma alla 

bokstäver. Däremot när eleverna skrev på datorn, fick de mer tid att jobba med hur en text 

buggs upp och hur man uttryckte sig, det vill säga hela den språkliga biten, som kursplanen 

tar upp som viktig. Andra fördelar med datorer enligt henne var att elever kunde skriva 

mycket längre texter jämfört med att skriva med penna. Dessutom tyckte eleverna att det var 

roligare att skriva med datorn. Alla kunde se vad de skrev. Om man använde penna, kunde det 

vara svårt att läsa ibland. Elever tyckte att det var fult att sudda tills det gick hål i pappret.  

6.7 Svagheter med datorer i undervisningen 

En pedagog berättar att vissa elever i årskurs två inte vill skriva texterna med en annan 

klasskamrat. Samma känsla upplevde vi med tjejen i grupp 2 i vår observation. Vad gör 

pedagogerna i denna situation? Han förklarar för eleverna att det är viktigt med samarbete och 

att de har möjlighet i andra uppgifter att skriva egna texter. ”I samspelet mellan kamrater 

visade det sig att iver och vilja ibland kunde bli ett hinder för samarbete” berättar 

Alexandersson m fl (2001, s 23).  

Enighet mellan alla pedagogerna om att det inte finns särskilda svagheter med verktyget 

upplevde vi som underligt. En förklaring till deras synsätt kan vara att efter så många års 

erfarenhet har de övervunnit diverse tekniska svårigheter som andra forskare signalerar om i 

sina projekt. Datorerna har en fast plats i de olika rummen och är alltid tillgängliga. Elevernas 

grupper är små vilket gjort att om det finns problem med någon dator kan man använda något 

annat. 

7. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att göra en kritisk granskning om Trageton strategi och analysera 

hur mötet mellan skola och den nya teknologin öppnade alternativa vägar för inlärning. Under 

arbetets gång fick vi möjligheter att undersöka hur pedagogerna och eleverna upplevde 

undervisning med datorer när vi sökte svar på våra frågeställningar: Hur används Tragetons 
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strategi? Hur klarar elever att leva upp till målen i Lgr 11 medan de använder datorn i skolan? 

Hur blir interaktionen mellan pedagog-elev och elev-elev när man arbetar med datorer? 

Tragetons strategi användes inte som en läs- och skrivmetod i sig som följdes av pedagogerna 

från ”punkt till pricka”, uttalade en pedagog. Med detta menar vi att barnen lärde sig att skriva 

sig till läsning med datorn som redskap istället för med papper och penna. De lärde sig genom 

att träna sig fram med skrivning så att det blev en meningsfull inlärning istället för att börja 

med en bokstav i taget. Men pedagogerna följde inte alla punkter som Trageton specificerar i 

sin bok. De använde till exempel pedagogiska program och de ställde datorer på ett 

konventionellt sätt. Ytterligare IKT verktyg som USB minne, projektor eller trådlöst 

tangentbord användes för att utveckla undervisningen och Kiwi metoden var ett komplement 

till strategin. Pedagogerna uttalade sig som att de har Trageton som inspiration men de hade 

provat sig fram med andra alternativ som passade bra i deras undervisning. Det anser vi är 

viktigt eftersom teknik utvecklar konstant och det gäller inte att begränsa läs- och 

skrivundervisning till en metod, utan att använda sig att alla möjliga metoder/strategier och 

redskap som erbjuder nya och bättre altenativ för eleverna att utveckla värdefulla kunskaper i 

ett modernt samhälle.  

Vi fick veta att alla pedagoger från förskoleklass till årskurs tre undervisade med att skriva sig 

till läsning men de hade frihet att välja på vilket sätt eller i vilken mängd. Den homogena 

undervisningen med respekt mellan arbetskamrater gjorde att vi fick en bild av en harmonisk 

skola som räknar med erfarna och ambitiösa pedagoger som har goda tekniska kunskaper. De 

upplevde undervisningen med datorerna som meningsfull och arbetade för att skapa 

skriftspråkstimulerande miljöer. Deras erfarenhet bekräftade att skriva sig till läsning hjälpte 

eleverna att skriva längre och innehållsrikare texter. Eleverna å sin sida visade sig under våra 

observationer, vara intresserade och upplevde också skrivning med datorer som meningsfullt 

och lustfyllt. Pojkar och elever i svårigheter var de som har ökat intresse för skrivprocessen 

tack vare datorer. De behövde inte kämpa med att utforma svåra bokstäver och kände sig 

motiverade när de såg att deras texter också kunde förstås och bli lästa av studiekamrater.  

Svaret på frågan hur elever klarade av att leva upp till målen i Lgr 11 medan de använde 

datorn i skolan har vi fått tack vare elevernas böcker och deras sätt att arbeta. Värdegrund och 

kursplaners mål för svenska i årskurs 1-3 uppfylldes när eleverna skrev sig till läsning med 

datorn som redskap. Barnen var delaktiga och hade inflytande över undervisningen eftersom 
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pedagogen erbjöd dem möjlighet att välja eller bestämma. De tog också ansvar för sitt eget 

lärande och producerade böcker som användes som läromedel för lästräning.  

En pedagog berättade att datorerna i denna skola var ett vanligt verktyg och deras bruk hade 

gett gott resultat sedan de introducerades. Nationella provresultaten i årskurs 3 från förra året 

var ett bevis på detta. 18 av 20 elever klarade provet. Om man tänker på att studien gjordes på 

en mångkulturell skola där nya elever från andra länder kom med jämna mellanrum kan detta 

räknas som en bra framgång. Användandet av datorer har bidragit till en positiv utveckling på 

skolan. 

När det gäller interaktionen mellan eleverna och pedagogerna har vi kommit till slutsatsen att 

pedagogen hade en vägledande roll och att samspelet mellan eleverna under skrivprocessen 

kunde skilja sig mycket åt beroende på vilken skrivpartner man hade. Vi tar upp avhandlingen 

som vi använde som tidigare forskning för att diskutera konkreta aspekter på hur vi upplevde 

interaktionen i klassen:  

Ljung-Djärfs (2004) forskning visar att barnets lärande avgörs av pedagogernas 

förhållningssätt mot eleverna när de visar intresse att jobba med datorn. Men vi observerade 

att samspelet mellan eleverna under skrivprocessen var av stor betydelse för inlärningen. 

Frågan är hur elevernas lärande påverkades när det fanns en ägare och en åskådare i paret?  

I det sociokulturella perspektivet är ”den aktiva eleven, den aktiva läraren, den aktiva sociala 

miljön och elevens intresse som skall styra undervisningen” (Lindqvist 1999, s 14). Det 

innebär att elever i par båda ska vara aktiva under skrivarbetet. Men på grund av ägarens 

dominans, kan åskådaren tappa intresset till att skrivarbete och uppleva pedagogens 

vägledande som ett tvång. Det kan vara så att eleven säger någon mening för att han måste 

och ägaren lyssnar och skriver vad åskådaren dikterar för att pedagogen säger så. Då hade vi 

svårt att se om det skedde processer som tänkande, språkanvändning och kommunikation som 

är de centrala rollerna i denna teori. Vygotskij uttrycker att barnets intresse är både 

utgångspunkten och metoden för undervisningen. Man kan inte skapa intresse av ett falskt 

intresse. Han är kritisk mot några former av åskådlighetsundervisning som inte ger barnet 

något nytt, som inte stimulerar barnets tänkande. Han är till och med kritisk mot metoder som 

bara lockar barnets uppmärksamhet som egentligen handlar om tricks. Därför att sådana 

erfarenheter inte kan ha något innehåll eller vara någonting som handlar om problemlösning 

(Lindqvist 1999).   
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Med de här aspekterna, undrar vi om det egentligen är pedagogens roll som har stor betydelse 

i elevens lärande under skrivarbetet. Det kan vara elevernas pargruppering och intresse som 

har stor vikt för att de tidigare nämnda processerna som ska ske i det sociokulturella 

perspektivet. 

Efter undersökningen av ”Att skriva sig till läsning” med datorn som potentiell strategi för 

läs- och skrivundervisning har vi jämfört vår studie med Klerfelts forskning för att få ett 

svar. Syftet med Klerfelts (2004) forskning var att finna hur datorn kunde brukas som ett 

verktyg för barns skapande. Projektet ”Skapa med datorn” samlade ett antal pedagoger 

som inte hade tekniska kunskaper. Pedagogerna skulle lära sig att hantera datorn som 

skrivmaskin men också att använda olika program. Att ha en jämlik roll som elever, det 

vill säga att både pedagog och elev lärde sig av den nya tekniken som nybörjare upplevdes 

som ett problem från pedagogernas sida. Barnen komponerade bilddrivna berättelser med 

pedagogens stöd. Det var pedagogen som brukade skriva barnens idéer till skillnad från 

vad man gör i Tragetons strategi. Då är barnen fria för att lekskriva bokstavsräckor och 

känner att resultaten är en egen komposition. Dessutom använde pedagogerna i Klerfelts 

(2007) forskningsprojekt bildprogram för att komponera berättelserna, medan eleverna i 

vår skola tecknade egna bilder vilket gjorde att barnen kunde träna finmotoriken. Vi anser 

att pedagogiken att skriva sig till läsning är lätt och passande för pedagogerna som vill 

introducera datorn i undervisning. Det kräver inte avancerade tekniska kunskaper och 

barnet kan bygga egen kunskap. 

 Styrkor  

Vi anser att vår forskning är ett aktuellt diskussionsämne eftersom sedan den nya läroplan Lgr 

11 implementerades har det lagts mycket fokus på IKT i skolan. Pedagogerna behöver starta 

om eller aktualisera sina tekniska kunskaper för att ha en undervisning som uppfyller 

kunskapsmålet i läroplanen. Vår studie kan hjälpa alla pedagoger båda med eller utan tekniska 

kunskaper att använda sig av en erfaren IKT pedagogik. Skolan där vi gjorde vår studie är ett 

bra exempel eftersom de har gått igenom de olika problemen, båda tekniska som pedagogiska, 

som ”Att skriva sig till läsning” med datorn kan ha orsakat. 

Det empiriska material som vi analyserade är ganska omfattande eftersom det inte bara 

begränsas till vad pedagogerna har att säga utan till det vi har observerat hur den används i 

praktiken. Resultaten i form av elevernas böcker har också varit av stor betydelse för att få en 

uppfattning om var elevernas kunskapsnivå ligger. 
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Svagheter  

Vår studie har endast en teoretisk utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet, men 

Trageton har både konstruktivistisk och sociokulturellt perspektiv i själva strategin. På det 

sättet är vår forskning inte heltäckande och belyser inte hur hans strategi egentligen ser ut. Vi 

bedömde att en avgränsning var nödvändig för att få bättre svar och fokus på det 

sociokulturella perspektivet.   

Observationsperioden var inte tillräckligt lång för att kunna se hur strategin kan påverka 

elevers lärande. Det skulle ha varit intressant om vi också kunde ha varit i andra klasser i 

olika åldrar.  Enligt Denscombe (2009) tar denna observationsmetod lång tid. Men vi hade 

svårt tidsmässigt att kunna stanna längre än vi gjorde för att vårt skrivarbete verkligen skulle 

sättas igång.  

Vid intervjun kände vi ibland att vi inte fick de svar som vi önskade att pedagogerna skulle 

svara på. Våra intervjufrågor var nog inte tillräckligt tydliga för pedagogerna vilket ledde till 

misstolkningar. Det här är en av nackdelarna med semistrukturerade intervjuer som 

Denscombe (2009) beskriver. 

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en bredare studie om hur andra skolor i andra geografiska 

områden, socioekonomisk bakgrund, livsstil och så vidare, använder sig av Tragetons strategi. 

Vi har observerat hur strategin brukas i praktiken i skolan. Men hur tränar eleverna sin 

skrivning med datorn utanför skolan? En forskning från elevernas och föräldrarnas perspektiv 

skulle vara av intresse.  

Vidare skulle vi finna det spännande att forska om pedagogiska program. Vad finns det för olika 

program att använda sig av i skolan? Trageton (2005) är emot de men, är de ett bra läromedel? 

Om man tänker på hur snabbt nya teknologier kommer på marknaden är en tänkbar vidare 

forskning att studera hur undervisningen sker med nya teknologier som till exempel iPad. Vi 

fick veta via media att en smidig ”minidator” kan lätt hanteras av små barn och att vissa 

förskolor har börjat använda dessa som pedagogiskt verktyg. 
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7.1 Avslutande reflektioner utifrån ett lärandeperspektiv  

Arbetet med den här uppsatsen har väckt många funderingar för oss angående datorn som 

pedagogiskt verktyg. Vi ser nackdelar och fördelar och vi anser att det kan vara av intresse att 

uttrycka dessa tankar:  

Datorn är inte ett hot mot andra pedagogiska aktiviteter. Datorn är ett alternativt redskap i 

undervisningen. Som värdegrund i läroplanen förespråkar ”Det finns också olika vägar att nå 

målet” (Lgr 11, s 8)  

Att skriva i par är viktig inom det sociokulturella klassrummet eftersom människans 

utveckling ses som beroende av samspelet, men vi anser att det också är viktigt för eleverna 

att ha egen tid framför datorn och skriva egna texter så att deras kreativitet kan utvecklas. Det 

skulle kunna vara bra att inte behöva vänta till ”fritids” för att sätta sig och skriva texter på 

egen hand och göra det också under lektionerna.  

Tekniken har inte avancerat så mycket så att datorn kan ersätta de traditionella läromedlen 

(papper, penna eller böcker) i alla lägen. Pedagogerna till exempel behöver fortfarande 

faktaböcker i undervisning eftersom internet inte erbjuder bra faktasidor för barn i tidigare 

ålder.   

Datorn är inte en flyttbar artefakt som barnen tar med sig när de till exempel leker läkare och 

vill skriva en lista med namn på patienter och mediciner. Processen att gå till datorn, skriva 

texten, sen skriva ut och springa tillbaka där barnen leker är lång och för när den är färdig har 

kanske leken förlorat sin mening. I sådana fall är lättare att ha papper och penna. Men 

tekniken avancerar snabbt och andra mindre och smidigare verktyg (som vi sa ovan) har 

börjat introduceras i förskolor och skolor. 

En tänkbar kritik mot datorn som pedagogiskt redskap är att alla barn inte har tillgång till den 

utanför skolan. Även om det finns datorer hemma betyder det inte att elever får använda dem 

när de vill eftersom datorn kan vara upptagen. Frågan är hur de klarar sig när de inte har lärt 

sig att skriva för hand. När barn inte har möjlighet att uttrycka sig skriftligt begränsar det 

deras spontana kreativitet. Vi upplever som att det kan vara ett hinder att man bara satsar på 

att använda konstgjorda verktyg. Ett långvarigt elavbrott kan t.ex. leda till samma konsekvens.  

Klerfelt (2007) anser att det är viktigt att barnens stora intresse för datorer förs in i 

undervisningen. Hon skriver att skolorna som inte satsar på de nya teknologierna riskerar att 

stelna. Vi ser att ett exempel på detta är att nu för tiden väljer elever och föräldrar väljer 
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friskolor som erbjuder ”en dator per elev” eller liknande projekt. Kommunerna har blivit 

medvetna av detta och har börjat satsa på nya pedagogiska IKT verktyg inom skolor. 

Vi anser att det är passande att avsluta vår uppsats med ett uttryck från en pedagog som 

sammanfattade slutsatsen av vår studie: ”Rätt verktyg för rätt sak”. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till pedagogerna 

 

IKT i skolan: 

1. På vilket sätt använder barnen datorn under lektionerna och på fritids? 

2. När kan barnen använda datorerna? 

3. Hur upplever du elevernas intresse av datoranvändning i skolan? 

4. Vad är det positiva/negativa med användning av datorer i skolan? 

5. Hur jobbar du med läroplanernas/kursplanernas nya punkter om IKT i undervisning? 

 

Skriva sig till läsning: 

1. Vilka läs- och skrivmetod/er använder du?  

2. Vad tycker du om att skriva sig till läsning med datorn?  

3. Hur använder du Tragetons strategi? 

4. Vilken roll har pedagogen när eleverna jobbar med datorn? Upplever du att det finns 

någon skillnad jämfört med den traditionella undervisningen? 

5. På vilket sätt samarbeta eleverna när de skriver sig till läsning? 

6. Tror du att skriva sig till läsning är individ- eller grupp passande?  

7. Hur många timmar i genomsnitt är barnen framför datorn i veckan?   
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Bilaga 3 

Centralt innehåll  

I årskurs 1–3  

Läsa och skriva  
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.  

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

Skapande av texter där ord och bild samspelar.  

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.  

• Handstil och att skriva på dator.  

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för 

vanligt förekommande ord i elevnära texter.  

• Alfabetet och alfabetisk ordning.  

• Sambandet mellan ljud och bokstav.  

Tala, lyssna och samtala  
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.  

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra 

hjälpmedel som kan stödja presentationer.  

• Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.  

Berättande texter och sakprosatexter  
• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, 

ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter 

som belyser människors upplevelser och erfarenheter.  

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, 

händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.  

• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.  

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. 

• Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med 

logisk ordning och punktuppställning i flera led.  

• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.  

Språkbruk  
• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.  

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.  

• Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.  

• Skillnader mellan tal-och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.  

Informationssökning och källkritik  
• Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.  

• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. 

 

(Ur Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 3.17 Svenska, s 223, 224) 

 

 

 

 


