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Computer Based Literacy Learning for Students in First Grade 

Abstract 

Formal literacy education in Sweden begins in first grade. How reading and writing education is 

conducted may differ between classes. Trageton (2005) has developed a literacy learning method in 

which the computer plays a significant role. 

The aim of this study was to examine and evaluate how a number of literacy and language 

abilities are affected by computer based literacy learning developed by Trageton, compared to 

traditional literacy learning. 

In the present study, 26 students in first grade from a school in Östergötland participated. The 

computer based group consisted of 13 students who attended a class in which computer based 

literacy learning was used. The control group consisted of 13 students who attended a class in which 

traditional literacy learning was used. A number of literacy and language tests were administrated in 

both fall and spring time. 

The results showed that more participants in the computer based group, than in the control 

group, qualified for reading tests at all levels. The results in the writing test showed that the control 

group performed better in handwriting while the computer based group performed better in written 

narratives on the computer. 

The results of the present study indicate that both literacy learning methods have an effect on 

reading and writing skills in students in first grade. The results also indicate that each of the learning 

methods improve various reading and writing skills. 

 

Keywords: literacy learning, Trageton, computer, education, top-down, bottom-up 



   

Sammanfattning 

Den formella läs- och skrivundervisningen i Sverige inleds i årskurs 1. Hur läs- och 

skrivundervisning bedrivs kan skilja sig åt mellan olika klasser. Trageton (2005) har utvecklat en läs- 

och skrivinlärningsmetod där inlärningen sker via dator. 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka och utvärdera hur ett antal läs-, skriv- och 

språkförmågor påverkas av Tragetons läs- och skrivinlärningsmetod via dator jämfört med 

traditionell läs- och skrivinlärning. 

I studien deltog totalt 26 elever i årskurs 1 på en skola i Östergötland. Datorklassen utgjordes av 

13 elever i en klass med läs- och skrivinlärning via dator. Kontrollgruppen utgjordes av 13 elever i en 

klass med traditionellt läs- och skrivinlärningssätt. Grupperna testades med ett flertal läs-, skriv- och 

språktest på hösten och våren. 

Resultaten visade att datorklassen hade fler antal deltagare som kvalificerade sig för testning av 

läsning på samtliga nivåer. Resultaten på skrivtest visade att kontrollgruppen hade bättre läsbarhet av 

handstil medan datorklassen var bättre på skriftligt berättande på dator. 

Resultaten indikerar att båda inlärningssätten har effekt på läs- och skrivinlärningen hos elever i 

årskurs 1 och att vart och ett av inlärningssätten stärker olika förmågor inom läsning och skrivning. 

 

Nyckelord: Läs- och skrivinlärning, Trageton, dator, undervisning, top-down, bottom-up 
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Inledning 

Den formella läs- och skrivundervisningen i Sverige inleds i årskurs 1 i samband med att den 

obligatoriska skolgången startar (Rydman, 2000). Ett barns läs- och skrivinlärning är starkt beroende 

av den formella undervisningen men även av omgivande kultur och barnets erfarenheter (Høien & 

Lundberg, 2004). Hur undervisningen bedrivs skiljer sig åt på olika skolor. En undervisningsmetod, 

som är utarbetad av Trageton (2005), fokuserar på att eleven får skriva sig till läsning via dator. 

Andra undervisningsmetoder ägnar en del av skrivundervisningen åt handskrivning (Larson, Nauclér 

& Rudberg, 1992). Enligt läroplanen, Lpo94 (Skolverket, 2000a), ska eleven i slutet av årskurs 3 

kunna skriva läsligt för hand. Då finmotoriken inte är fullt utvecklad i årskurs 1 finns en risk att 

eleven ägnar stor koncentration åt att forma bokstäverna, med konsekvensen sämre stavning (Holle, 

1987) och mindre fokus på textinnehåll (A-K. Svensson, 2009). Trageton (2005) förespråkar därför 

att eleverna bör använda dator vid läsning och skrivning under de tre första skolåren. Att skriva på 

dator gynnar även det kreativa berättandet enligt Trageton. Föreliggande studie syftar till att 

vetenskapligt undersöka och utvärdera Tragetons undervisningsmetod i årskurs 1 på en skola i 

Östergötland.  

Bakgrund 

Läsning 

Enligt Hoover och Gough (1990) innehåller läsning de två komponenterna avkodning och 

läsförståelse, som är beroende av varandra. Denna teori om läsning kallas för ”the simple view of 

reading”. För att skapa förståelse för en text krävs förmåga att kunna avkoda och identifiera orden i 

texten och koppla samman dessa med ordens betydelse (Hoover & Gough, 1990). För att tillägna sig 

läsning krävs även god bokstavskännedom (Justice & Kaderavek, 2004; Cunningham & Carroll, 

2011). 

Avkodning 

Avkodning tillhör läsningens tekniska sida som inbegriper förmåga att koppla grafem till fonem. 

För att bli en god läsare krävs det att denna förmåga automatiseras. Det finns två olika 

avkodningsstrategier, den fonologiska och den ortografiska strategin (Gustafson, 2000; Carlström, 

2010). Den fonologiska strategin innebär att orden avkodas i mindre bokstavssegment vilka sedan 

sätts samman till en helhet (Hoover & Gough, 1990; Høien & Lundberg, 2004). Denna strategi 
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aktiveras när det skrivna ordet ännu inte finns representerat i läsarens ordförråd eller vid svår 

stavning och ovanliga ord (Share, 1995; Hedman, 2009). Den ortografiska strategin innebär att orden 

avkodas direkt i form av ordbilder, det vill säga att det skrivna ordet automatiskt avkodas i sin helhet 

och kan kopplas till ord som redan finns representerade i läsarens ordförråd. För användning av 

denna strategi krävs det att individen har exponerats för orden vid flera tillfällen så att en ordbild har 

skapats i långtidsminnet (Høien & Lundberg, 2004). 

Läsförståelse 

Läsförståelse tillhör läsningens mer kognitivt komplexa sida som kräver förmåga att knyta den 

lästa informationen till egna erfarenheter av ämnet, tolka det lästa och dra egna slutsatser (Gustafson, 

2000). För att förstå det som läses krävs en god avkodningsförmåga, kunskap om skriftlig 

formulering, god ordförståelse (Elwér, 2009) samt grammatisk förmåga (Carlström, 2010). Ju bättre 

avkodningsförmåga och ordigenkänning, desto mer energi kan läggas på textens innehåll och därmed 

ökas läsförståelsen (Elwér, 2009). Läsförståelsen underlättas även av ett stort ordförråd (Nettelbladt, 

2007). 

Läsutveckling 

Läsutvecklingen sker, enligt Høien och Lundberg (2004) i olika stadier som bygger på Friths 

(1985) läsutvecklingsmodell. Denna modell delar in läsutvecklingen i tre stadier, det logografiska, det 

fonologiska och det ortografiska stadiet. Høien och Lundberg (2004) har lagt till ytterligare ett stadie, 

psuedoläsning, i sin läsutvecklingsmodell som ett förstadie till det logografiska stadiet. Pseudoläsning 

kännetecknas av att barnet låtsasläser utifrån den givna kontexten och läser omgivningen istället för 

ordet (Høien & Lundberg, 2004). I det logografiska stadiet lär sig barnet att känna igen orden som 

visuella mönster. Barnet känner igen orden utan att kunna alla bokstäver ännu. Bokstävernas 

placering i ordet påverkar inte nämnvärt hur barnet läser ordet (Frith, 1985). För att kunna skilja ut 

orden lär sig barnet ordens olika särdrag. I det fonologiska stadiet har barnet inte längre behov av de 

kontextuella ledtrådarna för att kunna läsa ut ett ord (Høien & Lundberg, 2004). Barnet har nu lärt 

sig att koppla grafem till fonem och därmed knäckt den så kallade läskoden. I detta stadie klarar 

barnet att läsa nonsensord. I det sista stadiet av läsutvecklingen, det så kallade ortografiska stadiet, 

läser barnet med den ortografiska strategin och igenkänningsprocessen har därmed blivit helt 

automatiserad (Frith, 1985). Barnet kan nu avkoda effektivt utan att medvetet behöva tänka ut vad 

som står skrivet (Frith, 1985; Share, 1995). Alla resurser kan då läggas på att analysera de semantiska 
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och syntaktiska ledtrådarna och få en djupare förståelse för texten. Parallellt med läsutvecklingen sker 

tillägnandet av skriftlig förmåga (Høien & Lundberg, 2004). 

Skrivning 

Att skriva är en avancerad språklig aktivitet. Skrivning kräver förmåga att kunna dela upp det 

talade språket i mindre delar samt att kunna urskilja vilka språkljud som finns i orden, så kallad 

segmenteringsförmåga. Vidare krävs förmågan att kunna koppla språkljuden till bokstäver 

(Carlström, 2007). Vid skrivning krävs även förmåga att planera vad som ska skrivas, kunna 

omvandla sin tanke till skrivna ord och revidera det som skrivits (Wagner et al., 2011). 

Graham och Hebert (2010) har i en meta-analys över läs- och skrivundervisning kommit fram till 

att det finns evidens för att skrivträning ökar läsförmågan. Analysen lyfter fram tre närliggande 

komponenter som har visat sig effektfulla för att förbättra läsförmågan. Den första är att förståelsen 

för texter ökar om eleverna får skriva om det de har läst, för då tillägnar de sig verktyg för att lagra, 

koppla samman, analysera och hantera viktig information i texter. Den andra komponenten är att 

undervisning om hur texter skrivs bidrar till bättre förmåga att förstå och läsa texter flytande och 

korrekt. Den sista komponenten är att om eleverna får ägna mer tid åt att skapa texter blir deras 

textförståelse bättre (Graham & Hebert, 2010). 

Handskrivning 

Handskrivning är en motorisk aktivitet som initialt kräver att individen förstår vad uppgiften går 

ut på samt att individen har en motorisk idé och planering (Price, 2007). Om finmotoriken inte är 

fullt utvecklad får barnet ägna mer koncentration åt att forma bokstäverna, med konsekvensen sämre 

stavning (Holle, 1987; Christensen, 2004) och mindre fokus på textinnehåll (A-K. Svensson, 2009). 

Texterna är dessutom ofta kortare hos de barn som har svårigheter med handskrivning (Christensen, 

2004; A-K. Svensson, 2009). Det finns ett samband mellan läsning, rättstavning och handskrivning. 

Normalläsare har en bättre läsbarhet av handstil än individer med dyslexi. Tidig övning, de tre till fyra 

första skolåren, i skrivning kan förebygga svårigheter att lära sig skriva för hand (Høien & Lundberg, 

2004).  

Behovet av handskrivningsträning är ett diskuterat fenomen. Høien och Lundberg (2004) skriver 

att skolan har ett ansvar att undervisa i skrivande för hand på ett systematiskt sätt. En studie som via 

frågeformulär till lärare undersökte handskrivningsmotorik hos en grupp lågstadieelever visade att 

strukturerad undervisning behövs för att lågstadieelever ska utveckla handskrivningsmotorik (Asher, 
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2006). Feder och Majnemer (2007) menar att en läsbar handstil är en viktig färdighet som, trots det 

utbredda datoranvändandet, förtjänar mer uppmärksamhet från lärare. Trageton (2005) visar däremot 

i sitt treåriga forskningsprojekt att de elever som har lärt sig att läsa och skriva via dator hade finare 

utformade bokstäver och en mer lättläst handstil än en kontrollgrupp som skrev för hand. Skrivfel 

som felaktig storlek, placering och relation av bokstäver hos barn i åldrarna sex till sju år kan bero på 

en bristande finmotorik (Simner, 1982). Marr (2005) visar i en studie att handstilprestationen i 

förskola inte överrensstämmer med handstilsprestationen i årskurs 3.   

Skrivutveckling 

Utvecklingen av skrivning kan beskrivas i olika steg (Rowe, 2009). Det första steget, 

pseudoskrivning, utgörs av låtsasskrivning. Därefter följer logografisk-visuell skrivning där barnet 

avbildar redan skrivna ord. I det här stadiet skriver barnet gärna sitt eget namn genom att kopiera 

den vuxnes skrift. I det följande stadiet, alfabetisk-fonemisk skrivning, skriver barnet ordet som det 

uttalas och har därmed börjat förstå den alfabetiska principen (Høien & Lundberg, 2004). Barnet 

utelämnar ofta delar av ord. Utelämningarna kan bero på att barnet inte har förstått den alfabetiska 

principen helt ännu och alltså inte har förmåga att snabbt och automatiskt koppla ljud till bokstav. 

Barnet har lärt sig bokstavens namn men kan inte använda alla grafem adekvat ännu (Stadler, 1998). 

Så småningom, i ortografisk-morfemisk skrivning, upptäcker barnet att det finns vissa 

regelbundenheter och skriftspråkliga regler. Dessa regler tillämpas sedan automatiskt och barnet 

börjar kritiskt granska sin text. I början av skrivutvecklingen planerar barnet sällan sin text i förväg, 

utan planlägger under tiden texten skrivs. Även revidering av texterna förekommer sällan i början av 

skrivutvecklingen (Høien & Lundberg, 2004).  

 Handskrivning kräver finmotorisk precision. Barns motoriska utveckling sker i en viss 

ordningsföljd där motoriken i de stora lederna utvecklas före motoriken i de mindre lederna. Sist 

utvecklas precision i tår och fingerspetsar (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004). 

Handskrivningen utvecklas från kurvliknande markeringar till påhittade symboler för att senare 

övergå till bokstäver (Feder & Majnemer, 2007). Enligt Feder och Majnemer (2007) visar flera studier 

att barnets handskrivning utvecklas snabbt under det första skolåret. Handskrivningen fortsätter att 

utvecklas upp i mellanstadieåldern.  
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Språkliga faktorer av betydelse för läs- och skrivutveckling 

Språkliga faktorer som har betydelse för läsning och skrivning är fonologisk medvetenhet, 

semantisk och grammatisk förmåga samt narrativ förmåga (Carlström, 2010). En annan faktor som 

kan påverka läs- och skrivförmåga är flerspråkighet (Arnqvist, 2008). 

Språklig medvetenhet 

Språklig medvetenhet innebär förmågan att uppmärksamma språkets form och innefattar 

språkliga domäner så som fonologi, semantik och grammatik. Den språkliga medvetenheten har stor 

betydelse för läs- och skrivinlärningen (Carlström, 2010). Barn som har en god språklig medvetenhet 

innan de börjar i skolan har lättare att lära sig att läsa och skriva än barn som har låg grad av språklig 

medvetenhet (Nauclér & Magnusson, 1999).  

Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet innebär förmågan att uppmärksamma språkets ljudmässiga sida, kunna 

identifiera språkljud i ord samt dela upp och sätta ihop ord i olika fonemsegment (Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008; Olofsson, 2009). Fonologisk medvetenhet ligger till grund för 

och har en positiv påverkan på läsförmågan (Share, Jorm, Maclean & Matthews, 1984; Elbro & 

Petersen, 2004; Justice & Kaderavek, 2004; Vellutino, Tunmer, Jaccard & Chen, 2007). Enligt en 

studie av Ehri, Nunes, Stahl och Willows (2001) gav träning av fonologisk medvetenhet störst effekt 

på läsutvecklingen för elever som hade lågt resultat på språk- och läsrelaterade test i förskolan. 

Personer med dyslexi har ofta svårigheter med fonologisk medvetenhet (Elbro, 1996; Vellutino, 

Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). 

Semantisk förmåga 

Semantisk förmåga innebär kunskapen att förstå ords betydelse. Utvecklingen av ordförrådet 

ökar drastiskt då barnet börjar i förskoleklass. Barnet lär sig då inte bara nya ord utan det sker även 

en omorganisation av ordförrådet (Nettelbladt, 2007). En viktig del är det syntagmatiska-

paradigmatiska skiftet som innebär att barnet börjar associera ord på ett nytt, mer utvecklat sätt 

(Cronin, 2002). Detta sker vid sju till åtta års ålder. Vid ordassociationstest tenderar barn under sju år 

att ge respons med ett ord som inte har samma ordklass som stimulusordet, en så kallad syntagmatisk 

respons (Lund & Duchan, 1988). Exempel på en sådan respons är att på stimulusordet mjuk svara 

kudde. Om barnet istället svarar med motsatsordet hård, är detta exempel på en paradigmatisk respons 
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(Lund & Duchan, 1988; Cronin, 2002). Denna slags respons tenderar barn över sju år att ge (Lund & 

Duchan, 1988). Cronin (2002) visade i en studie om läsutveckling att antalet paradigmatiska 

responser ökade i takt med att läsförståelsen för ord ökade. 

I förskoleålder och skolålder går den semantiska utvecklingen även ut på att barnet lär sig tolka 

och använda bildspråk, liknelser och metaforer (Nettelbladt, 2007). Före sex års ålder uppfattar 

vanligen barn dessa uttryck bokstavligt (Lund & Duchan, 1988). 

Grammatisk förmåga 

Grammatisk förmåga handlar om att kunna förstå hur olika ord får kombineras och förstå vad 

orden har för funktion i en sats, så kallad syntax. Den grammatiska förmågan handlar även om att 

förstå språkets böjningsmönster, så kallad morfologi. Grammatisk förmåga innebär dessutom att 

kunna tolka mer komplexa meningar så som satser med omvänd ordföljd eller bisats (Nettelbladt, 

2007). Vidare är grammatisk förmåga viktig för att skapa en god förståelse för den lästa texten samt 

för att kunna stava korrekt då morfologisk kunskap ger ledtrådar om hur ord stavas (Høien & 

Lundberg, 2004; Carlström, 2010). Enligt Babayiğit & Stainthorp (2010) har den grammatiska 

förmågan i årskurs 1 stor betydelse för elevernas förmåga att stava rätt i årskurs 2. Den grammatiska 

förmågan ger även ledtrådar om vilket ord som kommer efter ett annat i en mening (Carlström, 

2010). 

Narrativ förmåga 

Narrativ förmåga innebär att kunna förstå och producera en berättelse, vilket är en komplex 

språklig aktivitet (Reuterskiöld Wagner, Sahlén & Nettelbladt, 1999). För att producera en berättelse 

behöver berättaren ha kunskap om vilken struktur hon/han ska ordna sitt innehåll så att lyssnaren 

uppfattar det som en berättelse (Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008). Berättaren behöver med 

andra ord en god pragmatisk förmåga för att förstå vilken information lyssnaren behöver för att 

förstå berättelsen (Saldert, 2008). Strukturen ska innehålla delar som bakgrund, personer, händelser, 

upplösning och avslut (Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008). Vidare kräver den narrativa 

förmågan en viss kognitiv nivå för att kunna förstå händelser och hur de är kopplade till varandra 

(Reilly, Losh, Bellugi & Wulfeck, 2004). 

Den narrativa förmågan utvecklas successivt under skolåren (Magnusson, Nauclér & 

Reuterskiöld, 2008).  Appelbee (1978) har identifierat att den narrativa förmågan utvecklas och ökar i 

komplexitet med sex nivåer. Samtliga nivåer innehåller en kombination av de grundläggande 



   

 7 

processerna centrering och länkning. Centrering betyder att berättelsen utvecklas kring ett specifikt 

fokus och länkning innebär att berättaren presenterar händelser med en temporal eller logisk 

ordningsföljd. 

Muntligt berättande skiljer sig ofta från skriftligt berättande, med fler antal ord och fler komplexa 

meningar (Scott & Windsor, 2000; Kay-Raining Bird, Cleave, White, Pike & Helmkay, 2008). Det är 

oftare svårare att producera en skriftlig berättelse än en muntlig (Gilliam & Johnston, 1992). 

Reuterskiöld Wagner, Sahlén och Nettelbladt (1999) menar att antal ord i en berättelse inte säger 

något om berättelsens kvalitet. I deras studie av barn med språkstörning fann man att en berättelse 

med många ord kunde innehålla ord som ej var relevanta för berättelsen. 

I en studie av Kobli och Taleman (2008) undersöktes om narrativ förmåga hade något samband 

med ordförråd, ordmobilisering och grammatisk förmåga. Resultatet visade samband mellan narrativ 

förmåga och impressivt ordförråd, ordmobilisering samt grammatisk förmåga. Studiens slutsats 

belyste att den läsfrämjande aktivitet som deltagarna deltagit i kan ha påverkat deras språkförmågor 

positivt. 

Flerspråkighet 

Flerspråkighet blir allt vanligare i det svenska samhället (Arnqvist, 2008) och i föreliggande studie 

har ungefär hälften av deltagarna flerspråkig bakgrund. I grundskolan har ungefär 15 procent av 

eleverna ett annat modersmål än svenska (Hyltenstam, 2010). Flerspråkighet kan definieras på olika 

sätt (Salameh, 2008). Salameh definierar flerspråkighet som ”Ett barn som lever i en icke-enspråkig 

miljö och regelbundet exponeras för minst två språk är flerspråkigt” (Salameh, 2008, s. 150). 

Modersmål eller förstaspråk är det språk som först lärs in. Ett barn som före tre års ålder lär in mer 

än ett språk samtidigt har två eller flera förstaspråk. Detta kallas simultan flerspråkighet. Ett 

andraspråk är ett språk som lärs in efter ett förstaspråk. Andraspråksinlärningen benämns ibland 

successiv flerspråkighet. Barnet är då relativt bra på modersmålet när andraspråket lärs in. 

(Håkansson, 2003). Flerspråkiga barn utvecklar skilda lexikon för var språk (Salameh, 2003). 

För både enspråkiga och flerspråkiga elever har den språkfärdighet som inhämtats före skolstart 

betydelse för den kommande läs- och skrivinlärningen (Hyltenstam, 2007). En elevs förmåga att lära 

sig att läsa och skriva på ett andra språk har ett samband med den språkliga utvecklingen av 

modersmålet (Geva, 2000; Hyltenstam, 2010). Om en individ har god läs- och skrivförmåga på sitt 

modersmål är detta en god prediktor för läs- och skrivinlärning av ett nytt språk (Geva, 2000; Sparks, 

Patton, Ganschow, Humbach & Javorsky, 2006). Läsinlärning på ett svagt språk är mer 
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problematiskt än läsinlärning på det språk som eleven behärskar bäst (Hyltenstam, 2007). 

Undervisningen bör därför ske på det språk som eleven behärskar bäst (Hedman, 2009). Om eleven 

ej har tillräcklig kunskap i undervisningsspråket finns en risk att eleven saknar den språkliga 

medvetenhet, i undervisningsspråket, som är nödvändig för läs- och skrivinlärningen (Hyltenstam, 

2010).  

Övriga kognitiva faktorer av betydelse för läs- och skrivutveckling 

Andra faktorer som kan påverka läs- och skrivinlärningen är till exempel icke-verbal förmåga och 

processhastighet.  

Icke-verbal förmåga 

En begåvning som har få eller inga språkliga samband är den icke-verbala förmågan (Bernstein, 

Penner, Clarke-Stewart & Roy, 2008), som innebär att förstå relationer mellan objekt. Förmågan 

mäts ofta med spatiala uppgifter genom att till exempel urskilja mönster eller lösa labyrinter 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Vid testning av språkliga förmågor så som läsning och skrivning 

undersöks ofta icke-verbal förmåga. Detta för att utesluta att eventuella läs- och skrivsvårigheter 

beror på allmänt nedsatt begåvning (I. Svensson, 2009). 

Processhastighet 

Processhastighet innebär en individs hastighet att bearbeta information och avgör en individs 

förmåga att utföra olika kognitiva uppgifter som kräver effektiv bearbetning så som vid läsning och 

skrivning (McGrew, 2009). Processhastighet har betydelse för läs- (Shanahan et al., 2006) och 

skrivförmågan. En snabbare processhastighet gör att en läsare kan känna igen bokstäver och avkoda 

mer effektivt (Roivainen, 2011). 

Läs- och skrivundervisning i skolan 

Undervisning i läsning och skrivning kan bedrivas på olika sätt. Här presenteras två synsätt på 

hur undervisning kan bedrivas, vad läroplanen reglerar i undervisningen, traditionell läs- och 

skrivundervisnings karaktäristiska drag, datoranvändning i relation till undervisning samt Tragetons 

datorbaserade läs- och skrivinlärningsmetod. 
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Top-down- och bottom-up-synsätt 

Det finns olika synsätt på hur inlärning går till och hur undervisning kan bedrivas. Olika 

undervisningssätt kan placeras på ett kontinuum utifrån de övergripande begreppen top-down och 

bottom-up (Eklund, Garme & Taube, 2007). I så kallade top-down-synsätt utgår inlärningen primärt 

från ett helhetsperspektiv och detaljerade kunskaper tillägnas sekundärt (Bernstein et al., 2008). I 

undervisningsmetoder med utgångspunkt i ett top-down-synsätt poängteras vikten av ett lärande via 

meningsfull kontextualiserad användning av talat och skrivet språk. Barnets sociala interaktion och 

relationer till vuxna influerar barnets läs- och skrivförmåga. De vuxna underlättar för barnets 

inlärning. Barn och vuxna läser tillsammans upprepade gånger vilket underlättar barnets förståelse 

för specifika färdigheter i läsning och skrivning (Justice & Kaderavek, 2004). 

I så kallade bottom-up-synsätt utgår inlärningen primärt från detaljer och kunskap om helheten 

tillägnas sekundärt (Bernstein et al., 2008). I undervisningsmetoder med utgångspunkt i ett bottom-

up-synsätt poängteras vikten av strukturerad undervisning för att barnet ska utveckla specifika 

färdigheter i läsning och skrivning. De vuxna styr inlärningen genom att bestämma material som bäst 

underlättar utvecklingen. Centralt i bottom-up-modeller är att jobba med dekontextualiserade 

färdigheter vilket innebär arbete med specifika färdigheter av talat och skrivet språk lyfta ur sina 

meningsfulla sammanhang. Centralt är även att barnet tillägnar sig kunskap om språk genom 

metaspråkliga aktiviteter (Justice & Kaderavek, 2004). 

Magnusson, Nauclér och Reuterskiöld (2008) spekulerar i att barn som har svårigheter med 

fonologisk medvetenhet lättare lär sig via top-down-modeller. Däremot anser Justice och Kaderavek 

(2004) att intervention med ett bottom-up-synsätt förbättrar förmågan och bidrar signifikant till 

senare läs- och skrivprestationer hos barn i riskgrupper för läs- och skrivsvårigheter. Gustafson, 

Fälth, Svensson, Tjus och Heimann (2011) undersökte tre olika interventionsprogram med syfte att 

öka läsförmågan. Ett av interventionsprogrammen hade ett top-down-synsätt, ett annat hade ett 

bottom-up-synsätt och det tredje interventionsprogrammet kombinerade dessa två synsätt. I studien 

framkom att alla deltagare hade förbättrats oavsett vilket interventionsprogram de deltagit i. Det 

interventionsprogram som kombinerade bottom-up och top-down visade sig dock vara det mest 

effektiva. 
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Läroplan 

I Skolverkets kursplan för svenska i grundskolan finns reglerat vilka mål eleven ska ha uppnått i 

slutet av årskurs 3. Exempel på mål är att eleven ska kunna skriva läsligt för hand och att kunna 

använda datorn som hjälpmedel (Skolverket, 2000a). Ytterligare exempel på mål är att eleven ska ha 

förmåga att använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter, kunna läsa bekanta 

texter med flyt samt kunna skriva berättande texter med en tydlig handling (Skolverket, 2008). För de 

elever med svenska som andraspråk beskrivs i kursplanen att målet är att dessa elever ska uppnå 

förstaspråksnivå i svenska (Skolverket, 2000b). I läroplanen, Lpo94, framgår att rektorn ansvarar för 

att eleverna ska ha tillgång till bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Eleven ska, enligt Lpo94, efter 

grundskolan kunna inhämta och söka kunskap med hjälp av informationsteknik (Skolverket, 2006). 

Traditionell läs- och skrivundervisning 

 Vid traditionell läs- och skrivundervisning använder lärare ofta metoder som har sin 

utgångspunkt i bottom-up-synsätt. Fonem och grafem är i fokus och den initiala undervisningen 

syftar till att eleven ska lära sig koppla språkljud till bokstav för att kunna avkoda och skriva ord. 

Eleverna arbetar med bokstäver och kortare texter i läsebok. Handskrivning av bokstäver tränas och 

när eleverna kan ett antal bokstäver arbetar de med att skriva enklare ord. Vidare innehåller 

undervisningen lyssningsövningar och samtal om språk (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992). 

Datoranvändning i skolarbete 

I en studie om effekten av datorbaserade träningsprogram för tidig läsförmåga (Torgesen, 

Wagner, Rashotte, Herron & Lindamood, 2010) framkom att de elever som deltog i någon av 

grupperna som fick använda dator under första läsåret i skolan, läste signifikant bättre än 

kontrollgruppen. Eleverna var signifikant bättre på fonologisk medvetenhet, fonologisk avkodning, 

ordmobilisering, läsflyt och läsförståelse. Vid en uppföljande mätning i slutet av det andra läsåret var 

de elever som använt de datorbaserade träningsprogrammen fortfarande signifikant bättre på 

fonologisk medvetenhet, fonologisk avkodning och ordmobilisering. 

Kunskap i informations- och kommunikationsteknologi är idag en viktig del i skolan  

(Jacobson, Björn & Svensson, 2009). A-K. Svensson (1998) menar att barn som använder dator med 

talande tangentbord kan bli inspirerade att skriva längre meningar. Dator gör det enklare att laborera 

med texten än vid handskrivning, vilket kan inverka på elevens vilja att pröva att skriva olika ord eller 

med olika språkliga stilar (A-K. Svensson, 2009). Med hjälp av dator kan dessutom större energi 
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läggas åt själva skrivandet än åt utformningen av bokstäverna, vilket bidrar till längre och mer 

innehållsrika texter (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Folkesson 2004; Trageton, 2005). 

Høien och Lundberg (2004) anser att elever kan ta hjälp av dator i mellanstadieåldern, framför allt de 

elever som har skrivsvårigheter och kan vara hjälpta av exempelvis stavningskontroll. Wengelin och 

Strömqvist (2004) kom i en studie fram till att datorvana medför kortare medianskrivtid på dator. Att 

använda dator i undervisningen kan även vara till hjälp för de elever som har svårigheter med 

handskrivning. Om mycket kraft måste läggas på utformandet av bokstäverna, kvarstår liten kapacitet 

till att planera, utföra och revidera sin text (Høien & Lundberg, 2004). 

Tragetons metod om läs- och skrivinlärning via dator 

Trageton (2005) har utvecklat en läs- och skrivinlärningsmetod som syftar till att använda dator 

vid inlärning. Skrivning anses av Trageton (2005) vara lättare än läsning och undervisningen bör 

därför initieras med skrivning, vartefter läsningen tillämpas lättare. Metoden har även för avsikt att 

öka elevernas kreativa berättande. Utifrån för eleverna meningsfulla teman, arbetar eleverna med 

läsning och skrivning på ett informellt sätt. Vidare menar Trageton (2005) att lustfyllda och 

lekinriktade aktiviteter har en positiv inverkan på skriv- och läsutvecklingen. Enligt Justice och 

Kaderavek (2004) har metoder som arbetar utifrån lärande via meningsfull kontextualiserad 

användning av talat och skrivet språk, sin utgångspunkt i ett top-down-synsätt. 

Eleverna arbetar stående i par vid datorerna. Med detta arbetssätt kan eleverna hjälpa varandra 

språkligt och tekniskt och den sociala interaktionen stimuleras. Tillsammans lär eleverna varandra nya 

bokstäver och ord samt hjälper varandra att genom diskussion bygga upp en berättelse. Genom att 

använda dator kan eleverna koncentrera sig på att utveckla skriftlig förmåga och undgå svårigheter 

med att forma bokstäver vid handskrivning (Trageton, 2005). 

I förskoleklass börjar eleverna med att skriva slumpmässiga bokstäver i följd, så kallade 

bokstavsräckor, med hjälp av tangentbordet. I sina texter arbetar eleverna med att leta upp en viss 

bokstav och räkna hur många gånger bokstaven förekommer. Eleverna skriver sedan bokstavsräckor 

som representerar en berättelse och läraren skriver ner det eleverna säger att de har skrivit. 

Tillsammans läser eleverna och läraren ord för ord i den text som läraren hjälpt till att anteckna. 

Eleverna börjar sedan på egen hand eller med hjälp av klasskamrat eller lärare kunna forma några 

riktiga ord som framträder ur sina bokstavsräckor. Allteftersom börjar eleverna skriva avgränsade ord 

genom att de tränar att söka ord och göra mellanrum i sina texter. Att använda datorn som 
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hjälpmedel gör detta arbetssätt möjligt och det är enklare för eleverna att justera och ändra sina texter 

än vid handskrivning (Trageton, 2005). 

 Under första skolåret fortsätter eleverna att skriva texter till egenritade bilder och läsa högt vad 

de har skrivit. Eleverna får även öva sig på att läsa obekanta texter så som klasskamraters berättelser 

och faktaböcker om det aktuella temat som klassen arbetar med. Eftersom klasskamraternas texter är 

skrivna på dator blir det lättare för eleverna att läsa texterna trots utbyte av och/eller utelämnade 

bokstäver (Trageton, 2005).  

En viktig del i Tragetons metod är att eleverna får skriva och producera egna böcker. Arbetet 

utifrån elevernas egenproducerade läroböcker är enligt Trageton (2005) bättre än traditionella 

läroböcker då undervisningen är elevanpassad, lekfull och effektiv. I början är det viktigt att eleverna 

blir trygga med sitt eget sätt att skriva, användning av rättstavningsverktyg bör avvaktas med till 

årskurs 2. Resultatet från Tragetons treåriga forskningsprojekt visar att de elever som har lärt sig läsa 

och skriva via dator hade mer innehållsrika och längre texter än de elever som inte lärt sig att läsa och 

skriva via dator. Resultaten visade även att de elever som använt dator hade finare handstil efter två 

års undervisning än de elever som inte använt sig av dator (Trageton, 2005). 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka och utvärdera hur ett antal läs-, skriv- och 

språkförmågor påverkas av Tragetons läs- och skrivinlärningsmetod via dator jämfört med 

traditionell läs- och skrivinlärning. 

Frågeställningar 

 Föreligger några skillnader i läsförmågor mellan elever som lärt sig läsa och skriva via dator och 

elever som erhållit traditionell läs- och skrivundervisning? 

 Föreligger några skillnader i skrivförmågor mellan elever som lärt sig läsa och skriva via dator 

och elever som erhållit traditionell läs- och skrivundervisning? 

 Föreligger några skillnader i språkförmågor mellan elever som lärt sig läsa och skriva via dator 

och elever som erhållit traditionell läs- och skrivundervisning? 

 Kan bakomliggande faktorer så som språklig medvetenhet, bokstavskännedom och 

flerspråkighet förklara eventuella skillnader i resultat? 
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Metod 

Pilotstudie 

En pilotstudie med sju deltagare genomfördes i årskurs 1 på en skola i Östergötland. Syftet med 

pilotstudien var att få kunskap om svårighetsgrad och tidsåtgång vid testning samt eventuella tak- 

och golveffekter. I pilotstudien framkom att testbatteriet var omfattande och tidskrävande. På grund 

av detta uteslöts två test, PPVT som undersöker passivt ordförråd och bokstavsskrivningstest.  

Ytterligare anledningar till att PPVT uteslöts var att deltagarna presterade över förväntan för 

åldersgruppen samt att föreliggande studies testbatteri innehöll andra mått på språkförmåga som 

ansågs tillräcklig för föreliggande studie. Då svårighetsgraden i lästest på menings- och textnivå 

uppmärksammades vara hög, utformades två testmeningar som i huvudstudien användes för att låta 

deltagarna kvalificera sig för lästestning på menings- och textnivå. Ytterligare en förändring som 

gjordes efter pilotstudien var att testning av skriftligt berättande för hand modifierades från 

testförfarande i grupp till enskild testning, för att underlätta identifiering av antal ord som kan 

kopplas till målord, vidare beskrivet under Material. Några av testbatteriets instruktioner ändrades 

efter genomförd pilotstudie. 

Urval 

Urvalet för studien var ett icke slumpmässigt, typiskt urval. Klassen som använde Tragetons läs- 

och skrivinlärningsmetod via dator var förutbestämd då klassläraren på eget initiativ hade tänkt starta 

undervisning enligt Tragetons läs- och skrivinlärningsmetod. Kontrollgrupp utgjordes av en annan 

klass i samma årskurs som valdes ut i samråd med lärare. Skriftligt samtycke om deltagande i studien 

erhölls från deltagarnas målsmän (se bilaga 1). Modifierad version av bilaga 1 gavs till rektor och 

lärare. Skriftligt samtycke om att få ta del av deltagarnas tidigare resultat från testning utförd av 

specialpedagog, erhölls från rektor och målsmän. Samtyckesbrev till målsmän författades korta och 

enkla då flertalet deltagare på aktuell skola kommer från familjer med annat modersmål än svenska. 

Inklusionskriterier för att delta i studien var, i datorklassen, att deltagaren gick i årskurs 1 och var 

elev i en klass där metod för läs- och skrivinlärning via dator användes. I kontrollgruppen var 

inklusionskriterierna att deltagaren gick i årskurs 1 och var elev i en klass där läs- och skrivinlärning ej 

skedde via dator. 

Totalt deltog 26 elever i studien, 13 deltagare i vardera klass. Könsfördelningen var nio flickor 

och fyra pojkar i datorklassen samt sju flickor och sex pojkar i kontrollgruppen. Åtta deltagare i 
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datorklassen och sju deltagare i kontrollgruppen hade flerspråkig bakgrund. Vid första testningen var 

deltagarna mellan 6:10 och 7:10 år. 

Genomförande 

Testningen av deltagarna bestod av ett antal beprövade läs-, skriv- och språktest, och 

genomfördes i lokaler på deltagarnas skola. Den första testningen genomfördes två månader in på 

höstterminen. Den totala testtiden var cirka fyra timmar och testningen genomfördes enskilt samt i 

mindre grupper om sex till tretton deltagare. Deltagarna i de båda grupperna testades vid närliggande 

tidpunkter inom en och samma vecka för en så samtidig startpunkt av datainsamlingen som möjligt. 

Testningen delades upp på flera tidpunkter för att undvika trötthet hos deltagarna. Vid tecken på 

trötthet avbröts testningen och paus erbjöds. Svaren på de olika testen inhämtades skriftligt eller 

muntligt. De muntliga svaren spelades in via en ljudinspelare för att bedömas av uppsatsförfattarna i 

efterhand. 

En uppföljande testning av deltagarna utfördes på samma sätt, på vårterminen, fem månader 

efter det första testtillfället. Vid denna testning genomfördes endast de läs- och skrivspecifika 

testen, muntligt berättande samt fonologiskt och semantiskt ordflöde. Testning med ScriptLog 

tillkom till vårens testning för att få ett mått på skriftligt berättande på dator. 

Samtliga uppsatsförfattare var testledare under föreliggande studie. Den enskilda testningen 

delades upp mellan testledarna. Varje deltagare testades av samma testledare under varje enskild 

termin, men testledare kunde variera från höst- till vårtermin. Grupptestningen delades upp så att 

testledarna turades om att leda testningen. Det varierade mellan höst- och vårtermin vilket grupptest 

som leddes av vilken testledare. 

De två klasslärarna dokumenterade skriftligt undervisningens innehåll med hjälp av två 

dokumentationsmallar (se bilaga 2 och 3) utformade av uppsatsförfattarna. En uppföljande intervju 

kring denna dokumentation genomfördes sedan och spelades in för att kunna bearbetas i efterhand. 

Tidigare insamlad data inhämtades från specialpedagog i förskolan, om deltagarnas språkliga 

medvetenhet och bokstavskännedom. 

En enkät om deltagarnas datoranvändning, läsvanor och språkbakgrund (se bilaga 4) skickades ut 

till målsmän för att ta reda på om bakgrundsfaktorer kunde förklara eventuella skillnader i resultat. 
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Material 

För att testa läs- och skrivförmåga på olika nivåer, samt språklig förmåga på olika nivåer sattes 

ett testbatteri samman av uppsatsförfattarna, se tabell 1. Testningen skedde dels enskilt, dels i grupp, 

se tabell 1 för specifikation. 

 
Tabell 1 

Sammanställning av test, testvariabel, domän, nivå och testsätt som har använts 

Test       Variabel som testas    Domän  Nivå Testsätt 

LäSt Avkodning nonord  Nonordsavkodning     Läsning  O  Enskilt 

LäSt Avkodning ord   Ordavkodning      Läsning  O  Enskilt 

Umesol delprov 9    Läsförståelse på meningsnivå   Läsning  M  Grupp 

Umesol delprov 10    Läsförståelse på textnivå    Läsning  T  Enskilt 

 

LäSt Stavning grupptestning  Stavning av ord     Skrivning  O  Grupp 

Umesol delprov 8    Stavning på meningsnivå    Skrivning  M  Grupp 

Handskrivningstest   Läsbarhet av handstil    Skrivning  M  Grupp 

Nelli Vaken     Skriftligt berättande för hand   Skrivning  T  Enskilt 

ScriptLog     Skriftligt berättande på dator   Skrivning  T  Enskilt 

 

FAS       Fonologiskt ordflöde    Språk  O  Enskilt 

Djur       Semantiskt ordflöde     Språk  O  Enskilt 

TROG      Grammatisk förståelse    Språk  M  Grupp 

B.A.S deluppgift 6    Grammatisk medvetenhet   Språk  M  Grupp 

Nelli Branden    Muntligt berättande              Språk  T  Enskilt 

Ravens matriser    Generell begåvning      Icke-verbal   Grupp 

och abstrakt tänkande    förmåga 

O=Ord, M=Mening, T=Text 

Läsning 

För att undersöka nonordsavkodning och ordavkodning användes LäSt Avkodning nonord och LäSt 

Avkodning ord (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund, 2009). Testförfarandet genomfördes 

enligt manual. 

Innan läsförståelse på menings- och textnivå testades, undersöktes deltagarnas läsförmåga med två 

övningsmeningar som utformats av uppsatsförfattarna. De deltagare som vid högläsning av 

övningsmeningarna avkodade de två övningsmeningarna korrekt, kvalificerades för testning på 

menings- och textnivå. 

Läsförståelse på meningsnivå testades med Umesol delprov 9 (Tornéus, Taube & Lundberg, 1984). 

Deltagarna fick tyst läsa ett antal meningar och fylla i det ord som saknades i varje mening genom att 
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kryssa ett av fyra svarsalternativ. Deltagarna arbetade med uppgifterna i egen takt tills de hade 

slutfört hela deltestet. Testet rättades enligt manual. 

Läsförståelse på textnivå testades med Umesol delprov 10 (Tornéus et al., 1984). Deltagaren fick 

läsa en text högt och sedan muntligt besvara ett antal frågor. Ett poäng gavs för varje rätt svar.  

Skrivning 

Stavning av ord testades med LäSt Stavning grupptestning (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & 

Wiklund, 2009). Testförfarandet genomfördes och rättades enligt manual där antalet ord 

rekommenderas till 25 ord för elever i årskurs 1. 

Stavning på meningsnivå  testades med Umesol delprov 8 (Tornéus et al., 1984). Testet rättades 

utifrån modifierad rättningsmall. Ett korrekt skrivet ord gav ett poäng. Felaktig användning av 

versaler och gemener markerades inte som fel. Felvända bokstäver räknades som rätt om de inte blev 

andra bokstäver. Om mellanrum saknades, drogs ett poäng av från meningens totala poäng.  

Läsbarhet av handstil testades med Handskrivningstest där deltagarna fick i uppgift att skriva av en 

mening som visades på projektorbild. Handskrivningstestet bedömdes kvalitativt av 

uppsatsförfattarna (se bilaga 5). Parametrar som bedömdes var antal gemener av totalt skrivna 

bokstäver, antal mellanrum av totalt antal möjliga mellanrum, antal rättvända bokstäver, antal 

bokstäver som skrevs med korrekt form och i rätt höjd. Förekomst av punkt, skrift på raderna och 

jämn storlek på bokstäverna bedömdes också. 

För att undersöka skriftligt berättande för hand användes temabilden Vaken i Nya Nelli (Holmberg 

& Sahlén, 2000). Berättelserna rättades delvis enligt manual för muntligt berättande till temabild. 

Analysparametrar som bedömdes var antal utelämnade delhändelser, antal gånger som temat 

nämndes, orienteringsmöjligheter och narrativa principer. Orienteringsmöjligheter innebär på vilket 

sätt deltagarna valde att inleda sina berättelser. Narrativa principer innebär på vilket sätt deltagarna 

valde att föra berättelsen vidare. Då flertalet deltagare ej använde någon av manualens narrativa 

principer lades en ny kategori till vid analys av aspekten narrativ princip som döptes till Uppradning. 

Denna kategori innebar att ord eller yttranden staplades på varandra utan att konjunktioner användes 

för att binda samman berättelsen. Utöver manualen bedömdes antal rättstavade ord, antal ord som 

kan kopplas till målord och antal satser. Antal ord som kan kopplas till målord innebär antal ord som 

av testledarna kunde tolkas som egna ord när de kontrollerades med det målord som testledaren 

under testning antecknat att deltagaren skrev. Ord innehållande fyra bokstäver eller mer godkändes 

om minst tre av bokstäverna gick att koppla till målordet (exempelvis spr eller sbr = springer). Ord 
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innehållande tre bokstäver godkändes om två av bokstäverna gick att koppla till målordet. Ord 

innehållande två bokstäver godkändes om en av bokstäverna gick att koppla till målordet. 

Testning av skriftligt berättande på dator gjordes med hjälp av datorprogrammet ScriptLog, version 

1.8.35, som spelar in allt som sker på datorn under skrivprocessen. Programmet ger möjlighet att inte 

bara se vad individen har skrivit, utan även hur (Asker-Arnason, Wengelin & Sahlén, 2003). 

Deltagarna fick en kort muntlig handledning där testledaren uppmärksammade deltagaren på 

bokstäverna på tangentbordet och visade deltagaren hur man byter rad, tar bort text och använder 

mellanslagstangenten. Skrivuppgiften inleddes med en kort skrivövning där deltagarna skrev sitt och 

lärarens namn. Till det skriftliga berättandet i ScriptLog användes bilderna 14-18 i Frog, where are 

you? (Mayer, 1969). Analysparametrar som bedömdes var antal ord som kan kopplas till målord, 

antal rättstavade ord samt ett antal parametrar kopplade till skrivprocessen på datorn. Antal ord som 

kan kopplas till målord bedömdes utifrån samma kriterier som användes vid bedömning av 

motsvarande aspekt i skriftligt berättande för hand. De parametrar som hade med skrivprocessen på 

datorn att göra var totalt antal tecken, totalt antal knapptryckningar, totalt antal händelser, total 

skrivtid, medianskrivtid och antal pauser som översteg fem sekunder. Totalt antal händelser står för 

det sammanlagda antalet knapptryckningar och musrörelser som deltagaren gjort under det skriftliga 

berättandet på dator. 

Språk 

Specialpedagogens testning av bokstavskännedom i förskolan omfattade både versaler och 

gemener och hade testats genom att deltagarna fått ljuda den bokstav specialpedagogen pekat på. Vid 

testning av språklig medvetenhet hade screeningmaterialet ”Vad sa du fröken?” använts (Alstam-

Malcus & Fritzell, 2008). En minnesuppgift och en räkneuppgift uteslöts ur screeningmaterialet och 

den totala maxpoängen uppgick då till 39 poäng. 

Fonologiskt ordflöde testades med FAS med svensk normering ur Carlsson (2009). Deltagaren fick 

till uppgift att producera så många ord som möjligt på /f/, /a/ och /s/, och fick en minut på varje 

fonem. 

Semantiskt ordflöde testades med Djur med svensk normering ur Carlsson (2009). Deltagaren fick 

till uppgift att producera så många ord som möjligt inom kategorin djur på en minut.  

Grammatisk förståelse undersöktes med TROG (Bishop, 2003) där testförfarandet var modifierat 

och genomfördes i grupp. Bilderna visades på projektor samtidigt som testmeningarna lästes upp och 
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deltagarna gav sina svar genom att kryssa över rätt bild i egen kopia av bilderna. Ett poäng gavs för 

varje rätt svar. 

Grammatisk medvetenhet testades med Bedömning av språk (B.A.S.) delprov 6 (Frylmark,  2006), 

som består av nio uppgifter. Testförfarandet var modifierat och genomfördes i grupp. Deltagarna 

fick besvara uppgifterna på en testblankett konstruerad av uppsatsförfattarna, genom att kryssa en 

glad, grön gubbe om meningen lät korrekt och en ledsen, röd gubbe om meningen lät inkorrekt. 

Muntligt berättande testades temabilden Branden i Nya Nelli (Holmberg & Sahlén, 2000). Svaren 

rättades delvis enligt manual där analysparametrarna antal utelämnade delhändelser, antal gånger som 

temat nämndes, orienteringsmöjligheter och narrativa principer bedömdes. Likt bedömning av 

skriftligt berättande för hand lades kategorin Uppradning till vid analys av narrativa principer. Utöver 

analysparametrarna hämtade ur manualen bedömdes även antal ord och antal satser. 

Icke-verbal förmåga 

Generell begåvning och abstrakt tänkande undersöktes med det icke-språkliga testet Ravens matriser 

(Raven, Raven & Court, 1998). Ravens matriser finns i tre versioner och den som bäst lämpar sig för 

testning av yngre barn, Färgade Progressiva Matriser, valdes. Testförfarandet var modifierat och 

genomfördes i grupp med individuell arbetstakt. Deltagarna gav sina svar genom att kryssa ett av sex 

bildalternativ i egen kopia av testet. Ett poäng gavs för varje rätt svar. 

Läs- och skrivinlärningsmetod 

Undervisningen i de deltagande klasserna i föreliggande studie har under läsåret skiljt sig åt. 

Datorklassen ägnade stor del av svenskundervisningen åt läsning och skrivning på höst- och 

vårtermin. Uppdelningen av hur stor andel av svenskundervisningen som ägnats åt respektive domän 

såg, för datorklassen, likadan ut på höst- och vårtermin, varför en gemensam figur över 

svenskundervisningen på höst- och vårtermin redovisas i figur 1. 
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Figur 1. Andel av svenskundervisningen i datorklassen på höst- och 
vårterminen som ägnats åt respektive domän. 
 

Under höstterminen arbetade deltagarna i datorklassen i huvudsak på menings- och textnivå. En 

liten del ägnades åt bokstavs- och ordnivå. Under vårterminen arbetade de i huvudsak på textnivå. 

En liten del av undervisningen ägnades åt ord- och meningsnivå. 

Datorklassen arbetade under läsåret utifrån teman och samarbetade två och två vid datorer där 

de skrev texter tillsammans utifrån de givna temana. De använde sig av talande tangentbord på 

datorerna. I början av årskurs 1 skrev eleverna slumpmässiga bokstäver i följd, så kallade 

bokstavsräckor. De ritade egna bilder till sina datorskrivna texter och läste högt vad de skrivit för 

läraren som tillsammans med eleverna rättade texterna. Under hösten letade och räknade deltagarna 

bokstäver i de skrivna texterna och så småningom letade och räknade de även ord. Deltagarna fick 

ingen undervisning om enskilda bokstävers utformning, form och relation till varandra. Undervisning 

gavs i användandet av inledande stor bokstav, mellanrum och avslutande punkt i meningar. Under 

våren lärde sig deltagarna även att använda andra skiljetecken. Under vårterminen arbetade 

deltagarna med sammansatta ord, rim, brevskrivning och skriftligt återberättande. Vidare skrev 

deltagarna berättande texter och fick handledning i vilka ord som driver en berättelse framåt. 

Datorklassen arbetade med övning av att läsa skönlitteratur och faktaböcker. 

I kontrollgruppen ägnades svenskundervisningen på höst- och vårterminen åt ungefär lika stora 

delar av domänerna läsning, skrivning och språk (se figur 2 och 3). 

 

Svenskundervisning, höst & vår: datorklass 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Läsning Skrivning Språk
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Figur 2. Andel av svenskundervisningen på höstterminen i kontrollgruppen 
som ägnats åt respektive domän. 
 
 

Figur 3. Andel av svenskundervisningen på vårterminen i kontrollgruppen 
som ägnats åt respektive domän. 
 

Under vårterminen arbetade deltagarna i huvudsak på meningsnivå. Resterande 

svenskundervisning ägnades åt lika stora delar på bokstavs-, ord- och textnivå. 

 Kontrollgruppen arbetade under läsåret veckovis med bokstäver. Bokstäverna presenterades i 

enlighet med boken Vi läser (Borrman, Stark, Bolldén & Dalmo, 1998) i en ordning som möjliggör 

tidig läsning av korta och enkla ord. Deltagarna har fått lyssna på språkljud, komma på ord som 

börjar på motsvarande bokstav och läsa text med hög frekvens av aktuell bokstav. Samma text har 

givits i hemläxa under veckan. Deltagarna fick undervisning om bokstävernas utformning, placering 

och relation till varandra och övade handskrivning av bokstäverna. Under vårterminen började 

kontrollgruppen öva sig på att använda stor bokstav, punkt och andra skiljetecken. Vidare arbetade 

de med lägesord, motsatsord, rimord, verser och samtalade kring hur meningar byggs. Deltagarna 

arbetade med övning av att läsa skönlitteratur. Under studiens sista vecka på vårterminen fick 

deltagarna i kontrollgruppen pröva på olika språkliga lekar på dator. 

Svenskundervisning, höst: kontrollgrupp

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Läsning Skrivning Språk

Svenskundervisning, vår: kontrollgrupp
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Analysmetod 

Insamlad data är dels kvantitativ och dels kvalitativ till sin karaktär. Statistiska beräkningar 

genomfördes med hjälp av SPSS, Statistical Package for the Social Sciences®. På den data som 

endast samlats in vid ett tillfälle användes oberoende t-test för att beräkna medelvärdesskillnad 

mellan grupperna på normalfördelad data. På icke-normalfördelad data användes Mann-Whitney U-

test. På normalfördelad data som samlats in vid två tillfällen användes ANOVA för att undersöka 

medelvärdesskillnader mellan grupperna vid varje testtillfälle samt mellan testillfällena inom varje 

grupp. På icke-normalfördelad data användes Mann-Whitney U-test och Wilcoxon rangtest. Vid 

analys av lästest framkom att fler deltagare hade testats vid vårens mätning, jämfört med höstens, än 

vad den statistiska analysen med ANOVA inkluderade. För att kunna beräkna medelvärdesskillnad 

mellan grupperna baserat på de deltagare som faktiskt hade testats, analyserades resultaten efter 

vårens mätning även med ett oberoende t-test. McNemar test användes för analys av data med 

endast två nivåer. För att jämföra muntligt och skriftligt berättande användes beroende t-test. Mann-

Whitney U-test användes för att jämföra gruppernas relativa förändring under läsåret. Endast 

mätbara testresultat inkluderades i denna jämförelse. Pearsons korrelation användes för att undersöka 

samband mellan läs- och skrivförmågor, språkliga förmågor och aspekter ur enkäten till målsmän och 

beräknades på deltagarna som en gemensam grupp. 

Vid analyserna framkom några extremvärden. De värden som låg >2,5 SD från medelvärdet 

uteslöts om de gick att koppla till särskilda observationer, så som tekniska problem med datorn, vid 

testningen. Totalt uteslöts fem extremvärden i skriftligt berättande på dator; ett i vardera grupp vid 

analys av aspekterna knapptryckningar och händelser på datorn samt ett i datorklassen vid analys av 

aspekten medianskrivtid. 

Interbedömarreliabilitet 

För uträkning av interbedömarreliabilitet (IBR) valdes slumpmässigt 10 procent av datamaterialet 

som bedömts kvalitativt ut. De förmågor som bedömts kvalitativt och därmed inkluderades i 

beräkningen var nonordsavkodning, ordavkodning, stavning på meningsnivå, läsbarhet av handstil, skriftligt 

berättande för hand och muntligt berättande. Alla tre uppsatsförfattare bedömde den slumpmässigt utvalda 

andelen var för sig. IBR beräknades som ett genomsnitt av bedömarnas överrensstämmelse på det 

inkluderade datamaterialet enligt formeln Ö/(Ö+F) där Ö=antal överensstämmelser och F=antal 

icke överensstämmelser. För överensstämmelse krävdes strikt samstämmighet mellan samtliga 
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bedömare vilket innebar att samtliga bedömare skulle ha exakt samma poängsättning för att 

överrensstämmelse skulle bedömas förekomma. IBR beräknades till 76 procent. 

Då signifikanta skillnader mellan grupperna framkom efter bedömning av läsbarhet av handstil 

konsulterades en yttre bedömare för att ytterligare bekräfta samstämmighet  i den kvalitativa 

bedömningen av Handskrivningstest. Vid denna IBR-beräkning krävdes också strikt samstämmighet 

mellan samtliga bedömare för överensstämmelse. IBR för fyra bedömare på deltestet beräknades till 

78,5 procent. 

Etiska överväganden 

För att hantera eventuell problematik som kunde uppstå vid informationsöverförandet till 

målsmän med ett annat förstaspråk än svenska, författades informationsbreven med ett så enkelt 

språk som möjligt. I informationsbreven tydliggjordes att deltagarna när som helst kunde avbryta sin 

medverkan i studien. För att säkra anonymitet tilldelades varje deltagare en kod som följt med genom 

hela studien. Dock kan inte enskilda deltagares bakgrund eller resultat följas i uppsatsen. Endast 

uppsatsförfattare och handledare har tillgång till personuppgifter och enskilda data. Enskilda data 

kommer ej att delges lärare. Testningen genomfördes under flera tillfällen för att undvika trötthet hos 

deltagarna. Pauser erbjöds vid tecken på trötthet. Uppgifter ur lärarintervjuerna som kan komma att 

avslöja någon eller några av de deltagande parterna i studien, har avidentifierats i uppsatsen. Rådata 

och resultat kommer att arkiveras minst fem år på logopedprogrammet vid Linköpings universitet 

och kan även komma att användas inom ramen för framtida forskning vid Linköpings universitet. 
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Resultat 

De två deltagande klasserna skiljde sig inte signifikant åt varken efter specialpedagogens testning 

eller föreliggande studies första mätning, förutom i en aspekt i muntligt berättande. 

Efter vårens mätning framkom att datorklassen hade fler antal deltagare som kvalificerade sig för 

testning av läsning på menings- och textnivå än kontrollgruppen. Resultaten på skrivtest visade att 

kontrollgruppen hade bättre läsbarhet av handstil medan datorklassen var bättre på skriftligt berättande på 

dator. 

Beräkning av deltagarnas relativa förändring under läsåret visade inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna. 

Läsning 

Datorklassen hade fler antal deltagare, som kvalificerade sig enligt uppsatta kriterier för testning 

med lästest på samtliga nivåer, än kontrollgruppen. I figur 4 presenteras antalet testade deltagare i 

varje grupp för var och ett av lästesten vid höst- och vårtestning. 

 

 

Figur 4. Fördelning av antal deltagare som testats med lästest i datorklassen respektive 
kontrollgruppen vid höst- och vårtestning. 

 
I tabell 2 redovisas deltagarnas prestation på lästest som analyserats med ANOVA, för 

jämförelse av medelvärdesskillnader mellan grupperna vid varje testtillfälle samt mellan testillfällena 

inom varje grupp, och med oberoende t-test, för jämförelse av medelvärdesskillnad mellan grupperna 

baserat på vårtestningens resultat. Inga signifikanta skillnader mellan grupperna kunde påvisas efter 

de båda statistiska beräkningarna. 
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Tabell 2  

Deltagarnas prestation på lästest 

    Höst         Vår 

    Dator    Kontroll    Dator    Kontroll 

    n M  SD  n M  SD  n M  SD  n M  SD 

Ord 
LäSt nonord   

ANOVA  11 16,91 12,05 8 19,88 17,55 11 29,09 9,83  8 35,38 13,13 
t-test   - -  -  - -  -  13 27,77 9,54  11 27,64 17,36 

LäSt ord    
 ANOVA  11 21,82 22,96 8 30,25 25,98 11 54,64 19,69 8 57,50 24,09 

t-test   - -  -  - -  -  13 51,08 20,26 11 46,55 28,19 
 
Mening 
Umesol delprov 9  
 ANOVA  5 9,60  2,88  4 9,50  2,52  5 11,00 1,41  4 11,50 0,58 

t-test   - -  -  - -  -  13 8,69  3,17  8 9,75  3,20 
 
Text 
Umesol delprov 10  
 ANOVA  4 2,75  2,22  3 3,67  1,16  4 5,50  1,00  3 5,00  1,00 

t-test   - -  -  - -  -  13 4,92  1,12  8 4,13  1,25 

Efter vårens mätning framkom att båda grupperna presterade signifikant bättre på samtliga 

lästest, nonordsavkodning (F(1, 17)=42,026, p<.001), ordavkodning (F(1, 17)=49,142, p<.001), läsförståelse 

på meningsnivå (F(1, 7)=7,136, p<.05), läsförståelse på textnivå (F(1, 5)=9,270, p<.05), vid vårtestningen 

jämfört med hösttestningen. 

Skrivning 

I tabell 3 redovisas deltagarnas prestation på skrivtest. Vid testning av läsbarhet av handstil visade 

resultaten signifikanta skillnader mellan grupperna beträffande aspekterna gemener (F(1, 24)=6,056, 

p<.05), andel mellanrum (F(1, 23)=5,485, p<.05) och form och relation (F(1, 23)=6,896, p<.05) vid 

vårens testning. Kontrollgruppen använde sig av fler gemener, större andel mellanrum samt hade 

bättre medvetenhet om bokstävernas form och relation till varandra än datorklassen. 

Efter testning av skriftligt berättande på dator framkom att datorklassen hade signifikant 

(t(24)=2,221; p<.05) fler ord som gick att koppla till målord, signifikant (t(22)=2,107; p<.05) fler 

händelser på datorn och signifikant (t(23)=-2,382; p<.05) kortare medianskrivtid än kontrollgruppen. 
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Tabell 3 

Deltagarnas prestation på skrivtest 
    Höst         Vår 

    Dator    Kontroll    Dator    Kontroll 

    n M  SD  n M  SD  n M  SD  n M  SD 

Ord 
LäSt Stavning  13 6,62  4,56  13 4,38  5,08  13 10,77 4,51  13 8,85  6,23 
 
Mening 
Umesol delprov 8 13 9,15  7,94  13 5,85  8,11  13 16,00 7,90  13 13,54 9,47 
Handskrivningstest  

gemener   13 0,58  0,34  13 0,72  0,30  13 0,39* 0,23  13 0,87* 0,22 
rättvända   13 0,94  0,12  13 0,97  0,07  13 0,97  0,04  13 1,00  0,00 
form & relation 13 0,66  0,17  12 0,62  0,12  13 0,52* 0,24  12 0,72* 0,15 
mellanrum  13 0,42  0,26  13 0,52  0,32  13 0,40* 0,30  13 0,70* 0,30 

 
Text 
Nelli Vaken    

målord   13 10,54 6,68  12 8,42  7,63  13 22,69 12,97 12 17,83 11,91 
rättstavade ord  13 5,31  4,73  12 3,50  5,39  13 12,62 9,72  12 10,67 8,23 
satser   13 1,69  1,75  12 1,17  1,64  13 4,38  1,71  12 3,58  2,31 
utel. delhändelser 13 6,31  1,03  12 6,33  1,30  13 5,69  1,18  12 5,83  1,12 
tema   13 0,00  0,00  12 0,17  0,39  13 0,23  0,60  13 0,15  0,38  

ScriptLog 
 målord   - -  -  - -  -  13 24,54* 7,88  13 16,38* 10,63 
 rättstavade ord  - -  -  - -      -  13 14,46 8,29  13 9,15  9,52 
 tecken   - -  -  - -  -  13 133,69 41,11 13 92,15 61,48 
 knapptryckningar - -  -  - -  -  12 233  126,22 12 147,33 80,13 
 händelser   - -  -  - -  -  12 240,33* 126,37 12 149,08* 80,81 
 skrivtid   - -  -  - -  -  13 856,61 380,51 13 846,39    387,90 
 medianskrivtid  - -  -  - -  -  12 1,74* 0,37  13 2,96* 1,72 
 pauser över 5s  - -  -  - -  -  13 39,92 15,60 13 38,08 15,07 

* = p<.05 

 
Efter vårens mätning framkom att båda grupperna presterade signifikant bättre vid vårtestningen 

jämfört med hösttestningen på stavning av ord (F(1, 24)=60,019, p<.001), stavning på meningsnivå (F(1, 

24)=33,157, p<.001) samt aspekterna antal ord som kan kopplas till målord (F(1, 23)=23,981, 

p<.001), antal rättstavade ord (F(1, 23)=19,960, p<.001) och antal satser (F(1, 23)=30,785, p<.001) i 

skriftligt berättande för hand. 

Vad gäller aspekterna rader, jämn storlek och punkt i testning av läsbarhet av handstil undersöktes 

huruvida förekomsten av vardera aspekt hade ändrats signifikant mellan höst- och vårtestning inom 

vardera grupp. I tabell 4 redovisas antal deltagare som enligt kriterier för Handskrivningstest fått ett 

poäng för rader, jämn storlek och punkt. Inga signifikanta förändringar över förekomstens 

fördelning kunde påvisas mellan höst- och vårtestning. 
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Tabell 4 

Antal deltagare som enligt kriterier för Handskrivningstest fått ett poäng för rader, jämn storlek respektive punkt 
    Höst         Vår 

    Dator    Kontroll    Dator    Kontroll 

    n nn*    n nn*    n nn*    n nn* 

Handskrivning 
rader   13 6    13 8    13 7    13 11 
jämn storlek  13 9    13 6    13 8    13 6 
punkt   13 4    13 3    13 4    13 4 

*=antal deltagare som fått ett poäng för rader, jämn storlek respektive punkt 

 

Vid bedömning av skriftligt berättande för hand analyserades hur deltagarna valde att inleda sina 

berättelser. Efter höstens testning framkom att majoriteten av deltagarna inledde sina berättelser med 

ett skeende, så kallad handlingsorientering. Några inledde sina berättelser med uppräkning av 

föremål, så kallad föremålsorientering. I figur 5 presenteras resultatet för grupperna efter vårens 

testning. Majoriteten av deltagarna hade även då handlingsorienterad inledning medan ett fåtal hade 

en personorienterad inledning vilket innebar att de inledde sina berättelser med uppräkning av 

personer. 

 

 
Figur 5. Fördelning av antal deltagare per orienteringsmöjlighet vid vårens 
mätning av skriftligt berättande för hand. 

 
I skriftligt berättande för hand analyserades även hur deltagarna valde att föra berättelsen vidare, så 

kallad narrativ princip. Resultatet för grupperna efter vårens testning presenteras i figur 6. Vid både 

höst- och vårtestning var Uppradning den narrativa princip som flest deltagare i båda grupperna 

använde sig av. 
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Figur 6. Fördelning av antal deltagare per narrativ princip vid vårens mätning 
av skriftligt berättande för hand. 

 

Korrelationer 

Antal händelser vid skriftligt berättande på dator korrelerade signifikant positivt med antal ord som 

kan kopplas till målord och antal rättstavade ord i ScriptLog. Specifika korrelationsvärden återfinns i 

bilaga 6. 

Språk 

De två deltagande klasserna skiljde sig inte signifikant åt efter specialpedagogens testning eller 

föreliggande studies första mätning, förutom i aspekten antal utelämnade delhändelser i muntligt 

berättande, där kontrollgruppen hade signifikant (F(1, 24)=5,053, p<.05) färre antal utelämnade 

delhändelser än datorklassen vid höstens mättillfälle. Deltagarnas prestation på språkliga test 

presenteras i tabell 5. Datorklassen hade signifikant (F(1, 24)=20,211, p<.001) färre antal utelämnade 

delhändelser i muntligt berättande vid vårens mätning jämfört med höstens mätning. 
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Tabell 5 
Deltagarnas prestation på språkliga test 
    Höst         Vår 

    Dator    Kontroll    Dator    Kontroll 

    n M  SD  n M  SD  n M  SD  n M  SD  

Vad sa du fröken? 12 29,08 5,89  12 27,42 6,11  - -  -  - -  - 
Versaler   11 22,73 5,92  9 19,44 7,49  - -  -  - -  - 
Gemener   11 16,45 6,02  9 13,78 9,14  - -  -  - -  - 
 
Ord 
Djur    12 9,42  2,81  13 10,31 2,02  12 10,08 3,58  13 12,00 3,98 
FAS    13 13,38 4,61  13 8,92  4,43  13 17,62 5,08  13 13,85 7,30 
 
Mening 
TROG   13 62,00 6,70   13 62,31 6,86  - -  -  - -  - 
B.A.S.   13 5,46  1,85  13 6,54  1,85  - -  -  - -  - 
 
Text 
Nelli Branden    

ord    13 51,08 20,89 13 63,92 31,25 13 61,08 22,13 13 69,69 25,44 
satser   13 10,31 4,77  13 12,69 5,89  13 10,85 3,21  13 12,38 3,69 
utel. delhändelser 13 3,08* 1,50  13 1,54* 1,20  13 1,23  1,64  13 0,92  0,95 
tema   13 0,23  0,44  13 0,46  0,52  13 0,62  0,77  13 1,08  1,04 

* = p<.05 
 

Vad gäller orienteringsmöjlighet i muntligt berättande visade resultaten att handlingsorientering var 

den orienteringsmöjlighet som flest deltagare i båda grupperna och vid båda testtillfällena använde 

sig av. Vad gäller narrativ princip i muntligt berättande använde majoriteten av deltagarna i datorklassen 

uppradning som narrativ princip vid båda testtillfällena. I kontrollgruppen använde majoriteten av 

deltagarna den additiva principen vid båda testtillfällena. 

En jämförelse av muntligt och skriftligt berättande för hand visade att det muntliga berättandet skiljde 

sig signifikant från det skriftliga, med fler antal ord (t(25)=9,380; p<.001), fler antal satser 

(t(25)=10,022; p<.001), fler gånger som temat nämnts (z(25)=-2,804; p<.01) och färre antal 

utelämnade delhändelser (t(25)=-16,664; p<.001). 

Efter vårens mätning framkom att båda grupperna var signifikant bättre på fonologiskt ordflöde 

(F(1, 24)=36,592; p<.001) och aspekten antal utelämnade delhändelser i muntligt berättande 

(F(1, 24)=20,211; p<.001) vid vårtestningen jämfört med hösttestningen. 

Korrelationer 

Språklig medvetenhet i förskolan hade signifikanta positiva samband med läsning på ord- och 

meningsnivå, skrivning på ord- och meningsnivå, skriftligt berättande för hand och skriftligt 

berättande på dator. 
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Bokstavskännedom i förskolan hade signifikanta positiva samband med läsning på ord-, mening- 

och textnivå, skrivning på ord- och meningsnivå, skriftligt berättande för hand och skriftligt 

berättande på dator. 

Fonologiskt ordflöde på hösten korrelerade signifikant positivt med skrivning på ord- och 

meningsnivå och skriftligt berättande för hand och skriftligt berättande på dator. 

Korrelationsberäkningar visade även på signifikanta positiva samband mellan grammatisk förståelse 

och läsning på ord- och meningsnivå, skrivning på ord- och meningsnivå och skriftligt berättande på 

dator. 

Enkätaspekten flerspråkig bakgrund (se enkätfråga 10 i bilaga 4) korrelerade signifikant negativt 

med läsning på ordnivå vid vårens mätning. Enkätaspekten att deltagaren främst talar annat språk än 

svenska (se enkätfråga 11 i bilaga 4) korrelerade signifikant negativt med läsning på meningsnivå och 

med skrivning på ord- och meningsnivå vid höstens mätning. Inga signifikanta samband mellan 

datoranvändning, läsvanor och prestation på läs-, skriv- och språktest kunde påvisas. 

Specifika korrelationsvärden återfinns i bilaga 6. 

Icke-verbal förmåga 

Resultaten på det icke-verbala testet redovisas i tabell 6 och visade att ingen signifikant skillnad 

förelåg mellan datorklassen och kontrollgruppen. 

 
Tabell 6 
Deltagarnas prestation på test av icke-verbal förmåga 
    Höst 

Dator    Kontroll 

    n M  SD  n M  SD 

Ravens matriser 13 16,69 5,15  13 18,15 6,77 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka och utvärdera hur ett antal läs-, skriv- och 

språkförmågor påverkas av Tragetons läs- och skrivinlärningsmetod via dator jämfört med 

traditionell läs- och skrivinlärning, vilket diskuteras här. Vidare diskuteras bakomliggande faktorers 

eventuella påverkan på resultat samt metodiska spörsmål. 
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Resultatdiskussion 

Undervisningen i de deltagande klasserna har bedrivits på två olika sätt. Datorklassen har i 

huvudsak arbetat utifrån kontextuella sammanhang på textnivå. Detta arbetssätt är i enlighet med 

Justice och Kaderavek (2004) ett top-down-influerat arbetssätt. Kontrollgruppen har däremot främst 

arbetat på bokstavs- och ordnivå och har, jämfört med datorklassen, arbetat mer inom domänen 

språk. Detta kan associeras med ett bottom-up-influerat arbetssätt där undervisningen är strukturerad 

och dekontextualiserad (Justice & Kaderavek, 2004). Föreliggande studies resultat visade att båda 

grupperna hade förbättrats under skolåret oavsett vilket arbetssätt de haft, vilket överensstämmer 

med en studie om tre interventionsprogram för att öka läsförmågan (Gustafson, Fälth, Svensson, 

Tjus & Heimann, 2011) som visade att alla deltagare hade förbättrats oavsett vilket 

interventionsprogram de deltagit i. 

Läsning 

 Fördelningen av antal deltagare som testats med lästest i varje grupp visade att datorklassen hade 

fler läsare än kontrollgruppen som kvalificerade sig för lästestning på samtliga nivåer. Vid statistiska 

analyser, med ANOVA och oberoende t-test, av prestation på lästest framkom dock inga signifikanta 

skillnader i läsförmåga mellan grupperna. Att fler deltagare i datorklassen kvalificerade sig för 

lästestning kan relateras till Høien och Lundberg (2004) och Friths (1985) läsutvecklingsmodell, då 

fler deltagare i datorklassen kan ha knäckt den så kallade läskoden och befinna sig i det fonologiska 

eller ortografiska stadiet. Datorklassens fler testade deltagare kan även kopplas till Torgesens et al. 

(2010) studie om effekten av datorbaserade träningsprogram för tidig läsförmåga, då elever som 

använt datorbaserade träningsprogram får bättre avkodningsförmåga och läsförståelse. I föreliggande 

studie har stor del av läs- och skrivundervisningen i datorklassen ägnats åt arbete på textnivå. Enligt 

Graham och Hebert (2010) får elever som ägnar mer tid åt att skapa texter, förbättrad läsförståelse 

på textnivå. Detta kan också vara en anledning till att fler deltagare i datorklassen kvalificerade sig för 

testning på samtliga nivåer. 

I kontrast till detta har kontrollgruppen under läsåret arbetat med språklig medvetenhet genom 

att lyssna på språkljud och öva på att komma på ord som börjar på motsvarande bokstav. Att arbeta 

med språk på detta sätt har i flera studier visat sig förbättra lästillägnandet (Ehri, Nunes, Stahl & 

Willows, 2001; Elbro & Petersen, 2004; Vellutino, Tunmer, Jaccard & Chen, 2007), eftersom språklig 

medvetenhet har stor betydelse för läs- och skrivinlärning (Share, Jorm, Maclean & Matthews, 1984; 
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Carlström, 2010), vilket hade kunnat resultera i att fler antal deltagare i kontrollgruppen kvalificerade 

sig för testning på samtliga nivåer jämfört med datorklassen. Så var dock ej fallet. 

Trots att inga signifikanta skillnader mellan gruppernas läsförmåga framkom finns det anledning 

att anta att den datorbaserade inlärningsmetoden som datorklassen använt sig av medfört att fler 

deltagare i denna grupp hade bättre läsförmåga då fler kvalificerade sig för lästestning på samtliga 

nivåer. 

Skrivning 

Resultaten i föreliggande studie visade att kontrollgruppen som arbetat med handskrivning 

presterade signifikant bättre än datorklassen på läsbarhet av handstil i aspekterna gemener, andel 

mellanrum samt form och relation i handskrivningstest vid vårtestningen. Enligt Simner (1982) kan 

skrivfel så som felaktig storlek och bokstävers placering och relation, hos barn i åldrarna sex till sju 

år, bero på bristande finmotorik. I föreliggande studie skulle detta kunna kopplas till datorklassens 

sämre prestation om det var så att datorklassen av en slump hade fler elever med bristande 

finmotorik än vad kontrollgruppen hade. Ur ett annat perspektiv skulle kontrollgruppens bättre 

prestation kunna kopplas till att kontrollgruppen har mer erfarenhet av handskrivning då 

handskrivningsträning ingått i undervisningen. Lärare och deltagare i kontrollgruppen har diskuterat 

bokstävers form och relation till varandra, vilket kan ha givit dessa deltagare en större färdighet inom 

detta område. Tidigare studier (Asher, 2006; Feder & Majnemer, 2007) förespråkar 

handskrivningsträning i skolan. Trageton (2005) visar dock i ett forskningsprojekt att elever som 

skrivit på dator hade finare handstil än de elever som endast skrivit för hand, vid mätning i årskurs 2.  

På vårtestningen hade datorklassen signifikant fler ord som gick att koppla till målord vid 

skriftligt berättande på dator än kontrollgruppen. Asker-Árnason, Wengelin & Sahlén (2008) menar att 

fler antal ord som kan kopplas till målord innebär en längre textlängd, vilket betyder att datorklassen 

i föreliggande studie alltså skrev längre förståeliga texter än kontrollgruppen. Resultatet knyter an till 

andra studier (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Folkesson, 2004) som visat att 

datorskrivning bidrar till att eleven orkar skriva längre och mer innehållsrika texter, då fokus inte 

behöver ligga på handskrivning. Datorklassens vana att skriva på dator kan ha bidragit till deras 

längre förståeliga texter. Att datorklassen generellt arbetar mycket på textnivå och fått undervisning 

om vilka ord som driver en berättelse framåt kan kopplas till Justice och Kaderaveks (2004) 

resonemang om ett top-down-inspirerat arbetssätt och skulle kunna vara en annan anledning till 

datorklassens längre texter. Med ett sådant resonemang vore det rimligt att anta att datorklassens 
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texter för hand också skulle vara längre än kontrollgruppens, men sådana resultat kunde inte påvisas i 

föreliggande studie. Inte heller framkom längre muntliga berättelser hos datorklassen jämfört med 

kontrollgruppen. Datorklassens längre texter i ScriptLog kan därför inte kopplas till generell bättre 

prestation i textproduktion. Vid skriftligt berättande på dator hade datorklassen även signifikant fler 

händelser på datorn, vilket kan bero på datoranvändning gör det enklare att laborera med sina texter 

(A-K. Svensson, 2009). Då deltagarna i datorklassen i föreliggande studie är vana att arbeta och 

redigera sina texter på datorn kan detta ha visats sig i det större antalet händelser registrerade i 

ScriptLog. En korrelationsberäkning styrker resonemanget, då antal händelser i ScriptLog korrelerar 

med antal ord som kan kopplas till målord och antal rättstavade ord i ScriptLog, och därför kan det 

konstateras att många händelser i ScriptLog är något som går att koppla till textlängd. 

Datorklassen hade en signifikant kortare medianskrivtid i ScriptLog än kontrollgruppen. 

Wengelin och Strömqvist (2004) kom i en studie fram till att datorvana medför kortare 

medianskrivtid.  Datorklassen använder dagligen datorn vid läsning och skrivning i skolan och har 

därmed större vana av att använda och skriva på datorn, vilket kan förklara deras kortare 

medianskrivtid. 

Då resultaten på skrivtest visade att kontrollgruppen var bättre på handskrivning medan 

datorklassen var bättre på skriftligt berättande på dator kan det konstateras att de båda inlärningssätten 

medfört att grupperna blivit bra på olika områden inom skriftlig förmåga. 

Språk 

Resultaten i föreliggande studie visade att båda grupperna hade lika god språkförmåga vid 

skolstarten förutom på en aspekt i muntligt berättande. Den testning som specialpedagog utfört i 

förskolan visade inga skillnader mellan grupperna i språklig medvetenhet och bokstavskännedom. I 

föreliggande studie fanns samband mellan språklig medvetenhet i förskolan och resultat på läs- och 

skrivtest utförda i årskurs 1. Barn som har en god språklig medvetenhet innan de börjar i skolan har 

lättare att lära sig läsa och skriva än barn som har låg grad av språklig medvetenhet (Nauclér & 

Magnusson, 1999). Korrelationsberäkningar visade signifikanta samband mellan bokstavskännedom i 

förskolan och resultat på läs- och skrivtest, vilket stämmer överens med tidigare studier som visat att 

bokstavskännedom har betydelse för läs- (Justice & Kaderavek, 2004; Cunningham & Carroll, 2011) 

och skrivinlärningen (Justice & Kaderavek, 2004). Eftersom båda grupperna hade lika god språklig 

medvetenhet och bokstavskännedom i förskolan, skulle det kunna antas att ingen skillnad mellan 

grupperna skulle förekomma i årskurs 1. I föreliggande studie framkom dock att det fanns skillnad i 
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läsförmåga mellan grupperna då fler läsare i datorklassen kvalificerade sig för lästestning på menings- 

och textnivå och grupperna var bra på olika saker i testningen av skrivning. 

Ytterligare korrelationsberäkningar visade signifikanta samband mellan fonologiskt ordflöde och 

skrivning. Dessa samband ligger i linje med Babayiğit och Stainthorp (2010) som menar att 

fonologisk medvetenhet har betydelse för elevers stavningsförmåga. 

Flera studier har visat att den grammatiska förmågan har stor betydelse för stavning (Høien & 

Lundberg, 2004; Babayiğit & Stainthorp, 2010; Carlström, 2010), vilket går i linje med föreliggande 

studies resultat som visade på samband mellan grammatisk förståelse och skrivning. 

Korrelationsberäkningar visade också på samband mellan grammatisk förståelse och läsning vilket 

stämmer överens med tidigare studier (Høien & Lundberg, 2004; Carlström, 2010) som redovisat att 

grammatisk förmåga är viktig för god förståelse för läsning av text. 

I enkäten till deltagarnas målsmän inhämtades information om språkbakgrund. Efter 

korrelationsberäkningar kunde signifikanta negativa samband synliggöras mellan att deltagaren främst 

talar annat språk än svenska och prestation på vissa läs- och skrivtest på hösten. Läsinlärning på ett 

svagt språk är mer problematiskt än om inlärningen sker på det språk som eleven behärskar bäst 

(Hyltenstam, 2007). Detta skulle, i föreliggande studie, kunna betyda att deltagarna med flerspråkig 

bakgrund har svårigheter med läs- och skrivinlärning på svenska då dessa flerspråkiga deltagare 

eventuellt är successivt flerspråkiga och därmed inte har svenska som modersmål. Enligt Hedman 

(2009) bör undervisning av flerspråkiga elever därför ske på det språk som eleven behärskar bäst. 

Dock visade korrelationsberäkningarna i föreliggande studie att de negativa samband som framkom 

på hösten inte längre fanns vid vårens mätning. Denna förändring kan tyda på att de flerspråkiga 

deltagarna i föreliggande studie är på väg att uppnå målet i Skolverkets kursplan (Skolverket, 2000a) 

som handlar om att elever med svenska som andraspråk  i slutet av årskurs 3 ska ha uppnått 

förstaspråksnivå i svenska. Emellertid fanns ett negativt samband mellan flerspråkig bakgrund och ett 

enda lästest på våren vilket gör att detta resonemang kan ifrågasättas. 

Efter vårens mätning av språklig förmåga kunde inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

påvisas. De båda gruppernas förbättring mellan höst- och vårmätningen uppmärksammades gällande 

fonologiskt ordflöde och en aspekt i muntligt berättande. Dessa resultat synliggör förbättring av ett fåtal 

av de språkliga aspekter som testades. 

Jämförelsen av muntligt berättande och skriftligt berättande för hand visade att det muntliga berättandet 

skiljde sig signifikant från det skriftliga. Jämförelsen går i linje med tidigare studier (Scott & Windsor, 

2000; Kay-Raining Bird, Cleave, White, Pike & Helmkay, 2008) som visat att muntligt berättande 
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skiljer sig från skriftligt berättande, med fler antal ord och fler komplexa meningar. Antal ord i en 

muntlig berättelse behöver dock inte, enligt Reuterskiöld Wagner, Sahlén och Nettelbladt (1999), 

säga något om berättelsens kvalitet. Mellan grupperna kunde dock inga skillnader i språklig förmåga 

påvisas. Som tidigare diskuterats skulle det faktum att datorklassen arbetat på ett top-down-inspirerat 

sätt på textnivå kunna ha inneburit att gruppen hade bättre muntligt och skriftligt berättande än 

kontrollgruppen. Emellertid skulle kontrollgruppen kunna förväntas vara bättre då deltagarna i den 

gruppen arbetat utifrån ett bottom-up-synsätt och ägnat mer tid åt domänen språk. Arbetssättet har, i 

enligt med Justice och Kaderaveks (2004) beskrivning, innehållit vuxenstyrd inlärning och tillägnande 

av kunskap om språk på ett metaplan. 

Då resultaten inte visade på några skillnader i språkliga förmågor mellan grupperna men att båda 

grupperna förbättrades i ett fåtal aspekter under läsåret kan det antas att läs- och skrivinlärning via 

dator och traditionell läs- och skrivinlärning påverkar språkliga förmågor på ett likvärdigt sätt. 

Metoddiskussion 

Studiens deltagare är en heterogen grupp där flera har flerspråkig bakgrund vilket kan ha 

påverkat resultaten. En styrka med studien är dock att de flerspråkiga deltagarna är jämnt fördelade i 

de båda grupperna. 

Den första testningen genomfördes två månader in på höstterminen och den uppföljande 

testningen genomfördes fem månader senare på vårterminen. Testning precis vid höstterminens start 

samt vid vårterminens slut hade varit idealiskt för att få så lång tid som möjligt mellan de två 

testningarna. Dessutom hade deltagarnas prestation i den första testningen då inte blivit påverkad av 

undervisning i skolan. 

Vid testning av skriftligt berättande på dator i ScriptLog kan några parametrar eventuellt vara 

missvisande. Deltagarna skrev sitt och lärarens namn och detta klipptes sedan bort för att inte olika 

långa namn skulle påverka deltagarnas resultat. Vid redigeringen kunde dock inte total skrivtid räknas 

om vilket medförde en längre medianskrivtid eftersom den nu är beräknad på färre antal tecken men 

ursprunglig totaltid. 

Samtliga tre uppsatsförfattare har varit testledare och bedömare. Eventuellt kan resultaten ha 

påverkats av detta. Ett annat test- och rättningsförfarande hade dock inte varit tidsmässigt 

försvarbart. 
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Interbedömarreliabiliteten (IBR) beräknades till 76 procent. Med tanke på att strikt 

samstämmighet med exakt samma poängsättning krävdes för överrensstämmelse anser 

uppsatsförfattarna att IBR var god. 

I uträkningen av deltagarnas relativa förändring inkluderades endast mätbara testresultat. Därför 

uteslöts de deltagare som inte hade ett resultat efter höstens mätning. Även de deltagare som vid 

vårens mätning hade försämrats jämfört med vid höstens mätning uteslöts i beräkningen. 

Redovisningen av den relativa förändringen kan därför vara missvisande då fler deltagare kunde delta 

i vårens testning och då hade mätbara resultat. Det är missvisande för att de deltagarna då, vid vårens 

mätning, presterade bättre än vad de gjorde på hösten, men denna förbättring kunde inte synliggöras 

eftersom de icke mätbara resultaten som deltagarna fått på hösten inte kunde inkluderas i 

uträkningen av den relativa förändringen. Redovisningen kan även vara missvisande på grund av att 

de deltagare som hade försämrats uteslöts från beräkning av deltagarnas relativa förändring. Det 

skulle kunna vara en tillfällighet att dessa deltagare presterade sämre vid vårens testning än vid 

höstens testning. Troliga orsaker till en sådan tillfällig lägre prestation är yttre omständigheter så som 

störande ljud utanför och/eller i testlokalen eller inre omständigheter så som okoncentration, stress 

och brist på motivation hos barnet, som påverkat testsituationen. 

De statistiska tillvägagångssätt som använts för att analysera resultaten valdes med tanke på 

gruppernas deltagarantal. Med ett deltagarantal likt det i föreliggande studie, kan inga stora generella 

slutsatser dras, men resultaten kan ge ökad kunskap om läs- och skrivinlärning via dator jämfört med 

läs- och skrivinlärning på ett traditionellt undervisningssätt. 

Slutsats 

Resultaten i föreliggande studie visade att datorklassen hade fler antal deltagare som kvalificerade 

sig för testning av läsning på samtliga nivåer. Resultaten på skrivtest visade att kontrollgruppen hade 

bättre läsbarhet av handstil medan datorklassen var bättre på skriftligt berättande på dator. Inga 

skillnader mellan gruppernas relativa förändring framkom. Då grupperna efter vårens testning 

visades ha olika styrkor kan inga generella slutsatser dras om effekten av läs- och skrivinlärning via 

dator jämfört med traditionell läs- och skrivinlärning. Med stöd i Gustafson, Fälth, Svensson, Tjus 

och Heimanns (2011) resultat skulle en kombination av undervisning som har sin utgångspunkt i 

top-down och bottom-up resultera i bäst effekt på läs-, skriv- och språkutveckling hos elever i de 

tidiga skolåren. 
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Framtida studier 

Då föreliggande studie löpte över knappt ett läsår vore det intressant att följa grupperna över en 

längre period för att se om de olika inlärningssätten har effekt på läs- och skrivförmågor efter en 

längre tid. Meningsfullt hade då varit att närmre studera handskrivning för att se om läsbarhet av 

handstil har förändrats och resultat lika de Trageton (2005) redovisat kan påvisas. Vidare skulle 

skrivtid kunna registreras för att relateras till skrivhastighet i tidigare studier. 

 I framtida studier skulle gruppernas relativa förändring kunna analyseras utefter domänerna 

läsning, skrivning och språk för att studera om den relativa förändringen med denna uppdelning 

skulle se annorlunda ut. I framtida studier skulle även datamaterialet i sin helhet kunna studeras 

utifrån grupptillhörighet baserat på kön. Ur ett logopediskt perspektiv vore det intressant att 

undersöka huruvida läs- och skrivinlärning via dator gynnar elever med läs-, skriv- och 

språksvårigheter.
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Bilaga 2, sida 1: Dokumentation av undervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Bilaga 2, sida 2: Dokumentation av undervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Bilaga 3: Sammanfattning av undervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Bilaga 4, sida 1: Enkät till målsmän  
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Bilaga 4, sida 4: Enkät till målsmän  

 



   

  

Bilaga 5: Kodnyckel handstil  

 

Kodnyckel för handskrivningsbedömning 

 

1. Antal gemener av totalt antal bokstäver 

Räkna först alla skrivna bokstäver och dra ifrån första bokstaven i meningen och första bokstaven i 

namnet för att få fram ”totalt antal bokstäver”. Räkna därefter alla bokstäver som enbart kan tolkas 

som gemener. Kontrollera om antalet gemener överstiger 25 procent av ”totalt antal bokstäver”. Om 

så är fallet, adderas de bokstäver som både kan vara versaler och gemener (O, P, P, O, Ö, V, S, O) till 

totalt antal gemener. Om antalet gemener ej överstiger 25 procent, förblir det totala antalet gemener 

oförändrat. 

 

2. Antal mellanrum av totalt antal möjliga mellanrum 

Räkna ut en kvot av deltagarens andel mellanrum. Detta görs genom att bedöma hur många 

mellanrum deltagaren gjort och dividera med totalt antal möjliga mellanrum för aktuell deltagare. 

 

3. Förekomst av punkt 

Bedöm om punkt förekommer i slutet av meningen eller ej. Ge ett poäng för förekomst av punkt. 

Ge noll poäng om punkt ej förekommer. 

 

4. Skriver på raderna  

Bedöm om deltagaren börjat skriva sin text på första raden och fortsatt skriva på andra raden. Ge ett 

poäng om så är fallet. Ge noll poäng om meningen inte har skrivits på detta sätt. 

 

5. Antal rättvända bokstäver av totalt antal bokstäver som går att vända rätt eller fel 

Räkna ut en kvot av deltagarens antal rättvända bokstäver. Detta görs genom att räkna hur många 

rättvända bokstäver deltagaren gjort och dividera med totalt antal möjliga bokstäver som går att 

vända rätt eller fel för aktuell deltagare. 

 

6. Antal bokstäver placerade i rätt relation till varandra 

Räkna antal korrekt utförda bokstäver och dividera med totalt antal skrivna gemener (hämta siffran 

från uträkning under punkt 1). Exempel på fel utförda bokstäver är /n/ som skulle kunna vara /h/, 

/r/ som går ända upp i taket och /e/ som ser ut som /g/.  

 

7. Jämn storlek på bokstäverna  

Bedöm om deltagarens mening är skriven med jämn storlek. Titta på meningen i sin helhet och ge ett 

poäng om jämn storlek förekommer. Ge noll poäng om ojämn storlek förekommer. 



   

  

Bilaga 6, sida 1: Korrelationsmatris 

      
Läsning Skrivning Språk 

    Höst Vår Höst Vår   

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Lä
sn

in
g 

H
ö

st
 

1 1 ,939 ,359 ,254 ,771 ,718 ,534 ,185 ,706 ,742 ,834 ,488 ,178 ,156 ,245 -,276 ,372 ,600 ,261 ,344 ,496 ,770 ,282 ,439 -,221 -,161 

2 ,939 1 ,383 ,052 ,837 ,682 ,512 ,201 ,642 ,719 ,697 ,532 ,046 ,022 ,173 -,243 ,265 ,484 ,281 ,366 ,490 ,779 ,187 ,508 -,284 -,137 

3 ,359 ,383 1 ,499 ,158 ,278 ,801 ,639 ,762 ,709 ,411 ,625 ,270 ,352 ,278 -,844 ,496 ,785 ,560 ,740 ,811 ,624 ,527 ,853 ,021 -,669 

4 ,254 ,052 ,499 1 -,067 ,452 ,608 ,268 ,730 ,403 ,357 ,108 ,648 ,555 ,546 -,716 ,462 ,711 -,143 ,064 ,343 ,100 ,434 ,306 ,251 -,284 

V
år

 

5 ,771 ,837 ,158 -,067 1 ,849 ,605 ,413 ,670 ,714 ,719 ,727 ,309 ,336 ,355 -,270 ,495 ,586 ,499 ,508 ,617 ,770 ,342 ,432 -,413 -,218 

6 ,718 ,682 ,278 ,452 ,849 1 ,687 ,490 ,744 ,728 ,776 ,658 ,346 ,394 ,400 -,334 ,634 ,739 ,383 ,556 ,698 ,726 ,292 ,472 -,366 -,315 

7 ,534 ,512 ,801 ,608 ,605 ,687 1 ,348 ,612 ,582 ,660 ,693 ,441 ,432 ,451 -,407 ,466 ,664 ,206 ,658 ,608 ,609 ,321 ,593 -,130 -,292 

8 ,185 ,201 ,639 ,268 ,413 ,490 ,348 1 ,695 ,611 ,483 ,467 ,300 ,362 ,184 -,295 ,695 ,667 ,623 ,405 ,706 ,590 ,357 ,250 -,024 -,240 

Sk
ri

vn
in

g 

H
ö

st
 9 ,706 ,642 ,762 ,730 ,670 ,744 ,612 ,695 1 ,942 ,859 ,771 ,627 ,696 ,557 -,342 ,821 ,909 ,581 ,689 ,743 ,725 ,618 ,574 -,192 -,432 

10 ,742 ,719 ,709 ,403 ,714 ,728 ,582 ,611 ,942 1 ,813 ,715 ,520 ,585 ,455 -,310 ,723 ,840 ,594 ,723 ,714 ,756 ,595 ,636 -,313 -,503 

V
år

 

11 ,834 ,697 ,411 ,357 ,719 ,776 ,660 ,483 ,859 ,813 1 ,815 ,582 ,622 ,548 -,255 ,860 ,909 ,424 ,690 ,768 ,794 ,553 ,626 -,158 -,363 

12 ,488 ,532 ,625 ,108 ,727 ,658 ,693 ,467 ,771 ,715 ,815 1 ,655 ,714 ,616 -,316 ,784 ,774 ,443 ,661 ,705 ,709 ,666 ,655 -,059 -,328 

13 ,178 ,046 ,270 ,648 ,309 ,346 ,441 ,300 ,627 ,520 ,582 ,655 1 ,934 ,900 -,522 ,694 ,651 ,151 ,489 ,350 ,207 ,786 ,345 ,258 -,203 

14 ,156 ,022 ,352 ,555 ,336 ,394 ,432 ,362 ,696 ,585 ,622 ,714 ,934 1 ,775 -,379 ,749 ,727 ,259 ,559 ,400 ,229 ,712 ,367 ,181 -,321 

15 ,245 ,173 ,278 ,546 ,355 ,400 ,451 ,184 ,557 ,455 ,548 ,616 ,900 ,775 1 -,627 ,636 ,612 ,127 ,456 ,451 ,306 ,746 ,335 ,207 -,134 

16 -,276 -,243 -,844 -,716 -,270 -,334 -,407 -,295 -,342 -,310 -,255 -,316 -,522 -,379 -,627 1 -,256 -,316 ,151 -,316 -,317 -,338 -,473 -,164 -,075 ,359 

17 ,372 ,265 ,496 ,462 ,495 ,634 ,466 ,695 ,821 ,723 ,860 ,784 ,694 ,749 ,636 -,256 1 ,935 ,537 ,675 ,730 ,598 ,604 ,541 -,025 -,385 

18 ,600 ,484 ,785 ,711 ,586 ,739 ,664 ,667 ,909 ,840 ,909 ,774 ,651 ,727 ,612 -,316 ,935 1 ,551 ,730 ,811 ,728 ,569 ,605 -,119 -,440 

19 ,261 ,281 ,560 -,143 ,499 ,383 ,206 ,623 ,581 ,594 ,424 ,443 ,151 ,259 ,127 ,151 ,537 ,551 1 ,390 ,621 ,570 ,361 ,290 -,527 -,203 

Sp
rå

k 

  

20 ,344 ,366 ,740 ,064 ,508 ,556 ,658 ,405 ,689 ,723 ,690 ,661 ,489 ,559 ,456 -,316 ,675 ,730 ,390 1 ,650 ,597 ,527 ,726 -,305 -,493 

21 ,496 ,490 ,811 ,343 ,617 ,698 ,608 ,706 ,743 ,714 ,768 ,705 ,350 ,400 ,451 -,317 ,730 ,811 ,621 ,650 1 ,899 ,499 ,664 -,209 -,136 

22 ,770 ,779 ,624 ,100 ,770 ,726 ,609 ,590 ,725 ,756 ,794 ,709 ,207 ,229 ,306 -,338 ,598 ,728 ,570 ,597 ,899 1 ,462 ,702 -,227 -,152 

23 ,282 ,187 ,527 ,434 ,342 ,292 ,321 ,357 ,618 ,595 ,553 ,666 ,786 ,712 ,746 -,473 ,604 ,569 ,361 ,527 ,499 ,462 1 ,504 ,056 -,141 

24 ,439 ,508 ,853 ,306 ,432 ,472 ,593 ,250 ,574 ,636 ,626 ,655 ,345 ,367 ,335 -,164 ,541 ,605 ,290 ,726 ,664 ,702 ,504 1 -,017 -,131 

25 -,221 -,284 ,021 ,251 -,413 -,366 -,130 -,024 -,192 -,313 -,158 -,059 ,258 ,181 ,207 -,075 -,025 -,119 -,527 -,305 -,209 -,227 ,056 -,017 1 ,459 

26 -,161 -,137 -,669 -,284 -,218 -,315 -,292 -,240 -,432 -,503 -,363 -,328 -,203 -,321 -,134 ,359 -,385 -,440 -,203 -,493 -,136 -,152 -,141 -,131 ,459 1 

 = positivt samband där p <.05,    = positivt samband där p <.01,   = positivt samband där p <.001,  

 = negativt samband där p <.05,    = negativt samband där p <.01,  = negativt samband där p <.001  



   

  

Bilaga 6, sida 2: Korrelationsmatris 

 

Förklaring till korrelationsmatris 

Block A – Läsning 

1 Nonordsavkodning höst 

2 Ordavkodning höst 

3 Läsförståelse på meningsnivå höst  

4 Läsförståelse på textnivå höst 

5 Nonordsavkodning vår  

6 Ordavkodning vår 

7 Läsförståelse på meningsnivå vår 

8 Läsförståelse på textnivå vår 

 

Block B – Skrivning 

9 Stavning av ord höst 

10 Stavning på meningsnivå höst  

11 Stavning av ord vår 

12 Stavning på meningsnivå vår 

13 Skriftligt berättande för hand, antal ord som kan kopplas till målord vår 

14 Skriftligt berättande för hand, antal rättstavade ord vår 

15 Skriftligt berättande för hand, antal satser vår 

16 Skriftligt berättande för hand, antal utelämnade delhändelser vår 

17 Skriftligt berättande på dator, antal ord som kan kopplas till målord vår 

18 Skriftligt berättande på dator, antal rättstavade ord vår 

19 Skriftligt berättande på dator, antal händelser på datorn vår 

 

Block C – Språk 

20 Språklig medvetenhet 

21 Bokstavskännedom Versaler 

22 Bokstavskännedom Gemener 

23 Fonologiskt ordflöde höst 

24 Grammatisk förståelse 

25 Flerspråkig bakgrund 

26 Att deltagaren främst talar annat språk än svenska 


