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Abstract 

Rebecca Ek (2016). Att skriva sig till läsning: en genomgång av forskningsresultat kring Arne 

Tragetons metod Att skriva sig till läsning. (Writing to read: a review of research results about 

Arne Trageton´s method Writing to read). Independent project, Swedish, specialisation in 

Early Year Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, 

Education and Social Science. 

The question of how education should be implemented has throughout the ages aroused 

intense debate and conflict between perceptions. There are lots of perceptions, theories and 

perspectives that influence how to educate. Researchers, educators and philosophers or others 

involved in didactic forums believe that they have the answer to the question of what is the 

best teaching method or the best theory of teaching and pedagogy. One of all these methods 

and theories is Arne Trageton´s method Writing to read. This study focuses on what research 

says about Writing to read with digital tools. His method contains the use of ICT in the early 

years literacy learning. Because a great deal has been invested in increasing the use of ICT in 

education as an educational tool in recent years the aim of this study is to examine some 

researchers’ results about Writing to read with digital tools. What impact has Trageton´s 

method had on students’ early literacy learning? Has ICT helped student increase their 

literacy skills? 

To get an answer to these questions, I have analyzed the results from five different studies that 

have examined Trageton´s method. As a result of this I have found that Writing to read with 

digital tools increases both student´s literacy skills and their motivation to write and read. As 

a result of this method, studies has found that students write longer and qualitatively better 

texts by writing on computers instead of writing with pen and paper. The findings shows that 

this method makes it easier for students to write, erase and rewrite without messing up the 

paper. It is especially proven that this method increase literacy skills and makes it easier for 

children with literacy difficulties to regain their self-reliance in relation to their own writing 

and reading. However, results show that this method is recommended more as a complement 

to traditional literacy learning and not as the only method for teaching reading and writing. 

 

Keyword: ICT, Writing to read, Arne Trageton, Literacy, Digital tools, Early years teaching. 
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Inledning 

Frågan om hur fostran och undervisning borde uppfyllas har genom tiderna väckt intensiva 

diskussioner och stridigheter mellan olika uppfattningar framhåller pedagogikprofessorn 

Sven-Erik Hansén och pedagogikforskaren Liselott Forsman i Allmändidaktik – Vetenskap för 

lärare (2011, s. 29). Ulf P. Lundberg, Roger Säljö och Caroline Liberg är professorer inom 

pedagogik och utbildningsvetenskap och framhåller också i sin bok Lärande, skola, bildning – 

Grundbok för lärare (2012) att det finns mängder med uppfattningar, teorier och perspektiv 

som influerar lärande och skola. De menar att dessa teorier och perspektiv har blivit 

”glasögonen” som lärare ser genom för att forma sin bild av undervisningen (Lundgren, Säljö 

& Liberg 2012, s. 144). Ur dessa teorier och perspektiv har olika metoder för undervisning 

vuxit fram. Metoderna ser alla olika ut och alla framställer sig vara ”rätt” metod att använda 

sig av. En bland alla metoder som finns är metoden Att skriva sig till läsning (ASL). Denna 

metod är grundad av Arne Trageton som är forskare, pedagog och lärarutbildare vid 

Högskolan Stord/ Haugesund i Norge (Datorn i utbildningen, 2004) och denna studie kommer 

att fokusera på vad forskningen säger om hans metod. 

Arne Trageton refererar i sin bok Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola 

(2014) till utbildningsforskaren John Hatties metastudie om vad som fungerar bäst för elevers 

lärande (Trageton 2014, s. 15). Trageton förklarar att denna studie vetenskapligt har visat att 

användningen av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) så som datorer  i 

undervisningen har fått stor inverkan på elevers inlärning (2014, s. 15). Trageton framhåller 

även att Norge och Sverige satsat mycket på att öka användningen av pedagogiska verktyg i 

undervisningen de senaste åren. Tragetons egen undervisningsmetod Att skriva sig till 

läsning utgår från datorn som det främsta skrivredskapet för eleverna (2014, s. 11-12). Dock 

finns det de som antyder att Tragetons metod inte är tillräckligt vetenskapligt förankrad. De 

menar att hans forskning inte bygger på tillräckligt med vetenskaplig litteratur och forskning. 

De menar också att han inte har tillräckligt bra kontrollgrupper gentemot testgruppen som kan 

styrka hans resultat (http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/08/14/vetenskapligt-

stod-asl).  

Utifrån det jag ovan nämnt har jag formulerat min utgångspunkt och syfte med denna studie: 

att ta reda på vad några forskare anser om Tragetons metod och implementeringen av IKT 

som pedagogiskt verktyg i undervisningen. Fokus ligger på den tidiga läs- och 

skrivinlärningen och elevernas utveckling av läs- och skrivkunskaper med hjälp av datorn. 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/08/14/vetenskapligt-stod-asl
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/08/14/vetenskapligt-stod-asl
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Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på något om vad forskningen säger om Arne Tragetons 

metod Att skriva sig till läsning (ASL), det vill säga att ta reda på vilka möjligheter och 

begränsningar forskare kommit fram till att metoden bär med sig. Eftersom IKT fått en större 

roll i skolundervisningen, och då genom metoder som ASL, är det av intresse att se vad 

forskarna också säger om implementeringen av IKT i den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

Detta leder fram till frågeställningen för denna studie: 

 

- Vilka möjligheter för utveckling av elevers läs- och skrivförmåga framhåller forskarna 

i de studier jag undersöker med metoden Att skriva sig till läsning? Vilka 

begränsningar finner de? Finns det tillfällen då forskarna anser denna metod vara mest 

lämplig eller tillfällen då de anser att den inte lämpar sig? 

 

- Vilken roll spelar IKT i läs-och skrivundervisningen enligt forskarna, och då med 

fokus på ASL? Har användningen av datorer och Ipads betydelse i elevernas läs- och 

skrivutveckling? På vilket sätt, enligt forskarna, påverkar användandet av IKT 

elevernas läs- och skrivutveckling? 

Metod 

Under metodavsnittet kommer mitt tillvägagångssätt presenteras: hur sökningen efter 

forskning gick till, hur valet av forskningen gjordes samt hur jag avgränsade mina val. 

Jag har antagit ett metaetnografiskt tillvägagångssätt i min studie. Det förklarar Alan 

Bryman i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (2011) är ett tillvägagångssätt som används 

för att göra en analys eller tolkning av kvalitativ forskning (Bryman 2011, s. 107), det vill 

säga att sammanställa och analysera kvalitativa forskningsrapporters resultat. Vid läsningen 

av den forskning och litteratur jag tagit del av använde jag en systematisk 

litteraturgenomgång. Bryman menar att man i den genomgången återger syften, metoder och 

slutsatser forskarna framhåller och inga egna invändningar eller dylikt ska förekomma 

(Bryman 2011, s. 102).  

Alltså har jag börjat med en systematisk litteraturgenomgång där jag tagit del av olika 

forskningsrapporter och litteratur inom det område min studie behandlar. Jag återger dessa 

rent sakligt för att inga skevheter ska uppstå. Dessa forskningsrapporters resultat är det jag 
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kommer göra en genomgång av. I min genomgång har jag antagit ett metaetnografiskt 

förhållningssätt just för att tydligt behandla forskningsrapporternas resultat så sakligt, 

tillförlitligt och  trovärdigt som möjligt. 

Forskning- och litteratursökning 

Sökningen började på Diva portal som är ”en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för 

forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 40 lärosäten och 

forskningsinstitutioner” (http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=8980 ). 

Meningen här var att se vad som tidigare skrivits om Tragetons metod Att skriva sig till 

läsning. Genom att ta del av andras uppsatser kunde jag fokusera min studie bättre så att jag 

inte skulle skriva precis som någon annan redan gjort om temat. Jag sökte på termen ”Att 

skriva sig till läsning” och fick upp 133 resultat. Här valde jag att inte begränsa till 

refereegranskat/ vetenskapligt granskat för att jag ville ta del av allt som tidigare skrivits om 

temat.  

Vidare fortsatte jag min sökning på Eric, Summons, Idunn och Ulrichsweb. Mina sökord var 

”att skriva sig till läsning”, ”Trageton*”, ”ASL*”, ”WtR” och ”iWtR”. Dessa sökord gav ca 

100 resultat var. Jag begränsade till vetenskapligt granskat på alla databaser. På Ulrichsweb 

kontrollerade jag varje artikel om de  var från en vetenskapligt granskad tidning eller inte. All 

forskning och litteratur som är med i denna studie är vetenskapligt granskat vilket betyder att 

validiteten och reliabiliteten för studien styrks.  

Jag har även tagit del av forskning som finns med på Tragetons egen hemsida 

http://www.arnetrageton.no/Tekstskaping/index.htm.  

Avgränsning och urval 

När jag hade samlat in forskning utifrån de sökord ovan nämnt gjorde jag ett urval och en 

avgränsning. För det använde jag ett målstyrt urval (Bryman 2011, s. 350). Jag har alltså valt 

forskning utifrån mina frågeställningar och utgått från vilka forskningsrapporter som kan ge 

en del av svaret på min frågeställning. Jag har då riktat in mitt urval mot forskning som dels 

handlar om Trageton-metoden i undervisningen, dels implementeringen av IKT i 

undervisningen. All forskning har varit kvalitativa studier, vissa med en kvantitativ del, som 

har behandlat metoden ASL samt behandlat IKT i den pedagogiska verksamhetens verklighet. 

Jag har försökt finna forskning som både förespråkar metoden samt forskning som motsäger 

metoden. Anledningen till det är att mitt resultat och min genomgång av 

http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf
http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=8980
http://www.arnetrageton.no/Tekstskaping/index.htm
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forskningsrapporterna inte ska bli för inriktad på det ena eller andra. Jag har alltså redovisat 

argument från både förespråkare och motsägare. 

Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: Först kommer rubriken ”Bakgrund”. Där tar jag 

bland annat upp didaktik, teorier och perspektiv. Följt av det kommer ”Läs- och skrivinlärning 

utifrån Lgr 11”  det vill säga vad som står i läroplanen om läs- och skrivinlärning. Efter det 

kommer allmänt om den tidiga läs- och skrivinlärningen och två metoder för undervisning 

inom det området. 

Avsnittet efter ”Bakgrund” utgör en presentation av Tragetons metod ”Att skriva sig till 

läsning – Tragetonmetoden”. Där förklarar jag hans forskning samt den metod som han 

grundat och förespråkar och jag redovisar också hans resultat av sin studie.  

Efter genomgången av Tragetons metod följer rubriken ”Forskning om ASL”där 

forskningsrapporterna som min studie behandlar presenteras. Där redogör jag för vetenskaplig 

forskning om Tragetons metod med konkret redogörelse för forskningsrapporternas syfte, 

metod och resultat. 

Efter presentationen av forskningsrapporterna kommer rubriken ”Tragetons metod i 

förhållande till Lgr 11” där jag redovisar hur Att skriva sig till läsning kan kopplas till 

läroplanen. Sist i uppsatsen kommer rubriken ”Sammanfattande slutsats”. Där sammanställer 

jag vad forskarna kommit fram till och redogör för en slutsats av sammanställningen. 

Bakgrund 

Under denna rubrik kommer generella beskrivningar av didaktik tas upp. Detta leder vidare 

till vad läroplanen framhåller om läs- och skrivinlärning i årskurserna F-3. På det följer en 

redogörelse för ett par metoder som fått mycket utrymme inom läs- och skrivinlärningen för 

att visa hur olika perspektiv, teorier och metoder kan te sig. Efter detta avsnitt följer en 

beskrivning av Tragetons metod. 

Syn på undervisning och lärande 

Ordet didaktik kommer från det grekiska ordet för ”att visa” eller ”Konsten att visa” och 

betecknar ett omfattande område som innehåller både ämnesdidaktik och allmändidaktik 

framhåller pedagogikforskarna Hansén och Forsman (Hansén & Forsman 2011, s. 53). Med 
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allmändidaktik menar Hansen och Forsman kunskap om mer generella, icke ämnesanknutna, 

aspekter kring undervisningen (2011, s. 48). Didaktiken i sin helhet karaktäriseras som ett 

tillvägagångssätt eller en slags metod för hur undervisningen organiseras och genomförs 

(2011, s. 44).  

Ämnesdidaktiken förklarar de är en integrerad del av allmändidaktiken men fokuserar på 

didaktiken för ett specifikt ämne. De menar att alla ämnen inte kan hanteras på samma sätt i 

undervisningen. Därför behövs ämnesdidaktik för att kunna undervisa olika ämnen på ett bra 

sätt (Hansén & Forsman 2011, s. 52-53).  

Hansén och Forsman menar att forskare, pedagoger och filosofer eller andra involverade i 

didaktikens forum tror sig utifrån sina argument ha svaret på frågan om vad som är den bästa 

undervisningsmetoden eller bästa teorin om undervisning och pedagogik ( Hansén & Forsman 

2011, s. 44). All skolundervisning bygger således enligt dem på teorier och antaganden om 

bästa sättet att undervisa på. Hansén och Forsman menar att all undervisning är teoribaserad/ 

perspektivbaserad  (2011, s. 161). 

Sociokulturellt perspektiv på undervisning 

Ett perspektiv på lärande är det som skolan och undervisningen bygger sin verksamhet på. 

Hansén och Forsman framhåller att ett perspektiv är antaganden om vad kunskap och lärande 

står för, alltså ett sätt att förstå hur lärande och kunskap bildas (Hansén & Forsman 2011, s. 

161).  

Det sociokulturella perspektivet på lärande har sitt ursprung i psykologen Lev Vygotkijs 

arbeten om utveckling, lärande och språk (Lundgren, Säljö & Liberg 2012, s. 185). Ett av de 

grundläggande begreppen i det sociokulturella perspektivet är mediering. Med mediering 

menas enligt Lundgren, Säljö och Libergs tolkning av Vygotskij att människan använder sig 

av redskap eller verktyg för att förstå sin omvärld och agera i den. Vygotskij menade enligt 

Lundgren, Säljö och Liberg att människan använder sig av två olika slags verktyg: språkliga 

och materiella. Det språkliga verktyget är exempelvis begrepp eller teckensystem så som 

alfabetets bokstäver och dessa verktyg används för att tänka och kommunicera (Lundgren, 

Säljö & Liberg, 2012, s. 187).  

Enligt det sociokulturella perspektivet är människan ständigt under utveckling, det vill säga 

att människan ständigt möter ny kunskap att tillägna sig (Lundgren, Säljö & Liberg 2012, s. 

193). Den ”närmaste proximala utvecklingszonen” är det mest bekanta begreppet i Vygotskijs 
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teori. Med det menar Vygotskij enligt Lundgren, Säljö och Liberg att när människan väl 

behärskar ett begrepp eller färdighet är hon mycket nära att också behärska något nytt. För att 

ta sig till det ”nya” behövs emellertid stöd från en mer kunnig person. Detta sker enligt 

Vygotskijs teori genom kommunikation mellan den mer kunnige och den som ska ta sig till 

den nya kunskapen. Resultatet av en sådan process framhåller Lundgren, Säljö och Liberg 

visar en viktig princip för hur man i ett sociokulturellt perspektiv ser på samspel och lärande. 

Det som man behövde en mer kunnig persons hjälp för att klara av kan man så småningom 

genomföra eller behärska på egen hand (Lundgren, Säljö & Liberg 2012, s. 194). 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv på undervisning 

Ett annat perspektiv är det socialkonstruktivistiska perspektivet. I det socialkonstruktivistiska 

perspektivet ses lärande som en del av en mänsklig samvaro, att konstruktionen av kunskap är 

socialt baserad (Lundgren, Säljö & Liberg 2012, s. 196). På så vis finns inga tydliga skillnader 

på detta perspektiv och det sociokuturella perspektivet. Båda perspektiven fokuserar på hur 

kunskap skapas i ett socialt sammanhang. Alltså är Vygotskij en socialkonstruktivist förklarar 

Lundgren, Säljö & Liberg (2012, s. 196). 

Anledningen till att jag tagit upp det sociokulturella perspektivet är för att jag längre fram i 

uppsatsen kommer koppla Tragetons metod till det perspektivet. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet är för att visa att flera perspektiv även kan utgå från samma antaganden. Härnäst 

följer rubriken ”Läs- och skrivinlärning utifrån Lgr 11” där jag kommer redogöra för hur 

läroplanen beskriver den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

Läs- och skrivinlärning utifrån Lgr 11 

Hansén och Forsman betonar att läroplanen är lärarnas konkreta arbetsredskap. Det är till den 

som kunskapsarbetet förhåller sig och det ska fokusera på elevernas lärande (Hansén & 

Forsman 2011, s. 282). Eftersom Tragetons metod riktar sig till den tidiga läs- och 

skrivinlärningen är det av intresse att se vad läroplanen framhåller om den inlärningen.  

I Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (2011) står att ”Skolans 

uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden” (Lgr 11, s. 9). Skolans uppdrag omfattar även att se till att eleven inhämtar och 

utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ (Lgr 11, s. 13). Kunskaperna 

omfattar då att eleven ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat 

och rikt sätt (Lgr 11, s. 13). Eftersom språket är människans främsta redskap för att tänka, 
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kommunicera och lära betyder det att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att 

utveckla detta (Lgr 11, s. 223). 

När det gäller läs- och skrivinlärning ska undervisningen stimulera elevernas lust till att lära 

sig att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i text samt i olika medier. Eleverna 

ska utöver det ges möjlighet att skapa och bearbeta texter både enskilt och tillsammans med 

kamrater. Förutom att skapa text ska eleverna också möta olika typer av texter, scenkonst och 

annat estetiskt berättande. Allt detta ska ge eleverna förutsättning att utveckla sitt språk, den 

egna identiteten och sin förståelse för omvärlden (Lgr 11, s. 223). 

Enligt Lgr 11 ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper om 

språket. Det innebär bland annat språkets normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt 

hur språkbruk varierar beroende på kontexten. Detta ska bidra till att styrka elevens 

medvetenhet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan (Lgr 11, s. 223). 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleven ges förutsättningar till att utveckla sin 

förmåga att:  

 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

 Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

 Söka information från olika källor och värdera dessa (Lgr 11, s. 223-224). 

I det centrala innehållet för ämnet svenska i årskurserna 1-3 står även att eleven inom området 

läsa och skriva ska utveckla kunskaper om: 

 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa 

läsningen efter textens form och innehåll.  

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras 

typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och 

bild samspelar.  

 Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom 

sin text och göra förtydliganden.  

 Handstil och att skriva på dator.  
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 Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och 

utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i 

elevnära texter.  

 Alfabetet och alfabetisk ordning.  

 Sambandet mellan ljud och bokstav (Lgr 11, s. 224). 

Alltså kan vi se i det centrala innehållet att undervisningen ska ge eleverna möjlighet till att 

utveckla kunskaper både i och om det svenska språket (Lgr 11, s. 223). 

Den tidiga läs- och skrivinlärningen 

Att lära sig läsa och skriva är en viktig del i undervisningen. Här tar jag upp en forskare och 

en professor som båda skrivit böcker om den tidiga läs- och skrivinlärningen. Anledningen till 

att jag tar upp dessa är för att visa på hur viktig läs- och skrivundervisning är: det vill säga att 

styrka varför en genomgång av vad forskningen framhåller om Tragetons metod är viktig. 

Hans metod riktar sig till den tidiga läs- och skrivinlärningen och eftersom läs- och 

skrivinlärning är så viktigt är det också viktigt att använda sig av bra metoder för den 

undervisningen. 

Inger Fridolfsson är forskare på Linköpings Universitet och är med i ett forskningsprojekt om 

barns språkliga och skriftspråkliga utveckling. I grunden har hon en magisterexamen inom 

specialpedagogik och hon har bland annat skrivit boken Grunderna i läs- och skrivinlärning 

(http://www.vallmomodellen.se/om-mig-23025017). Fridolfsson tar i sin bok upp att det är 

viktigt att lära sig läsa och skriva. Hon menar att Läs- och skrivkunnighet bidrar till nya 

möjligheter som inte hade kunnat förekomma utan läs- och skrivkunnigheten. Fridolfsson 

betonar att en viktig grundförutsättning  för att barnet ska lyckas med sin läs- och 

skrivinlärning är den språkliga förmågan (Fridolfsson 2015, s. 20), det vill säga att både vara 

språkligt medveten: förstå språkets uppbyggnad och struktur, och ha en språklig förmåga: att 

ha förmågan att kunna uttrycka sig och förstå det som sägs. Alltså har en läsare användning av 

sin språkliga förmåga inte bara för att förstå innehållet i en text utan även för att själv kunna 

formulera text förklarar Fridolfsson (Fridolfsson 2015, s. 20). 

Karin Taube är professor emerita vid institutionen för språkstudier vid Umeå Universitet och 

har bland annat skrivit boken Barns tidiga skrivande 

(http://www.umu.se/sok/personalkatalog/?uid=kata0012). Att skrivandet är ett medel för 

kommunikation och att en god skrivförmåga ökar framtida möjligheter betonar även Taube är 

http://www.vallmomodellen.se/om-mig-23025017
http://www.umu.se/sok/personalkatalog/?uid=kata0012
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en väsentlig faktor som talar för betydelsen av att lära sig skriva. Enligt Taube ska 

undervisning med god kvalitét ge alla elever grundläggande förmåga att uttrycka sig i text, 

tillit till den egna skrivförmågan samt lusten att använda skrift som form för kommunikation 

och lärande (Taube 2013, s. 11). Att ge undervisning med god kvalitét kan göras på olika sätt 

och utifrån olika perspektiv och metoder, vilket styrker att man bör gå igenom olika metoder 

för att se om de utvecklar elevers läs- och skrivinlärning på ett bra sätt. Nedan följer ett par 

metoder för den tidiga läs- och skrivinlärningen som fått uppmärksamhet inom den 

pedagogiska verksamheten och den pedagogiska forskning som finns.  

Läsning på talets grund (LTG) 

Läsning på talets grund (LTG) är en metod utformad av Ulrika Leimar, en lågstadielärare som 

även engagerade sig i lärarutbildning. År 1968 fick Leimar genom försöks- och 

demonstrationsskolans start i Göteborg möjlighet att pröva en idé som hon länge hade 

funderat över och skrev sedan boken Läsning på talets grund (Leimar 1974, s. 9). Hennes idé 

var att gå ifrån den traditionella läs-undervisningen som har en syntetisk metod, det vill säga 

eleven lär sig bokstav för bokstav (1974, s. 37). Istället ville Leimar ”bygga på barnens eget 

språk och deras fria personliga skapande” (1974, s. 9). Genom det ska barnen kunna ta till sig 

så mycket de är mogna att lära sig (1974, s. 86). Trots den stora friheten som kan tyckas 

existera i denna metod krävs en tydlig och genomtänkt lärogång framhåller Leimar. Denna 

lärogång innehåller fem faser: ”Samtalsfasen”, ”Dikteringsfasen”, ”Laborationsfasen”, 

”Återläsningsfasen” och ”Efterbehandlingsfasen” (Leimar 1974, s. 86). 

Leimar menar att när det kommer till att lära barn läsa så handlar det inte om att åstadkomma 

en teknisk avläsningsfärdighet. Hon betonar att det handlar om att skapa en meningsfull 

integrering av talspråksutveckling, begreppsbildning, orientering i omvärlden och social 

utveckling med förståelse för ”bokstävernas budskap” (1974, s. 63). Genom hennes metod får 

eleverna uppleva dynamiken i klassen: att kunna lära varandra och samtidigt lära av varandra. 

Läsinlärningen i hennes metod utgår alltså från talet och kommunikationen (Leimar 1974, s. 

64). 

Bornholmsmodellen 

Ingvar Lundberg är professor emeritus i psykologi på Göteborgs universitet och skapade 

Bornholmsmodellen ( http://www.nok.se/Allmanlitteratur/Forfattare/?a=12420). Lundberg 

gjorde ett forskningsprojekt på Bornholm i Danmark där den språkliga medvetenheten 

studerades och han skrev sedan boken Bornholmsmodellen: vägen till läsning – språklekar i 

http://www.nok.se/Allmanlitteratur/Forfattare/?a=12420
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förskoleklass (2007). Lekarna och övningarna i projektet skulle utveckla elevernas språkliga 

medvetenhet, vilket visades vara en viktig förutsättning för god läsinlärning (Lundberg 2007, 

s. 6). Inger Fridolfsson förklarar att Bornholmsmodellen syftar till att ”träna upp barnets 

förmåga att lyssna till formen i språket utan att störas av innehållet” (Fridolfsson 2015, s. 43).   

Lekarna och övningarna med språket är grunden i Bornholmsmodellen. Barnen får i lekarna 

och övningarna bland annat rimma, läsa ramsor, klappa stavelser och sätta samman två ord till 

ett sammansatt ord. Det barnen tränar på är att lyssna ut de enskilda fonemen i orden för att 

förbereda sig för kommande läsinlärning i årskurs 1 (Fridolfsson 2015, s. 30). 

Dessa två metoder är två av många läs- och skrivinlärningsmetoder. Jag kommer använda 

dem för att se hur Tragetons metod förhåller sig till dessa två metoder.  

Att skriva sig till läsning – Tragetonmetoden 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för och beskriva Tragetons metod Att skriva sig 

till läsning. Först kommer information om hans studie och efter det följer underrubriken 

”Utvecklingen under förskoleklass” där jag presenterar metodens tillvägagångssätt i 

förskoleklass. Sedan följer underrubrikerna ”Utvecklingen i åk 1” och ”Äntligen handskrift i 

åk 2” där jag redogör för arbetet med metoden i vardera årskurs. Jag kommer också att 

presentera Tragetons resultat av hans studie. Efter denna rubrik följer hur Tragetons metod 

förhåller sig till Lgr 11. 

Trageton är forskare, pedagog och lärarutbildare vid Högskolan Stord/ Haugesund i Norge 

(Datorn i Utbildningen, 2004). Trageton framhåller i sin bok Att skriva sig till läsning – IKT i 

förskoleklass och skola (2014) att de senaste 40 årens forskning har indikerat att skrivning är 

lättare än läsning, och då speciellt för 4-7 åringar. Med det i åtanke tog Trageton datorn som 

enklare skrivredskap och vände på den traditionella läs- och skrivinlärningen till skriv- och 

läslärande (Trageton 2014, s. 11). Både LTG- metoden och Bornholmsmodellen som fått 

mycket uppmärksamhet i den pedagogiska verksamheten har utgått från att läsa och att tala. 

Nu har Trageton istället kommit med en metod som utgår från att skriva. Att han kommer 

med ett nytt sätt att ta sig an den tidiga läs- och skrivinlärningen gör det mycket intressant att 

se vad forskningen funnit för fördelar eller nackdelar med det. 

Höstterminen 1999 startade Trageton forskningsprojektet Textskapande på dator 1-4 klass 

och följde under tre läsår 14 klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland. Där fick eleverna 

arbeta med metoden Att skriva sig till läsning (ASL). De klasser som ingick i hans studie 
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var förskoleklasser som han följde med upp till motsvarande årskurs 2 i Sverige (Trageton 

2014, s. 103).  

Utvecklingen under förskoleklass 

Trageton betonar vikten av att inte ”Skolifiera” läs- och skrivundervisningen i förskoleklass. 

Han menar att läsa och skriva inte formellt får läras ut, utan undervisningen och klassrummet 

ska verka för en skriftspråksstimulerande ”Verkstadsmiljö” (Trageton 2014, s. 108).  

Under förskoleklassens arbete ligger metodens fokus vid bokstavslek och ordbyggande 

(Trageton 2014, s. 108). Till det hör det som Trageton benämner bokstavsräckor. Han 

förklarar det som räckor med bokstäver, det vill säga en massa bokstäver på ett papper som 

eleverna själva har skrivit på datorn (2014, s. 109). Dessa bokstavsräckor får eleverna sedan 

leta i efter exempelvis så många ”P” de kan hitta. Eleverna markerar dessa med en 

markeringspenna och gör sedan detsamma med de andra bokstäverna på sina utskrivna 

papper. Detta menar Trageton är raka motsatsen till traditionen med ”veckans bokstav” i 

gemensam takt (2014, s. 110). Han menar att genom denna bokstavslek får eleverna istället 

lära sig bokstäverna i sin egen takt och helt anpassat efter sin kunskapsnivå. På så vis menar 

Trageton att detta är ett ypperligt sätt att elevanpassa eftersom barnen får lära sig alla 

bokstäver i sin egen ordning och takt (2014, s. 112). 

Bokstavsräckorna byggs sedan på med att eleverna får lära sig att skriva sitt eget namn och 

längre fram i utvecklingen får bokstavsräckorna istället representera en  berättelse. Denna 

berättelse  kallas ofta för hemlig skrift, eller spökskrift  i Sverige, som bara eleven själv kan 

läsa. Berättelsen får eleven själv muntligt berätta för läraren. Det som står är egentligen bara 

bokstäver och kanske något enstaka ord, alltså kan inte någon se vad det står utom eleven 

själv. Detta menar Trageton är ett bra sätt för eleverna att använda sin fantasi men han lägger 

betoning på att detta steg inte ska vara särkilt länge utan eleverna bör snarast gå vidare till 

ordnivån (Trageton 2014, s. 116-117).  

Efter spökskriften börjar enstaka ord dyka upp i bokstavsräckorna, vilket är ett avgörande steg 

i elevernas utveckling menar Trageton. Här kan eleverna ha börjat en berättelse med ord så 

långt eleven kan själv och sedan avsluta med bokstavsräckor eller spökskrift (2014, s. 119). Ju 

längre i utvecklingen eleverna kommer ju mer avancerade texter kan de börja skriva förklarar 

Trageton. Exempelvis finns temaorienterade texter och genretexter med i Tragetons studie 

(2014, s. 119). 



16 
 

Hela förskoleklassen handlar om att skapa en språkstimulerande miljö med allsidiga 

lekaktiviteter. Trageton framhåller att istället för en bokstav i veckan och skriva för hand får 

eleverna genom denna metod utforska alfabetet på egen hand genom datorskrivande (2014, s. 

108-109). Trageton framhåller att om barnen kan hantera de flesta bokstäverna i 

förskoleklassen är de väl förberedda för den formella läs- och skrivundervisningen i årskurs 1. 

Trageton betonar att det främsta i förskoleklassen är att ha bra teman, tillfredställande lek och 

att inte forcera skrivningen och läsningen (2014, s. 125). 

Utvecklingen under åk 1 

I Tragetons studie visade det sig att alla eleverna i förskoleklassen hade skrivit sig till läsning. 

De hade blivit bekanta med bokstäverna i sin egen takt genom hans metod. Han menar att den 

formella läs- och skrivundervisningen i årskurs 1 då blev onödig och att inlärningen av 

handskrift skulle skjutas upp till årskurs 2 istället (Trageton 2014, s. 132). 

Inledningen av årskurs 1 präglades av entusiastisk skrivglädje och läslust. I årskurs 1 fick 

även den kommunikativa delen en större roll. När eleverna var parvis på varje dator fick 

kommunikationen en betydande roll då paren talade, lyssnade och samtalade om vad de skulle 

skriva (Trageton 2014, s. 160). Under årskurs 1 fick eleverna också läsa fler och mer 

avancerade böcker än i förskoleklass. Eleverna fick även möta obekanta texter att öva sig att 

läsa i vilket är en viktig aspekt vid läsutvecklingen menar Trageton (2014, s. 139).  

Eleverna i Tragetons studie fick även fortsätta med skrivande genom tidningsproduktion och 

läseboksproduktion för att utveckla sina läskunskaper (Trageton 2014, s. 141). Trageton 

framhåller att tidningar innehåller många fördelar, bland annat när eleverna tillsammans 

skapar en tidning framkallar det ett stort antal samtal och diskussioner. Arbetet uppmuntrade 

även en välutvecklad, flexibel och processorienterad skrivning med muntliga responser 

eleverna emellan (2014, s. 147-148). 

Tagetons studie innehöll bland annat produktion av egna läseböcker. Trageton betonar att 

produktionen av egna läseböcker var den mest populära aktiviteten i årskurs 1. Han menar att 

det var det varierande innehållet som fångade elevernas intresse då alla skrev olika och fick 

lyssna till många olika berättelser (2014, s. 154). 
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 Äntligen handskrivning i åk 2 

Något av det mest kontroversiella med projektet ’Textskapande på dator 1-

4 klass (1999-2002) var att den formella skrivstilsundervisningen sköts upp 

till motsvarande andra skolåret i Sverige (Trageton 2014, s. 183).  

Citatet ovan är hämtat från Tragetons egen bok och han menar här att senareläggandet av 

skrivstilsundervisningen som hans metod innebär skapade intensiva diskussioner. Han 

framhåller dock att handskrivningen inte togs bort eller förbisågs utan att den inte ingick i den 

formella undervisningen (Trageton 2014, s. 183). Eleverna fick självklart skriva för hand när 

de ville. Trageton framhåller att enligt Lgr 11 och handskriftsexperter borde man vänta med 

bunden skrivstil till årskurs 2, men ändå blev det stora rabalder i Norges och Sveriges 

massmedia när de hörde talas om att senarelägga handskriftsundervisningen (2014, s. 183). 

I årskurs 2 gjorde  eleverna i Tragetons studie ett handskrivningstest då eleverna fick skriva 

av en text tagen från en lärobok. På två minuter skulle eleverna skriva av texten så fint de 

kunde. Klassen som var med i studien och skrivit på dator tidigare samt klasser som haft 

traditionell läs- och skrivundervisning under förskoleklass och årskurs 1 fick skriva av texten 

för hand. Deras texter blandades sedan ihop och bedömdes anonymt av två erfarna 

grundskollärare. De fick bedöma texterna på en skala 1-4, där 4 är bäst. Genomsnittet av 

bedömningen blev 2.74 för datorklassen och 2.45 för handskrivningsklassen. Datorklassen 

skrev alltså i genomsnitt mycket bättre än handskrivningsklassen. Dock skrev datorklassen 

aningen långsammare för hand än handskrivningsklassen (Trageton 2014, s. 184-185).  

Efter årskurs 2 

I den senaste upplagan av Tragetons bok har ett nytt kapitel tillkommit. Det är ett kapitel om 

fortsättningen efter årskurs 2 och ända upp till årskurs 6. Att detta kapitel inte funnits med i 

tidigare upplagor beror på att Tragetons studie endast berörde förskoleklass upp till 

motsvarande årskurs 2 i Sverige. Detta senare kapitel baseras dock endast på beprövad 

erfarenhet och ingen gedigen forskningsgrund ligger bakom detta framhåller Trageton 

(Trageton 2014, s. 200).  

Kapitlet innehåller en beskrivning av en vidareutveckling av det som eleverna arbetat med 

under årskurs 2 (Sverige). Trageton menar att tidningsproducerandet utvecklades till att 

omfatta mer avancerade artiklar och längre berättelser/ texter. Bokskrivandet utvecklades 

också till att eleverna skrev längre böcker och den brevväxling man ägnat sig åt nu blev 

internationell istället för att man skickade brev mellan klasskompisar som de tidigare gjort 
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(2014, s. 212). Även kunskaper om bild och bildkommunikation, såsom bildframställning 

med berättande och informativa bilder, blir allt mer betydelsefullt under årskurs 3-6. Trageton 

framhåller att en samverkan mellan bildlärare och svenskalärare kan leda till att eleverna 

skapar en bättre layout och åstadkommer en växelverkan mellan bild och verbal text (2014, s. 

202). Trageton betonar att parskrivning är under fortsatt arbete utifrån ASL i årskurs 3-6 en 

viktig beståndsdel. Han förklarar att majoriteten av eleverna tyckte om att skriva i par. Det 

framkom tydligt i den enkätundersökning som eleverna fick besvara i slutet av årskurs 3 

(2014, s. 214).  

Datorklasserna vs. Handskrivningsklasserna 

Kan datorskrivande i F-åk 1 (och ett uppskjutande av formell handskriftsträning 

till åk 2) medföra att barnen blir bättre skrivare? (Trageton, 2014, s. 195). 

Det är bland annat frågan om datorskrivandet medför att eleverna blir bättre skrivare som 

Trageton ville ta reda på under sitt projekt. I Tragetons projekt jämfördes datorklasserna med 

traditionella handskrivningsklasser i slutet av årskurs 2. Detta gjorde han genom ett skrivtest 

där han, utifrån de genrer som Lgr 11 tar upp, valde ut en saklig genre och en fabulerande 

genre. Att det blev en av varje genre berodde på att han ansåg att det skulle öka testets 

validitet. Testet genomfördes i åtta datorklasser och nio handskrivningsklasser. Eleverna fick 

40 minuter för varje uppgift där datorklassen skrev på dator och handskrivningsklassen skrev 

för hand. Handskrivningsklassens texter skrevs sedan av på datorn för att blandas med 

datorklassens texter. Alla texter fick ett kodnummer istället för namn för att anonymiteten 

skulle bevaras (Trageton 2014, s. 195-196). 

Resultatet delades in dels i datorklass och handskrivningsklass och dels delades klasserna in i 

pojkar och flickor. Detaljresultaten visade att pojkarna presterade markant lägre resultat än 

flickorna i både datorklasserna och handskrivningsklasserna. Detta menar Trageton stämmer 

överens med vad tidigare forskning säger om att flickor är bättre på att skriva än pojkar. I fyra 

av de 17 klasserna fick dock pojkarna samma eller högre resultat än flickorna (Trageton 2014, 

s. 196).  

Av resultatet framgick att datorklassernas genomsnittsresultat var signifikant högre än 

handskrivningsklassernas (2014, s. 196). Trageton förtydligar att handskrivningseleverna hade 

missat ett helt år i sin skrivutveckling på grund av dåliga skrivredskap jämfört med 

datorklasserna (2014, s. 197). Dock framför Trageton att vissa reservationer bör framläggas 

då denna undersökning är första gången som ett seriöst försök att mäta skrivningskvaliteten 



19 
 

för de första åren i skolan i Norge genomförts. Han menar att det inte går att vara säker på att 

det goda resultat som framkom grundar sig i den valda undervisningsmetoden eller om det 

grundar sig i att både lärare och elever gjorde en extra insats till följd av att de var med i en 

undersökning. Dock visar resultatet att denna undervisningsmetod gynnat pojkar främst då 

skillnaden mellan datorskrivande pojkar och handskrivande pojkar var störst framhåller 

Trageton (Trageton 2014, s. 197).  

Trageton förklarar att en feltolkning uppstod vid testet i en av datorklasserna. Den klassen 

tolkade den fabulerande genren som en paruppgift. Dock framhåller Trageton att eleverna i 

den klassen visade det klart bästa resultatet av alla 17 klasser, och då främst för pojkarnas del 

(2014, s. 198). Det menar Trageton kan ha två orsaker: dels kunde de ”svaga” eleverna få 

draghjälp av de ”starka” eleverna i paruppgiften, dels kunde diskussionen i paren leda till mer 

nyanserade och kvalitativt bättre texter. Trageton framför att både lärare och projektledare 

fann att arbetet i par förbättrade kvaliteten på texterna (Trageton 2014, s. 198). 

Resultatet av studien under de tre år Tragetons undersökning pågick visade att genom att 

vänta med handskriftsundervisning till årskurs 2 skapades en bättre och mer lustbetonad 

handskriftsundervisning i datorklasserna (2014, s. 190). Trageton menar att även elever med 

läs-och skrivsvårigheter fick tillbaka tron på sig själva genom metoden ASL. Trageton 

bedriver egna kurser på universitetet i Helsingfors som handlar om hans metod. Där mötte han 

många specialpedagoger som ansvarade för elever som hade stora läs- och skrivsvårigheter. 

Trageton framhåller att specialpedagogerna förklarade att många av deras elever hade fått 

tillbaka tron på sitt eget läsande och skrivande efter bara tre månader med ASL (Trageton 

2014, s. 160).  

Forskning om ASL 

Under denna rubrik presenteras de forskningsrapporter jag tagit del av för att svara på min 

frågeställning. 

Marjatta Takala (2013) Teaching reading through writing 

Marjatta Takala är professor i specialpedagogik vid Uleåborg Universitet och har genomfört 

en studie med titel Teaching reading through writing (2013) kring Tragetons metod Att 

skriva sig till läsning (ASL) i de tidiga skolåldrarna. Studien tar sin utgångspunkt i skolorna i 

Esbo i södra Finland men även i information från ett projekt inom samma ämnesområde som 

drivits av några studenter vid Helsingfors universitetet. Sju av studenterna hade 
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magisterexamen och två studenter hade kandidatexamen (Takala 2013, s. 19). Alla nio 

studenter studerade vid  lärarutbildningen på Helsingfors universitet. Deras uppsatser 

handlade alla om ASL-metoden (2013, s. 19).  

Takala framför att man frågar sig hur Tragetons metod ger effekt i elevernas utveckling samt 

hur effektiv undervisningen blir med ASL. Detta leder till syftet med hennes studie som är att 

dels se hur lärarna använder metoden dels att ta reda på hur lärare och elever har upplevt 

metoden Att skriva sig till läsning (Takala 2013, s. 17). Takala framhåller att majoriteten av 

lärare i Finland enbart använder sig av en syntetisk metod vid läs- och skrivundervisning. Hon 

vill med sin studie undersöka effektiviteten och effekten av en metod som innebär både ett 

syntetiskt och analytiskt tillvägagångssätt, vilket just Tragetons metod omfattar (Takala 2013, 

s. 17).  

För att svara på sina frågeställningar har Takala gjort både en kvalitativ och en kvantitativ 

undersökning. Den kvantitativa delen av studien var en enkät som skickades till 30 lärare i 

Esbo som använder sig av metoden ASL. Totalt svarade 22 lärare på enkäten, vilket 

motsvarar 73% av de tillfrågade (Takala 2013, s. 19). Frågorna i enkäten bestod av fyra slutna 

frågor vilket enligt Bryman (2011, s. 242-243) innebär att till varje fråga finns ett antal 

fastställda svarsalternativ den tillfrågade får välja mellan. Till dessa slutna frågor fanns även 

23 stycken graderade frågor med en skala mellan 1-5. Den kvalitativa delen av studien var 

bland annat en öppen fråga vilket, enligt Bryman, är frågor som den tillfrågade kan svara fritt 

på (Bryman 2011, s. 242-243). I den kvalitativa delen i studien redovisar Takala också resultat 

från studenternas uppsatser där de redovisar en undersökning som omfattade 21 lärare och 68 

elever (Takala 2013, s. 19).  

Takala förklarar att de som svarade på enkäten var sju speciallärare, fem klasslärare, fem 

lärare för förskoleklass, en lärare i engelska och fyra förskollärare. Alla dessa lärare hade 

använt metoden i olika klasser, mestadels i förskolan (sexåringar) men även i första och andra 

klass. Vissa hade även använt metoden i tredje till femte klass. Lärarna hade använt metoden i 

ett, två, eller tre år. (Takala 2013, s. 19).  

Takalas  resultat 

Takala redogör för att det generellt fanns en positiv syn på metoden bland lärarna och att de 

skulle fortsätta använda metoden i framtiden. Dock framkom det i enkäterna en viss 

tveksamhet kring effektiviteten av att enbart använda just ASL förklarar Takala. Hon 

framhåller att enligt lärarna var metoden inte tillräcklig att användas för sig själv. Lärarna 
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tyckte att den behövde användas med traditionell handskriftsundervisning också (Takala 

2013, s. 19-20). Trots det påpekar lärarna att metoden motiverar eleverna till att skriva och 

metoden frigjorde även mer tid för lärarna. Takala framhåller att det fanns en tydlig koppling 

mellan intresset att vilja använda metoden och lärarnas datorkunskaper, vilket hon inte ser 

som förvånande (2013, s. 20). Hon menar att grundläggande datorkunskaper krävs för att 

intressera sig för att använda metoden (2013, s. 19-20). Kommentarer som framkom av 

enkäten var:”I consider it [RtW] a very suitable method for teaching reading” (Takala 2013, s. 

20) och “The method structures co-operation between special and regular teachers, e.g when 

co-teaching.” (Takala 2013, s. 20). Den sistnämnda kommentaren ser Takala som mycket 

intressant då metoden framkallar systematisk effektivitet mellan lärarna. Det vill säga att 

lärarens och speciallärarens samplanering och samundervisning blev lättare att genomföra 

(Takala 2013, s. 20). 

Takala framhåller att lärarna i undersökningen såg mest positivt på metoden när det gällde 

elevcentrerad undervisning. Eleverna blev motiverade och metoden ökade inte bara deras läs- 

och skrivförmåga utan även deras sociala färdigheter när de fick vara två och två vid samma 

dator (2013, s. 20). Alltså betonar även Takala att metoden är elevcentrerad. Takala menar att 

den är elevcentrerad eftersom eleverna fick skriva på sina egna nivåer. Det ökade både 

jämlikheten och självförtroendet hos eleverna eftersom eleverna själva bestämde nivån på sina 

egna texter. Den aspekten är speciellt fördelaktig för elever i behov av särkilt stöd samt elever 

med låga språkliga förmågor, så som nyanlända från andra länder förklarar Takala. I 

kommentarerna från den öppna frågan fanns svar som ”The method minimizes differences 

between pupils.”(Takala 2013, s. 20) och ”It gives joy and feelings of success to pupils with 

different skill levels. (Takala 2013, s. 20). Det menar Takala tyder på att dessa lärare anser 

metoden vara speciellt effektiv vad gäller elever med inlärningssvårigheter, låga språkliga 

förmågor och höga koncentrationssvårigheter. Lärarna ansåg även att metoden skulle vara bra 

att lära ut till lärarstudenter förklarar Takala (2013, s. 20). 

Studenternas resultat 

Studenternas resultat indikerar på att metoden möjliggör för första- och andraklasselever att 

koncentrera sig bättre på uppgifterna. Takala framhåller att atmosfären i klassrummet också 

var mer rofyllt vid detta arbetssätt (Takala 2013, s. 21). Enligt lärarna i studenternas 

avhandlingar producerade eleverna längre och bättre texter än de gjorde under andra lektioner. 

Den höga nivån på de producerade texterna var en överraskning för lärarna framhåller Takala. 
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De trodde det berodde på att datorerna erbjöd eleverna att visa potential. Takala betonar att 

även här framförs metoden som speciellt bra för elever i behov av stöd (Takala 2013, s. 21).  

Takala redogör att Lärarna i hennes studie syftar på att metoden erbjuder läraren mer tid vilket 

möjliggör för individualisering. Med det menar Takala att läraren fick mer tid till att kunna 

planera individuella uppgifter. Dock framför Takala att det finns vissa utmaningar vid 

användningen av ASL som undervisningsmetod. Hon menar att eleverna hade svårt att 

koncentrera sig i början när de introducerades till något så nytt. Läraren måste systematiskt se 

över varje individ noga så de hela tiden gör det som de ska. Takala syftar på att eleverna inte 

gör samma sak fler gånger än de behöver, just för att de ska utmanas och utvecklas (Takala 

2013, s. 21-22). 

Annika Agélii Genlott & Åke Grönlund (2013) Improving literacy skills thorugh 

learning reading by writing: the iWTR method presented and tested 

Skolutvecklaren och forskaren Annika Agélii Genlott och professor Åke Grönlund är båda 

verksamma vid Örebro universitet och  har gjort en studie med titel: Improving literacy skills 

through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested (2013). Studien 

handlar om Tragetons metod Att skriva sig till läsning. Syftet med Genlotts & Grönlunds 

studie var att bidra till att utveckla bättre metoder vid läs- och skrivinlärning. Det ledde till att 

de ville studera en ny metod i två stycken klasser i årskurs 1 samt två andra förstaklasser som 

var kontrollgrupper till testgrupperna. Den nya metoden studien syftar på är Tragetons metod 

– Att skriva sig till läsning (ASL) (Genlott & Grönslund 2013, s. 100). 

Testgruppen var två förstaklasser i Sollentuna och kontrollgruppen befann sig på samma 

skola. I testgruppen använde de metoden ASL och i  kontrollgruppen undervisade de med en 

traditionell läs- och skrivundervisning. Testgruppen var 41 elever och kontrollgruppen var 46 

elever vilket ger studien ett underlag på totalt 87 elever där alla var i sjuårs-åldern (Genlott & 

Grönlund 2013, s. 100). Studien är ett så kallat kvasi-experiment, vilket i detta fall menas att 

testgruppens undervisning manipulerades. Det vill säga att den klassen skulle de införa 

metoden ASL, medan kontrollgruppen inte skulle använda den metoden. Perioden för 

experimentet var ett skolår, från augusti 2010 till juni 2011. Det var totalt tre lärare som 

arbetade i testgruppen och de hade tillgång till 20 datorer vilket delades jämnt mellan eleverna 

förklarar Genlott och Grönlund. Eleverna fick arbeta i par där den ena sa vad som skulle 

skrivas och den andra skrev och det gjordes en timma varje skoldag. Genlott och Grönlund 
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framhåller att medan elevernas kunskaper kring skrivandet ökade fick de efterhand börja 

skriva enskilt (Genlott & Grönlund 2013, s. 100). 

Inför experimentet formulerade Genlott och Grönlund tre hypoteser och två frågeställningar. 

(H = hypotes, F = frågeställning) 

H1: Eftersom läs- och skrivinlärning innefattar dels kognitiv process (lära sig att läsa) och 

motorisk förmåga (skriva för hand) och att dessa delas upp och lärs var för sig i metoden ASL 

så blev första hypotesen att detta gynnar  alla elever men framförallt elever som har lägre 

motorisk förmåga. 

H2: IKT- verktyg kan utveckla och förbättra elevernas prestationer under läs-och 

skrivinlärningsprocessen. 

H3: Den sociala skrivprocessen som inkluderar eleverna i en samarbetande miljö leder till 

lärande. 

F1: Förbättrar ASL elevernas läs- och skrivfärdigheter? 

F2: Vilka faktorer hos läraren är grundläggande för att IKT ska kunna integreras och för att 

gynnsamt utveckla elevernas läs- och skrivförmåga? (Genlott & Grönlund 2013, s. 100). 

Genlott & Grönlund började höstterminen med ett test av elevernas språkliga förmåga från 

Skolverkets Nya språket lyfter. Bedömningsstöd i Svenska och Svenska som andraspråk för 

grundskolans årskurs 1-4 (2010). Genlott & Grönlund  avslutade vårterminen med ett 

kvantitativt lästest från Skolverkets nationella prov i årskurs 3. Provet mäter hur många ord 

eleverna kan läsa korrekt på en minut. De gjorde även om samma prov som de började 

höstterminen med för att kontrollera om en utveckling skett (Genlott & Grönlund 2013, s. 

102).  

Genlott & Grönlunds  resultat 

Genlott och Grönlund framhåller att studien resulterade i att både läsförmågan och 

skrivförmågan förbättrades betydligt mer i testgruppen än kontrollgruppen. De menar att 

texterna som testgruppen producerade var dels längre, tydligare berättelse dels hade de en mer 

logisk följsamhet än kontrollgruppens texter. Kontrollgruppens texter var korta och 

kvalificerades inte riktigt som berättelser förklarar Genlott och Grönlund, vilket betyder att 

hypotes 1 stöds (2013, s. 102-103). Elevernas självförtroende och tillit till sitt eget skrivande 

ökade också vilket var ett positivt resultat framhåller Genlott och Grönlund. Det påstår 

Genlott & Grönlund har att göra med dels användningen av tekniska hjälpmedel, dels det 

sociala samarbetet men framförallt dessa två aspekter tillsammans (2013, s. 102-103). Trots 
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att alla elever låg på olika nivåer vad gäller läs- och skrivfärdigheter kunde alla på grund av 

det tekniska hjälpmedlet skriva, publicera och kommentera varandras texter. Det förklarar 

Genlott och Grönlund ledde till viktig utveckling hos alla elever oavsett tidigare kunskapsnivå 

och på så vis stöds även hypotes 2. Genlott och Grönlund framhåller att den sociala processen 

och samarbetet skapade mer motivation hos eleverna och förbättrade elevernas förståelse för 

andra elevers texter. Genlott och Grönlund utvecklar och förklarar att texterna sågs inte som 

uppgifter utan som ett medel för kommunikation mellan eleverna (2013, s. 102-103). Genlott 

och Grönlund betonar att elevernas kommunikativa förmåga att ge feedback hade en stor 

betydelse för eleverna, men framförallt för elever som hade svårigheter i läsning och 

skrivning. Dessa elever fick förbättrat självförtroende och tillit till sina texter betonar Genlott 

och Grönlund. Alltså har även hypotes 3 visat sig stämma överens med resultatet av 

experimentet (Genlott & Grönlund 2013, s. 102-103). 

Hallstein Hegerholm & Laila Johansen Matberg (2013) – Writing to read with 

digital tools 

Hallstein Hegerholm är docent på Nesna Universitet i Norge och Laila Johansen Matberg är 

assisterande professor på Nesna Universitet och Nord Trøndelag Universitet i Norge. 

Tillsammans har de gjort en studie med titel Writing to read with digital tools (2013). I deras 

studie ville de skapa en förståelse för hur användningen av Tragetons metod utvecklar 

eleverna till att lära sig läsa genom att skriva på datorn (Hegerholm & Matberg 2013, s. 25). 

Frågeställningen de skulle besvara var:”how do teachers and student-teachers develop 

’Writing to read’ with digital tools” (Hegerholm & Matberg 2013, s. 33). De ville också veta 

hur effektiviteten vid användningen av denna metod utvecklar elevernas läs- och 

skrivinlärning . De ville se om användningen av digitala verktyg ökade samarbetet mellan 

eleverna och om det var gynnsamt för elevernas utveckling (2013, s. 33). För att ta reda på det 

har författarna utfört en fallstudie där de ville se hur lärare och lärarstudenter implementerar 

metoden Att skriva sig till läsning i undervisningen. (2013, s. 25). Studien fokuserar alltså på 

hur lärare utvecklar metoden Att skriva sig till läsning. Det är elevernas kunskapsutveckling 

som är den centrala aspekten i lärarnas och lärarstudenternas beskrivning av 

implementeringen av metoden. För att förklara processen för kunskapsutveckling använder 

studien den sociokulturella synen på lärande (Hegerholm & Matberg 2013, s. 26). 

Hegerholm och Matberg förklarar att lärarna hade möjligheten att implementera metoden i 

sina egna klasser och lärarstudenterna hade möjligheten att testa metoden, delar av den eller 

hela, under sina praktikperioder. De fick under tidens gång skriva rapporter och sedan en 
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slutlig bedömning av metoden och allt det samlades i en portfolio. Under tiden som de utförde 

metoden fanns möjligheter för diskussion om upplevelserna med metoden samt om några 

frågor dök upp under tiden. Det kunde framföras i ett diskussionsforum via internet 

förtydligar Hegerholm och Matberg (2013, s. 31). För att få svar på frågeställningen samt få 

ett analysmaterial har Hegerholm och Matberg använt tre olika sorters datakällor: 

diskussionsforumet, portfoliouppgifterna och semistrukturerade intervjuer med lärarna och 

lärarstudenterna (Hegerholm & Matberg 2013, s. 31-32). 

Hegerholm och Matbergs resultat 

Hegerholm och Matberg framför att studien bevisade att användningen av metoden Att 

skriva sig till läsning triggade entusiasmen hos eleverna. En av lärarna skrev i sin portfolio: 

After each lesson we, the two teachers, discussed how the pupils managed the 

tasks. We were both very suprised and impressed how well the pupils developed 

and how eager they were. Parents could also read the texts on the internet, and 

they were very enthusiastic to see their first grade child be able to formulate 

meaningful words and sentences (Hegerholm & Matberg 2013, s. 34). 

Citatet ovan bekräftar Hegerholm och Matbergs slutsats att metoden triggar elevernas 

entusiasm att skriva. Studien visade också att eleverna kände igen lika många eller fler 

bokstäver än förutsett. Vissa elever knäckte också koden för läsning och elevernas 

läshastighet ökade också förklarar Hegerholm och Matberg. Eleverna kunde kombinera skrift 

med bild och delta i processorienterat skrivande och publicera färdiga produkter (2013, s. 38). 

Hegerholm och Matberg betonar också att elevernas samarbete ökade motivationen och 

glädjen i att skriva (Hegerholm & Matberg 2013, s. 40). 

Vad gäller själva implementeringen av metoden visade det sig att denna metod är ett ypperligt 

komplement till traditionell undervisning, såsom fonetiska metoden och LTG. Kombinationen 

av dessa tre visade sig vara en användbar mix av metoder. Slutligen framhåller Hegerholm & 

Matberg att metoden Att skriva sig till läsning, och då speciellt vid parsamarbetet, stödjer 

den individuella utvecklingen (Hegerholm & Matberg 2013, s. 40). 

Eva Hultin & Maria Westman (2013) – Early literacy practices go digital 

Eva Hultin är lektor på utbildnings- och forskningskansliet på Högskolan i Dalarna samt 

docent i pedagogik (http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Sok-personal/Min-

presentation/?userId=252 ). Tillsammans har hon och Maria Westman, universitetslektor i 

svenska med inriktning didaktik (http://katalog.uu.se/empinfo?id=N12-2288 ), gjort en studie 

http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Sok-personal/Min-presentation/?userId=252
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Sok-personal/Min-presentation/?userId=252
http://katalog.uu.se/empinfo?id=N12-2288
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om digitalisering av den tidiga läs- och skrivinlärningen. Titeln på studien är Early literacy 

practices go digital (2013). De undersöker i sin studie hur digitaliseringen i skolarbetet 

påverkar den tidiga läs- och skrivinlärningen. De har då fokus på undervisningsmetod, 

material, rutinaktiviteter samt hur genreskrivningen påverkats av att använda exempelvis 

datorer istället för handskrivning (Hultin & Westman 2013, s. 1097). De har i sin studie ställt 

fyra frågeställningar för att undersöka digitaliseringen av den tidiga läs- och skrivinlärningen:  

1. Vilka metoder och material används i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen efter digitalisering? 

2. Vilka aktiviteter blir organiserade rutiner efter digitaliseringen i den 

tidiga läs- och skrivinlärningen? 

3. Hur påverkas elevernas textproduktion av digitaliseringen? 

4. Vilka textgenrer skriver eleverna vid digitaliserad skrivning? (Hultin & 

Westman 2013, s. 1097). 

Frågeställningarna har riktat in sig på två områden: förändringen av fokus i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen samt förändringen av textgenrerna i den tidiga läs- och skrivinlärningen. För 

att svara på sina frågeställningar har Hultin och Westman samlat på sig empiriskt material, 

framförallt från fyra olika håll (Hultin & Westman 2013, s. 1097). Det första var observation 

av och förande av fältanteckningar vid möten med lärarna som var med i projektet. Detta 

skedde en gång i månaden där lärarna fick diskutera framstegen med digitaliseringen förklarar 

Hultin och Westman. De förklarar också att lärarna hade möjlighet att diskutera möjligheter, 

utmaningar eller problem med att digitalisera läs- och skrivundervisningen (2013, s. 1097). 

För det andra var det åtta lärare som valdes ut för kvalitativa intervjuer, minst en intervju per 

lärare. Hultin och Westman framhåller att dessa intervjuer fokuserade på hur lärarna beskriver 

hur deras undervisning förändrats efter digitaliseringen av den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. För det tredje gjorde Hultin och Westman klassrumsobservationer i två 

olika klasser, två lektioner i veckan. Under dessa observationer var fokus på det situationer 

där läs- och skrivundervisning genom digitala verktyg pågick. Sist samlade Hultin och 

Westman in textmaterial från 12 olika elever, sex från varje observerad klass. Texterna, 

intervjuerna och de två olika observationerna var mellan augusti och juni samma läsår, 

klasserna var årskurs ettor och totalt samlades 417 texter in för analys av innehåll och form 

förtydligar Hultin och Westman (Hultin & Westman 2013, s. 1097). 

I sin studie refererar Hultin och Westman till Tragetons metod Att skriva sig till läsning 

(2013, s. 1098). De menar precis som Trageton framhåller att elever som använder datorer i 
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sin läs- och skrivutveckling kommer längre i sin utveckling än elever med en traditionell läs- 

och skrivundervisning. Hultin och Westman såg likheter med sin egen undersökning och 

Tragetons undersökning. De menar dock att det fanns vissa skillnader så som att det nu finns 

fler avancerade program och verktyg än när Trageton gjorde sin studie år 1999. De framhåller 

också att en stor skillnad i studierna är att metoden i Tragetons studie var mer experimentell 

och hade fokus på framväxande skrivning såsom bokstavsräckor och spökskrift. Metoden de 

själva använde vid undersökningen var att med en gång ge eleverna exempeltexter istället, så 

de läste och skrev läsliga texter direkt (Hultin & Westman 2013, s. 1098). 

Hultin & Westmans reslutat 

Lärarna i studien förklarade att de gick från en mer bokstavsbaserad undervisning till en mer 

textproduktionsbaserad undervisning i den tidiga läs- och skrivundervisningen. De hade alltså 

gått ifrån det traditionella att gå igenom bokstav för bokstav där fokus är på ljudning och 

skrivning av bokstaven. Hultin och Westman förklarar att efter digitaliseringen hade lärarnas 

metod drastiskt förändrats till att eleverna istället fick börja skriva hela texter på datorn med 

en gång (Hultin & Westman 2013, s. 1099).  

Hultin & Westman betonar att när eleverna vid digitaliseringen fick börja skriva hela texter 

med en gång resulterade det i att de dels skrev hela texter i ett tidigare stadium än innan, dels 

var texterna mycket längre och mer multimodala än innan (2013, s. 1100). Att kravet på 

motorisk förmåga vid handskrivning försvinner vid skrivning på datorn ledde enligt Hultin 

och Westman till att texterna blev mer multimodala i fråga om form, struktur, bilder till text 

osv (2013, s. 1100). Alltså menar Hultin och Westman att eleverna vid datorskrivning dels 

hade fått kunskaper vad gäller det som de skrev om samt formen på texten men också 

kunskaper om själva datorn som verktyg och dess funktioner (Hultin & Westman 2013, s. 

1099). 

Vid helklassundervisning så som att skriva en text i helklass har gett en ökad meta-diskussion 

bland eleverna då de fick se hela texten på en projektorduk. På grund av att de kunde se hela 

texten på projektorduken kunde eleverna enligt Hultin och Westman diskutera det som stod i 

helklass (Hultin & Westman 2013, s. 1099). Hultin och Westman framhåller att en av det 

positiva aspekterna vid datorskrivning är att det lätt går att ”sudda” utan att pappret bli 

smutsigt/kladdigt  efter. Hultin och Westman betonar också att skriva på datorn gör det helt 

enkelt fysiskt lättare att skriva, ”sudda” och skriva om (2013, s. 1099). 



28 
 

Som svar på första frågeställningen fann Hultin och Westman att metoden inte kan delas in i 

antingen fonologisk ljudningsmetod där utgångspunkten är en bokstav i taget, eller Whole 

Language-metoden där utgångspunkten är hela texter. Snarare är det en blandning av de båda 

förklarar Hultin och Westman (Hultin & Westman 2013, s. 1102-1103). 

Som svar på andra frågeställningen fann Hultin & Westman att hand-i-hand med förändringen 

från bokstavsbaserad till textbaserad undervisning kom även förändringar vad gäller 

rutinmässiga läs- och skrivaktiviteter (2013, s. 1102). De menar att ljudning av bokstaven inte 

sker som formell undervisning. Den formella undervisningen innefattar istället att skapa 

förutsättningar för elevernas individuella skrivande genom helklassdiskussioner om text, 

struktur och innehåll i text utvecklar Hultin och Westman (Hultin & Westman 2013, s. 1102). 

Som svar på tredje frågeställningen fann de att eleverna skrev längre texter, mer multimodala 

texter samt att kravet på motorisk förmåga försvann (2013, s. 1102). De menar att datorn som 

skrivverktyg har lett till att eleverna får direktrespons och har på så vis mer inverkan över sitt 

egna skrivande. De kan alltså bemästra sin egen text på ett helt annat vis än innan 

digitaliseringen (2013, s. 1102). 

Som svar på den sista frågeställning fann de att genreskrivandet förändrades betydligt. De 

fann i sina insamlade elevtexter olika genrer, bland annat Sagor/berättelser, räkneberättelser, 

brev och dikter (2013, s. 1103). Dock var det fackliga skrivandet så som forskning om ett djur 

mer vanligt än sagor/berättelser efter digitaliseringen än innan. På så vis lär sig eleverna inte 

bara att skriva utan även om innehållet de skriver om (2013, s. 1103). 

De fann även hinder med att facklig genre blev mest populär när eleverna skrev på datorn 

(2013, s. 1103). Skrivandet i sig på datorn var utvecklande men den strikta formen kunde 

också skapa hinder för de elever som redan innan skolan kunde skriva långa texter. De menar 

att dessa elever kunde genom den strikta formen börja skriva kortare texter istället. På så vis 

kunde genrerna som eleverna fick skriva fungera både som fullt av möjligheter men också 

som begränsande beroende på individen. Dock är själva skrivandet på datorn lättare och har 

lett till nya sätt att undervisa på i den tidiga läs- och skrivundervisningen (Hultin & Westman 

2013, s. 1103). 
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Sabine Wollscheid, Jørgen Sjaastad & Cathrine Tømte (2015) - The impact of 

digital devices vs. pen(cil) and paper on primary school students´writing skills – 

A research review 

Sabine Wollscheid, Jørgen Sjaastad och Cathrine Tømte är forskare på The Nordic Institute 

for Studies in Innovation (NIFU) inom utbildningsforskning (http://www.nifu.no/). 

Tillsammans har de gjort en litteraturstudie där de ville bedöma den litteratur som behandlar 

digitalt skrivande på dator jämfört med för hand. Titeln på studien är: The impact of digital 

devices vs. pen(cil) and paper on primary school students´writing skills – A research review 

(2015). 

 

Wollscheid, Sjaastad och Tømte använde en systematisk litteraturgenomgång med fokus på 

forskningsrapporter som riktat sig mot tidig läs- och skrivinlärning. Studien riktade in sig på 

låg- och mellanstadiet, men främst lågstadiet (Wollscheid, Sjaastad & Tømte 2015, s. 22). 

Wollscheid, Sjaastad och Tømte kombinerade den systematiska litteraturgenomgången med 

ett snöbollsurval (2015, s. 23). Med det menas en teknik för att direkt få fram ett mindre antal 

studier som är relevanta för undersökningen (Bryman 2011, s. 196). Detta gjorde författarna 

för att få så nya studier och artiklar som möjligt.  

Artiklarna Wollscheid, Sjaastad och Tømte fann var tre studier som var inspirerade av ett 

kognitivt psykologiskt perspektiv. Det perspektivet framhåller att skrivning och läsning är en 

kognitiv process. Tre studier var inspirerade av neurovetenskap och lärandeperspektiv. Med 

det menas att skriva för hand, precisionen i formandet av bokstäverna,  aktiverar hjärnan på 

ett annat vis jämfört med skrivande på datorn (2015, s. 21). Två artiklar var influerade av det 

sociokulturella perspektivet på lärande – att lärandet sker i samspel med andra och att lärandet 

är beroende av kontexten det sker i (Wollscheid, Sjaastad & Tømte 2015, s. 22). 

Wollscheid, Sjaastad & Tømtes resultat 

Resultatet i Wollscheid, Sjaastad och Tømtes studie kunde de inte dra några slutsatser av 

eftersom perspektiven inte var sinsemellan jämförbara. Dock framförde studierna med ett 

kognitivt psykologiskt perspektiv att skriva för hand var bättre för elevernas läs- och 

skrivinlärning jämfört med datorskrivande (2015, s .27). Wollscheid, Sjaastad & Tømte 

betonar dock att en förklaring på det kan vara att eleverna fått mer instruktioner om hur man 

skriver när man skriver för hand jämfört med hur man skriver på datorn. Eleverna hade även 

mer erfarenheter av att skriva för hand innan (2015, s .27). 

http://www.nifu.no/
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Även de studier med ett neurovetenskapligt perspektiv visade fördel åt handskrivning betonar 

Wollscheid, Sjaastad och Tømte. De studierna menade att fördelen låg i att vid handskrivning 

var upplevelsen av att skriva för hand, motoriska rörelsen och känslan mer gynnsam för 

uppfattningen av bokstaven (Wollscheid, Sjaastad & Tømte 2015, s. 28).  

Flera av de sociokulturellt influerade studierna handlade om Tragetons metod Att skriva sig 

till läsning. Wollscheid, Sjaastad och Tømte menar att dessa studier visade att 

implementering av datorskrivande tidigt var fördelaktigt jämfört med att skriva för hand. 

Genom datorskrivandet producerade eleverna längre texter. Trots det finns det viss kritik 

menar Wollscheid, Sjaastad och Tømte då studierna framhåller att själva implementeringen 

måste göras korrekt för att få ett bra utfall (Wollscheid, Sjaastad & Tømte 2015, s. 29).  

Att de sociokulturellt influerade studierna visade fördel till Tragetons metod jämfört med 

traditionell handskrivning kanske inte är förvånande. En förklaring till det följer i rubriken 

nedan då jag redovisar hur Tragetons metod förhåller sig till Lgr 11, både vad gäller centralt 

innehåll och perspektiv på lärande. 

Tragetons metod i förhållande till Lgr 11 

Något som jag tydligt kunde se med Tragetons metod är hur metoden förhåller sig till Lgr 11. 

Undervisningsmetoden Att skriva sig till läsning behandlar bland annat det jag i citatet 

redovisar från det centrala innehållet i Lgr 11:  

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild 

samspelar /…/ Enkla former för textbearbetning /…/ Språkets struktur /…/ 

stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter  /…/ 

Sambandet mellan ljud och bokstav /…/ Berättande texter och sakprosatexter 

/…/ Alfabetet och alfabetisk ordning (Lgr 11, s. 224-225). 

I citatet ovan har jag tagit upp några av det punkter som Tragetons metod behandlar i det 

centrala innehållet, vilket styrker metodens användbarhet i undervisningen. Tragetons metod 

innehåller mycket arbete i par och mycket kommunikation mellan eleverna. Trageton 

framhåller att parskrivning stimulerar dialog och att kommunikationen i metoden 

överensstämmer med det sociokulturella perspektivets syn på lärande (Trageton 2014, s. 38). 

Alltså menar han att hans metod vilar på en sociokulturell grund. Även Hegerholm och 

Matberg samt Genlott och Grönlund framhåller att hans studie är sociokulturellt influerad. 
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Tydligast uttrycker Wollscheid, Sjaastad och Tømte när de förklarar att de sociokulturellt 

influerade studierna i deras forskning riktade sig till Tragetons metod och fann den positiv för 

elevers läs- och skrivutveckling (Wollscheid, Sjaastad & Tømte 2015, s. 29). I Lgr 11 kan 

man också se att den grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv då det bland annat står att 

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev utveckla sina möjligheter 

att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr 11, s. 9). Tematiskt 

genom hela läroplanen står kommunikation ”Tala, lyssna och samtala” (Lgr 11, s. 224) som 

en av de viktiga förmågorna, vilket tyder på ett sociokulturellt perspektiv. Det gör att 

Tragetons metod både är influerad av samma perspektiv som läroplanen samt behandlar även 

det centrala innehållet som läroplanen förmedlar att undervisningen ska innehålla. Alltså kan 

även Trageton ses som en socialkonstruktivist precis som Lundgren, Säljö och Liberg (2011, 

s. 196) ser Vygotskij som, det vill säga att de båda har det sociokulturella perspektivet som 

grund för sina tankar om lärande och kunskap. 

Sammanfattande slutsats 

I det centrala innehållet i Lgr 11 för ämnet svenska i förskoleklass till årskurs tre finner man 

att både datorskrivande och skrivande för hand ska läras ut (Lgr 11, s. 224). Frågan jag ställer 

mig då är om den forskning jag gått igenom säger att Tragetons metod främjar båda dessa 

aspekter eller om metoden bör användas tillsammans med andra metoder? Både Takala och 

Hegerholm och Matbergs studier framförde att Tragetons metod fungerar mycket bra 

tillsammans med andra metoder. Takala har dock en mer skeptisk hållning då hon betonar att 

metoden bör användas med traditionell läs- och skrivundervisning också (Takala 2013, s. 20). 

Hon syftar då på att metoden inte bör vara den enda undervisningsformen. Hegerholm och 

Matberg menar istället att metoden skulle fungera bra tillsammans med andra mer 

traditionella metoder. De trycker alltså inte lika hårt på att metoden inte klarar att stå för sig 

själv så som Takala påstår (Hegerholm & Matberg 2013, s. 38). Trageton själv framhåller 

dock att genom skrivning på dator först och att vänta med handskriftsundervisning till årskurs 

2 får eleverna både bättre och mer lust till att skriva för hand senare (Trageton 2014, s. 190). 

Alltså stödjer Tragetons metod om vi ser till hans egna resultat tillsammans med Takalas samt 

Hegerholm och Matbergs resultat Lgr 11:s krav på undervisning i både datorskrivande och 

skrivande för hand.  

Om vi ser till metodens möjligheter går det se ett tydligt tema genom all forskning jag tagit 

del av. Alla resultat förespråkar metodens sätt att motivera eleverna. Alla forskningsrapporter 
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jag tagit del av framhåller att metoden får eleverna att skriva längre och kvalitativt bättre 

texter genom datorskrivning jämfört med skrivning för hand. På så sätt skapar metoden 

möjligheter till mer fördjupad kunskap om svenska språket eftersom eleverna skriver längre 

men även möjligheter till mer kunskap om det ämne eleven skriver om i sin text. Det vill säga 

att eleverna kan genom att skriva på datorn öka dels sin läsförmåga, dels öka sin skrivförmåga 

men också kunskaper om ämnet. Detta styrker bland annat Genlott och Grönlund i sitt resultat 

då de kunde se hur eleverna i deras testgrupp utvecklades mer än kontrollgruppen när det 

kommer till att läsa och skriva (Genlott & Grönlund 2013, s. 102-103). Även Trageton själv 

framhåller att testgruppen i hans studie låg ett helt år före kontrollgruppen vad gäller 

elevernas läs- och skrivutvecklingen (Trageton 2014, s. 195-196). Att metoden anses vara 

lämplig för individanpassning framkom bland annat i Takalas, Hegerholm och Matbergs samt 

Hultin och Westmans studier då de framhåller att metoden frigör tid för läraren och därmed 

skapar möjligheter till att individanpassa undervisningen. De menar också att metoden i sig 

frambringar individanpassning då eleverna lär sig bokstäverna helt i sin egen takt utan 

bestämd ordning. Alltså kan denna metod skapa många möjligheter till att utveckla elevernas 

läs- och skrivkunskaper.  

Dock framkom även vissa begränsningar med metoden Att skriva sig till läsning. Som 

tidigare nämnts tycktes metoden inte kunna stå för sig själv, utan den rekommenderades att 

användas tillsammans med traditionell läs- och skrivinlärning. Ytterligare begränsningar 

framhöll bland annat Takala i sin studie där hon förklarar att det krävs bra datorkunskaper hos 

läraren för att kunna använda metoden. Det krävs också datorkunskaper för att känna en vilja 

att använda metoden (Takala 2013, s. 19-20). Hultin och Westman fann även begränsningar 

för de elever som redan innan skolan kunde skriva och läsa. De menar att dessa elever istället 

började skriva kortare texter när de skrev på datorn än när de innan skrev för hand. Hultin och 

Westman framförde att det berodde på den strikta formen att skriva vissa genrer (Hultin & 

Westman 2013, s. 1103). Alltså bär metoden med sig en stark fördel till elever med läs- och 

skrivsvårigheter men bär med sig en del begränsningar för de ”starka” eleverna. 

Att metoden bär med sig både möjligheter och begränsningar kanske inte är förvånande. Men 

finns det tillfällen då metoden anses mest lämplig och tillfällen då den inte lämpar sig? 

Slutsatsen jag kan dra av studierna är att för de elever som har svårt med den finmotoriska 

förmågan kan denna metod lämpa sig bäst. Eleverna kan lära sig både bokstavens namn, ljud 

och form av att se bokstaven på skärmen och med hjälp av ljudningsprogram som oftast finns 

på datorerna. De kan också genom att skriva på datorn få möjlighet till att utveckla sin 
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skrivning och läsning samt utveckla kunskaper kring de ämnen de skriver om. följdaktligen 

kan de elever med låg motorisk förmåga och de med läs- och skrivsvårigheter skriva längre 

texter och på så vis kan dessa elever också lära sig mer och utvecklas mer. Här slipper de 

eleverna kämpa med att forma bokstaven för hand och de kan istället fokusera på att tillägna 

sig språket och läs- och skrivförmågan. Slutsatsen som jag drar av min studie är att denna 

metod lämpar sig bäst för de elever som har svårt med den motoriska förmågan och elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Genom denna metod får dessa elever tillbaka sin självtillit till 

att skriva och läsa, men också lusten till att sedan skriva för hand när de lärt sig skriva och 

läsa på datorn. Om det finns tillfällen då denna metod inte lämpar sig kunde jag inte finna 

något svar på i de studier jag tagit del av.  

Vilken roll IKT har för elevernas läs- och skrivutveckling kan besvaras genom det jag ovan 

tagit upp. Det vill säga att användandet av datorer i läs- och skrivundervisningen har lett till 

att eleverna skriver längre, kvalitativt bättre och mer logiskt följsamma texter. Skrivande på 

datorer har alltså lett till att eleverna utvecklat sitt läsande och skrivande tillsammans med 

mer kunskaper kring det ämne som eleven skriver om. Som följd på det skulle jag säga att 

datorer och Ipads i undervisningen spelar stor roll för elevernas lust till att lära sig läsa och 

skriva. Lgr 11 framhåller just att ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa 

och skriva” (Lgr 11, s. 223) vilket all forskning i min studie framhåller att metoden bidrar till. 

Genlott och Grönlund framhåller också att genom skrivandet på datorer kunde alla elever trots 

deras olika nivåer vad gäller läs- och skrivfärdigheter skriva, publicera och kommentera texter 

(Genlott & Grönlund 2013, s. 102-103). Alltså har tekniska hjälpmedel i undervisningen 

underlättat för många elever oavsett tidigare kunskaper. 

Som avslutande kommentar vill jag framföra att all forskning pekar på hur enkelt det är att 

utgå från metoden ASL. All forskning i min studie beskriver hur enkelt det blivit för eleverna 

att producera långa och bra texter. Detta är därför att det är så lätt att skriva, sudda och skriva 

om utan att pappret blir kladdigt efter allt suddande som kan bli när man skriver för hand. 
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