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Syftet med denna studie var att belysa hur några yrkesverksamma förskollärare och lärare 
arbetar med läsinlärning, hur de använder datorn som hjälpmedel för att stimulera barnens 
språkutveckling och läsinlärning. Syftet var också att ta reda på vilka förutsättningar som 
krävs för att undervisningen ska kunna bedrivas. Detta är en kvalitativ studie som bygger på 
sju intervjuer med yrkesverksamma förskollärare och lärare fördelade på två skolor på två 
mindre orter för att få en inblick hur deras arbete är upplagt. En av de viktigaste punkterna 
som framkom var att barnen måste tillåtas att leka fram sin kunskap och att det måste ske på 
varje barns individuella sätt. Att det är bra att arbeta med datorn som ett hjälpmedel är något 
som framkommer i denna studie, och det är en metod som går att anpassa till alla 
kunskapsnivåer och intressen hos barnen. Undervisningen går också att bedriva med 
förvånansvärt lite medel, endast ett litet antal datorer är nödvändigt för att undervisningen ska 
kunna bedrivas.   
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Tack! 
Efter att ha avslutat ett längre arbete som detta vill jag rikta ett stort tack till alla som 
medverkat i min undersökning, både respondenter och andra som med sin kunskap inom olika 
områden gjort detta arbete möjligt. Ett särskilt tack vill jag ge till de rektorer som svarade på 
mitt missivbrev och som därmed gjorde min undersökning möjlig genom att förmedla 
kontakten till mina blivande respondenter som förövrigt var fantastiska! Tack! Ett annat stort 
tack vill jag också ge till min handledare Anette Sandberg som med sin stora kunskap och 
kritiska blick fört mig framåt i mitt forskningsarbete och som också funnits till hands när hjälp 
har behövts. 
 
Slutligen vill jag tacka min tappra familj för att ni alltid ställer upp för mig. Utan Er hade det 
aldrig gått! 
 
 
Sala våren 2007 
Tina Riwik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.Inledning 
Av en händelse kom det sig att jag, i november 2005, läste en artikel i Aftonbladet om hur 
barn kunde lära sig läsa med hjälp av att skriva på datorn. Rubriken på artikeln, Smartare 
barn- tack vare datorn gjorde att mitt intresse var fångat och jag läste den korta artikeln.  
Ämnet som artikeln berörde, hur Arne Trageton lät sina elever skriva sig till läsning, föreföll 
för mig som mycket intressant då jag själv tillhört gruppen barn som kunde skriva innan jag 
ens kunde läsa de lappar som jag själv skrivit. Jag läste artikeln och tänkte att jag hoppades att 
jag skulle få tillfälle att få lära mig mer om denna undervisningsmetod senare under min 
utbildning. Åren gick och till slut var det bara sista terminen kvar. Jag insåg då att jag nästan 
inte fått någon läs- eller skrivinlärnings undervisning alls. Tanken på denna brist i min 
utbildning, samt tillfället att få skriva ett examensarbete inom detta område gjorde att jag 
valde att närmare undersöka denna undervisningsmetod.  
 
En av skolans viktigaste uppgifter är, enligt läroplanen Lpo-94, (Utbildningsdepartementet 
2006) att eleverna ska lära sig läsa och skriva. Är detta så viktigt då? Ja, i allra högsta grad, 
och det blir bara viktigare och viktigare. I det kunskapssamhälle som vi i Sverige lever i idag, 
kan man se att betydelsen av att kunna läsa och att kunna tyda meddelanden hela tiden ökar. 
Människor samtalar allt mindre verbalt och allt mer i skriven text, via brev och korta 
meddelanden, men kanske främst genom elektroniska brev. Hela vårt samhälle är uppbyggt på 
ett sätt som förutsätter att i princip alla kan förstå en skriven text. Kraven har också drastiskt 
ökat, både på det privata planet, men också inom arbetslivet. Myrberg (2003) menar att de 
krav som fanns på 1970-talet för att nå upp till funktionell läsfärdighet, inte alls motsvarar de 
krav som ställs idag.  Att kunna läsa och skriva är också en av skolans huvudsakliga uppgifter 
i sitt uppdrag i att utveckla en skola för alla. För att lära eleverna att läsa kan läraren välja att 
använda en eller flera metoder för själva läsinlärningen, allt utifrån elevernas olika kompetens 
och förmågor. Alla elever är olika och besitter olika förmågor och har olika behov av 
hjälpmedel vid inlärning. I Lpo-94 (Utbildningsdepartementet 2006) står det att 
undervisningen ska anpassas och individualiseras så att varje elev får så stora möjligheter att 
tillgodogöra sig kunskap som möjligt. Att lära sig att läsa genom att skriva är en metod som 
vänder på begreppet läs- och skrivinlärning. Många barn lär sig faktiskt att skriva innan de 
kan läsa. En norsk lärarutbildare, Arne Trageton (2005) har därför utarbetat en metod som 
bygger på att barnen lär sig läsa genom att skriva. Barnen får arbeta tillsammans och skapa 
egna texter som de sedan bearbetar och som används i den övriga skriv- och läsnlärnings 
undervisningen. Att utgå från barnens egna texter och att låta barnen komma fram till dessa 
texter genom att de får kommunicera och samarbeta med varandra, är i sig inget nytt. Redan 
på 1970 talet kom Ulrika Leimar ut med böcker i en metod som hon valde att kalla LTG, 
Läsning på talets grund. Skillnaden är dock den att Trageton (2005) menar att barnen ska lära 
sig läsa och skriva med datorn som hjälpmedel. Han menar att vissa barn kan ha vissa 
svårigheter med sin motorik vad gäller att skriva för hand, och att datorn där kan fungera som 
ett hjälpmedel både för att skriva, läsa och som inspirationskälla.  
 
Att kunna läsa är något som vi i dagens samhälle ser som något självklart att varje människa 
kan. Detta ställer dock stora krav, både på eleverna och på de lärare som förväntas lära 
eleverna denna, för livet, så viktiga kunskap. Vårt västerländska samhälle är också uppbyggt 
med en tanke om att varje vuxen individ kan läsa. Sverige ligger dock, enligt bland annat den 
rapport som PISA (PISA, The Programme for International Student Assessment, 2000) lämnat 
ut, internationellt mycket bra till vad gäller läsförmåga och läsförståelse i jämförelse till 
övriga världen. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att belysa hur några yrkesverksamma förskollärare och lärare 
arbetar med läsinlärning. Syftet är också att belysa hur förskollärare och lärare kan använda 
datorer samt Arne Tragetons modell för att stimulera barnens språkutveckling och läsinlärning 
samt vilka förutsättningar som krävs för att undervisningen ska kunna bedrivas.  
 
Forskningsfrågorna blir således följande: 
 

• Hur arbetar de intervjuade förskollärarna och lärarna med skriv- och läsinlärnig? 
• Hur använder sig de intervjuade förskollärarna och lärarna av datorn i undervisningen? 
• Hur använder sig de intervjuade förskollärarna och lärarna sig av Arne Tragetons 

undervisningsmetod?  
• Vilka förutsättningar krävs för att bedriva denna typ av undervisning?  

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelade i olika rubriker och börjar med att under rubrik 2 beskriva olika 
begrepp. Under rubrik 3 behandlas tidigare forskning och litteratur.  Under rubrik 4 
pressenteras val av forskningsmetod och de etiska aspekterna och under rubrik 5 redovisas 
uppsatsens resultat del. Under rubrik 6 följer en analysdel där den teoretiska delen ställs mot 
uppsatsens resultat och under rubrik 7, som är uppsatsens sista, binds arbetet ihop genom en 
reflekterande diskussion med avslutande kommentarer, slutsatser och förslag till nya 
forskningsfrågor ges. 

2. Begreppsdefinitioner 
• Att skriva sig till läsning innebär att läsinlärningen utgår från ett skrivande. Eleverna 

skriver på datorn och lär sig därigenom både att skriva och att läsa, tyda bokstäver 
(Trageton, 2005). 

• Bornholmsmodellen är en undervisningsmodell som genom flera olika steg 
medverkar till att öka barns språkliga medvetenhet (Myndigheten för skolutveckling, 
2007). 

• Digital portfolio är en mapp på datorn där eleverna kan spara sina arbeten och kan på 
så vis se sin egen kunskapsutveckling (Trageton, 2005). 

• Extensiv läsning är läsning som genomförs självständigt av barnen (Mehlum, 1995). 
• Fonem är språkljud som är distinktivt, dvs. används i ett språks ljudsystem för att 

skilja olika betydelser åt (Nationalencyklopedin (a), 2007). 
• Grafem är den minsta betydelseskiljande enhet i ett skriftsystem som motsvarande en 

bokstav (Nationalencyklopedin (b), 2007). 
• Instrumentell inlärning eleverna lär sig fakta och själva läsfärdigheten men övar den 

inte i ett kommunikativt syfte (Mehlum, 1995). 
• Läsning på talets grund LTG innebär att eleven lär sig läsa genom att lära sig hela 

ord och begrepp utifrån talets grund och sitt eget intresse. (Leimar, 1974)  
• Lärare och förskollärare benämns ett flertal gånger i uppsatsen under 

samlingsbenämningen lärare.  
• Läsvägen ett läsprojekt som genomförs av hela den kommun som respondenterna 

tillhör. 
• Portfolio en mapp av något slag där elevernas arbeten sparas i pappersformat, eller 

elektroniskt och eleverna kan då se sin egen kunskapsutveckling (Trageton, 2005).  
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3. Litteraturbakgrund 
Urvalet av litteratur till den teoretiska resferensramen bestod dels av att söka fakta på Internet 
via skolverket, skolutveckling, utbildningspartementet samt Internetsidan Kollegiet, och dels 
genom litteratursökning på högskolans bibliotek samt på Libris. Sökning på bibliotekets 
söksida och på Libris genomfördes utifrån sökorden: Läsinlärning, dator + läsning, 
skrivinlärning, Bornholmsmodellen samt Trageton. Litteraturen valdes därefter ut efter 
uppsatsens syfte. 

3.1 Skriv- och läsfärdighet 
Trageton (2005) och även Bjar (2006) menar att läs- och skrivfärdigheter utgår från samma 
stam, det vill säga, båda utgår från skriftspråket. Trageton (2005) menar också att det är 
lättare för elever att skriva, än det är för dem att läsa. Han menar  att motoriska svårigheter i 
vissa fall kan hämma skrivandet om eleven måste skriva texten för hand. Detta kan enkelt 
avhjälpas genom att eleven får använda sig av ett tangentbord och en dator. Trageton menar 
vidare att eleven genom att skriva egna texter också lär sig att läsa. För att läraren ska kunna 
ta ett steg i denna riktning krävs att fokus ändras från att ha varit på lärarens undervisning, till 
att fokusera på elevernas lärande.  Dewey (1997) hade ett tänkande som präglades av learning 
by doing. Att utgå från att eleverna främst lär sig genom att de får tillfälle att praktiskt få 
arbeta är också något som Trageton (2005) förespråkar. Anledningen till att låta elever 
använda datorn i stället för penna i sin läs- och skrivinlärning är att det helt enkelt är lättare 
för eleverna. Det är lättare att utrycka sig i text då de ser bokstäverna och texten tydligt och de 
dessutom får en naturlig skriv- och läsriktning. Forskningsprojektet som Trageton var med i 
pågick under tre år och under den tiden konstaterades att de elever som skrev på datorn  
producerade bättre texter än de elever som använt penna. I snitt visade det sig att eleverna 
med datorn som skrivhjälpmedel låg ca ett år före den andra gruppen. När det gäller förmågan 
att skriva för hand började eleverna i den så kallade ”datorklassen” att skriva för hand först i 
årskurs tre, men det visade sig att de efter en tid hade en bättre handstil än de elever som 
använt pennan som skrivverktyg från början. Detta, menar författaren, beror på att eleverna i 
datorklasen då utvecklat en bättre motorik. Dessutom leder väntandet till att mer 
undervisningstid frigörs då läraren i stället kan fokusera på de delar av skriv- och 
läsinlärningen som inte till lika stor del handlar om elevernas motoriska färdigheter. För att 
öva motoriken är det också viktigt att elever i åldern fyra till åtta år ges möjligheter att arbeta 
skapande med bild och form då bilder har stor betydelse för att kunna uttrycka sig.  
 
Trageton (2005) menar att det bästa för elevernas språkutveckling är att eleverna ges tillfälle 
att arbeta i små arbetsgrupper, om två eller högst tre elever. Detta gör att de kan hjälpa 
varandra vid datorn och samtidigt föra en lärande dialog med varandra utan att det blir rörigt 
eller trångt. Han ställer sig kritisk till större grupper, då han anser att de inte ger utrymme för 
att alla elever ska kunna komma till tals. Datorerna bör också placeras på ett sätt som gör att 
de blir en del av den naturliga miljön och undervisningen. Enligt författaren räcker det med 
två till fyra datorer för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett tillfredställande sätt och 
kunna användas till all undervisning. De elever som för tillfället inte sitter vid en dator kan 
undervisas genom att de får teckna, dramatisera eller på annat sätt tillgodogöra sig kunskap. 
Klassrummet bör också möbleras så att det finns små rum i rummet, små verkstäder där olika 
verksamheter kan pågå samtidigt. Detta för att främja olika lärstilar och verksamheter i 
klassrummet.  
 
När det gäller att rätta texterna som eleverna har skrivit, menar Trageton (2005) att lärare ska 
vara ytterst försiktig med detta. Det viktigaste är att eleverna känner en glädje av att skriva, 
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han menar också att de så småningom ändå själva börjar rätta och korrigera sina texter, något 
som också går mycket snabbare och enklare på en dator. Författaren menar vidare att 
produktionen av texter i dagens samhälle främst sker med hjälp av datorer. När eleverna 
använder tangentbordet som verktyg och använder båda händerna, stimuleras också båda 
hjärnhalvorna. Enligt Trageton har skolan kritiserats för att eleverna främst stimulerar sin 
vänstra hjärnhalva i skolan, något som exempelvis sker vid handskrivning. Detta medför att 
den högra hjärnhalvan, som står för kreativitet blir understimulerad. Eleven kan också genom 
att ha en digital portfolio följa sin egen kunskapsutveckling. 
 
Trageton (2005) menar att man under de senaste 50 åren kan se en ändring på var fokus i 
undervisningen har varit, från att ha fokuserat på läraren och dennes undervisning till att 
fokusera på barnens lärande. Författaren menar att det går att urskilja tre olika sätt som synen 
på lärande varit under dessa år;  

• Behaviorism, där Skinner ses som en företrädare och som byggde på att lärandet styrs 
av läraren och läromedlen och där eleven ses som en konsument. 

• Konstruktivism som Piaget stod för där eleven är aktiv och självlärande. Eleven 
konstruerar själv sin kunskap och ses som en producent. 

• Sociokulturellt lärande som bygger på Vygotskijs tankegångar där eleven i samspel 
med en grupp blir producent av kunskap.  

 
Det sociokulturella lärandet och samspelet i gruppen är något som även Säljö (2000) tar upp. 
Han kallar dessa tankegångar för ett sociokulturellt perspektiv. Lpo-94 och Lpfö-98 
(Utbildningsdepartementet 2006) utgår från ett sociokulturellt perspektiv och det poängteras 
där att eleverna ska få tillfälle att experimentera, iaktta, leka och att de ska få tillfälle att prova 
på att använda olika informationskällor. I läroplanstexterna (Lpo-94, Lpfö-98) beskrivs datorn 
som ett hjälpmedel. Redan i förskolan ska barnen också uppmuntras till att utveckla sin 
förmåga att kommunicera och att söka ny kunskap samt att utöka sin förmåga till att 
samarbeta. För att eleverna ska kunna utvecklas på ett sådant sätt förespråkar Trageton (2005) 
att lärarna ska utgå från att arbeta tematiskt. Trageton menar, precis som Dewey (1999) och 
även Beane (1999), att ett tematiskt arbetssätt är att föredra då det ger eleven möjlighet att 
använda sina åtta, av Gardner (1999) beskrivna, intelligenser. 
 
Trageton (2005) menar att det alltid bör vara två till tre elever vid samma dator samtidigt. 
Detta beror på att eleverna måste vara minst två för att de ska kunna föra någon slags 
kommunikation. Kommunikationen har en viktig funktion då eleverna ska utveckla sitt 
skrivande. Kulbradstad (2006) menar att elever som läser och skriver i ett samspel med andra 
elever vid datorerna också utvecklar en förmåga att samarbeta, samt ökar deras språkliga 
förmåga.  Även Björk och Liberg (2006) menar att samtal, skrivande och läsning går hand i 
hand och att det sociala samspelet som skapas mellan eleverna bidrar till att utveckla 
elevernas färdigheter. Det är också viktigt, enligt samma författare att läraren inte rättar 
elevernas texter från början, utan i stället bara uppmuntrar eleverna, detta för att förhindra att 
eleverna inte ska bli rädda för att uttrycka sig.  
 
Björk och Liberg (2006), Trageton (2005) och Lillemyr (2002) menar att leken är av stor 
betydelse för barns lärande. Lillemyr menar att leken i sig ofta är en förutsättning för att ett 
lärande ska kunna ske. Att använda datorn i undervisningen förespråkas bland annat av Lpo- 
94 (Utbildningsdepartementet 2006) och då som ett hjälpmedel både till skapande verksamhet 
och som verktyg vid informationssökning. Skolverket (2000) menar att datorn också kan 
fungera som ett hjälpmedel vid läsning och skrivning, något som Björk och Liberg (2006) 
håller med om. De menar att datoranvändningen är så viktig att alla barn borde få möjlighet 
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att lära sig att använda den då den kan fungera som ett ”effektivt och stimulerande redskap för 
lärande” (sid. 19). Författarna menar vidare att datorn tidigt ska implementeras i elevernas 
undervisning och menar då främst ordbehandlingsprogrammen.  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) står det att undervisningen ska bli mer individualiserad. 
Trageton (2005) menar att individualisering går att genomföra på ett positivt sätt förutsatt att 
läraren använder dator i undervisningen.  Här menar Trageton att bokstavsinlärningen kan 
genomföras på ett glatt och positivt sätt om eleverna arbetar med datorerna.  Trageton menar 
också att det är viktigt att använda datorn till rätt saker, de ska inte användas som någon slags 
barnvakt, de kan då vara rent skadliga. Han ställer sig också kritisk till alla pedagogiska 
program som finns till eleverna, då de oftast är drillningsövningar där eleven inte får 
möjlighet att producera sin egen kunskap i samspel med andra. Programmen kan också, i 
värsta fall, bidra till koncentrationssvårigheter, enligt Trageton. Dessa program är ofta 
uppbyggda på ett belöningssystem för att hålla elevernas motivation uppe. Detta är också 
något som Healy (1999) skriver om. Healy menar dessutom att datorn kan vara skadlig om 
barnen sitter för länge och med program som innehåller för snabba klipp då detta kan bidra till 
att eleven får koncentrationssvårigheter. Vidare menar Healy att det är bättre att vänta med att 
använda datorer, än att använda dem för tidigt på små barn. Både Healy och Trageton (2005) 
menar dock att det finns några få pedagogiska program som låter eleven leda programmet och 
inte tvärt om, de är dock övertygade om att verktygsprogrammen (ordbehandlingsprogram, 
kalkyleringsprogram samt ritprogram) är de mest lärorika programmen för elevernas 
utveckling.  
 
Leimar (1974) förespråkar ”Läsning på talets grund” LTG, för att få barnen att lära sig läsa. 
LTG bygger, enligt Leimar, på att barn kan lära sig läsa genom att de utgår från talet och lär 
sig hur olika begrepp och  ord ser ut. Leimar (1974) menar att barnen kan lära sig både nya 
ord och så småningom även att kunna läsa på detta sätt.  För att få texter med begrepp och ord 
som barnen känner till, menar författaren att läraren ska utgå från det talade språket och 
barnens egna ord. Barnen kan sitta tillsammans i grupper och skapa texter som läraren sedan 
kan använda sig av som arbetsmaterial till klassen. Leimar menar vidare att det inte är 
nödvändigt att alla barn följer samma bokstavsinlärning. Hon menar att bokstavsinlärningen 
går att individualisera och att det är viktigt att barnen känner att läsningen är meningsfull. 
Detta kan bland annat ske genom att barnen, genom de egenproducerade texterna får upptäcka 
och undersöka språket. Barnen ska, enligt Leimar stimuleras att upptäcka språkets betydelse 
och tanken är att barnen själva ska inse värdet av att utveckla sin förmåga att tala, läsa och 
skriva. Lärarens uppgift, vid arbete med LTG, blir att uppmuntra, samtala, handleda och skapa 
stimulerande miljöer, enligt Leimar. ”LTG är individuell läsinlärning, utgående från och 
växelverkande med barnets egna upplevelser och barnets tänkande, så som det kommer till 
uttryck i dess tal” (Leimar, 1974 s. 64). 
 
Nyberg och Strandvall (2000) menar också att varje elev måste göra kunskapen till sin egen. 
Genom att vara aktiv och medveten om sitt lärande kan eleven uppnå detta. Detta är en 
förutsättning för att eleven ska klara av att formulera egna funderingar och skapa förståelse 
för den kunskap som eleven tar del av. För att detta ska ske måste läraren försöka bevara och 
utveckla elevernas nyfikenhet, vilket bland annat kan ske genom att eleverna får använda 
olika medier och sätt för att inhämta kunskap. Eliasson och Lind (1999) menar att lärarens roll 
blir att finnas till hands och stötta eleverna när de behöver hjälp med att komma över vissa 
hinder på väg mot ökad information och kunskap. De menar också att informationskompetens 
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är en del av det livslånga lärandet. Här menar Trageton (2005) att datorn är ett bra hjälpmedel 
för att hjälpa eleverna att öka sin kompetens vad gäller läs- och skrivfärdigheter.  
 
Nyberg och Strandvall (2000) menar också att motivation är en viktig del för att ett lärande 
ska kunna ske. Om eleven känner motivation och vilja att lära sig något är chansen mycket 
större att inlärningen sker på ett djupare plan. Det är viktigt att eleven har ett positiv 
förväntansresultat, dvs. att eleven tror att kunskapen kommer att leda till något positivt. Om 
eleven tror att han inte kan lära sig uppgiften tillräckligt bra, kommer inte eleven att anstränga 
sig maximalt.  
 
Eleverna bör, enligt Trageton (2005), helst stå i stället för sitta då de arbetar med datorn, detta 
för att eleverna dels arbetar friare då de står, dels spar det pengar och utrymme samt att den 
ickeverbala kontakten mellan de två arbetande eleverna lättare uppfattas. När det gäller 
kostnader menar Trageton att man genom olika företag ofta billigt kan komma över 
begagnade datorer. Datorerna bör sedan rensas från program som inte behövs, det räcker med 
ett ordbehandlings-, räkne-, och ritprogram för att den ska fungera i ett klassrum. Ett lättare 
multimedieprogram är också bra. När det gäller skrivare menar Trageton vidare att det räcker 
med en skrivare per klassrum. Om man har möjlighet kan det vara bra om skolan gemensamt 
har en bärbar dator så att eleverna kan bära med sig den då de går ut i naturen och vill skriva 
om något. Vad gäller Internetuppkoppling i klassrummet menar Trageton att det kan vara bra 
att ha, men att Internet inte på något vis kan eller ska konkurrera ut skolbiblioteket, tvärtom 
menar han att man helst ska bygga upp ett litet eget bibliotek i klassrummet för att få eleverna 
att känna läslust. Att läsa mycket, anser Trageton, är ett av de viktigaste sätten för att få 
eleverna att utvecklas till både goda läsare och skrivare.  
 
Spridningen på de metoder och den ålder som ett barn har då de börjar läsa, är mycket stor, 
enligt Melin och Delberger (1996). De menar att förutsättningen för att eleverna ska finna 
glädje i att lära sig att läsa, är att undervisningen sker på ett sätt som eleverna uppfattar som 
kreativt och meningsfullt, samt att eleverna känner sig trygga. Mehlum (1995) menar att i vårt 
moderna samhälle har också kraven på skriv- och läsförmåga dramatiskt höjts. Enligt Mehlum 
måste eleverna lära sig se kopplingen mellan språkdelarna och texten i sin helhet för att klara 
de krav som i dag ställs vad gäller språkkunskaper. Det var, enligt samma författare, förr 
vanligt med så kallad instrumentell inlärning, det vill säga, eleverna lärde sig fakta och 
färdigheter, men visste inte vad de skulle användas till. De fick sällan skriva till någon 
mottagare och de fick således inte öva upp sin kommunikativa förmåga. Mehlum menar också 
vidare att det är viktigt att skrivandet just får vara ett kommunikationsverktyg och att lärarna 
inte i alltför stor utsträckning bör lägga vikt vid stavning, då detta kan uppfattas som 
hämmande för elevens fortsatta utveckling. Krachen (1984) menar att man kan se en tydlig 
koppling mellan goda skrivare och de elever som läser mycket, och som således även blir 
goda läsare.  Mehlum (1995) menar att extensiv läsning (läsning som genomförs självständigt 
av barnen) är det som främst främjar skriftspråksutvecklingen. Vidare menar författaren att 
lärarna ska ge eleverna språkliga redskap så att de kan, på så många sätt som möjligt 
tillgodogöra sig, upptäcka och förhålla sig till sin värld. 
 
Enligt Hylén (2004) har Sverige i snitt en dator på åtta elever i skolan och Kulbrandstad 
(2006) menar att de nordiska länderna tillhör de främsta i världen då det gäller att använda 
IKT (Informations- och kommunikationsteknik), och speciellt Internet. Detta har påverkat 
vilka basfärdigheter som anses vara viktiga.  Tidigare har det funnits tre basfärdigheter som 
varit framträdande i den svenska skolkulturen; läsning, skrivning och räkning. I dagens 
informationssamhälle har ännu en kommit att bli högaktuell, nämligen den digitala 
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kompetensen. Den digitala kompetensen innebär att man kan använda digitala medier som ett 
verktyg för att räkna, skriva och läsa. Detta innebär, enligt Kulbrandstad, att våra läs- och 
skrivvanor förändrats; datorn används allt mer som ett verktyg. Det finns dock barn som inte 
är intresserade av att använda datorn . Alexandersson och Limberg (2004) menar också att det 
inte är helt okomplicerat att använda datorer i undervisningen. Ofta blir eleverna otåliga när 
de tvingas vänta på sin tur för att få använda en dator, eller tvingas vänta för att fråga läraren 
något.   
 

3.2 Undervisning 

3.2.1 Förskola 
Trageton (2005) menar att det bästa sättet att få eleverna att använda båda sina händer på 
tangentbordet och få till ett system som gör att skrivandet sker i så snabb takt som möjligt, är 
att låta eleverna arbeta fritt på tangentbordet, men med stöd från bilder på var fingrarna ska 
vara samt en markering var gränsen mellan händerna ska gå.  Genom att utföra olika lekar blir 
eleverna snabbt snabba med sina händer, något som också bidrar till att eleverna får ett stort 
försprång i sitt skrivande. Genom att eleverna får vara två vid datorn och att de ständigt byter 
plats, kan skrivandet ses som ett experimenterande och som en process. Eleverna provar sig 
fram och når så småningom fram till ett resultat som de känner sig nöjda med. Dessa resultat 
blir ofta långa rader med bokstäver som från början inte innehåller några riktiga ord. I elevens 
ögon står dock bokstavsraderna för olika ord och eleven kan ofta ”läsa” vad den skrivit. Det är 
då bra, enligt Trageton, om läraren skriver till det som står med riktiga ord och radbrytningar 
så att eleven kan se hur det ser ut. Därefter kan eleven tillsammans med läraren läsa texten, 
ord för ord, tillsammans, så kallad satsläsning.  
 
En annan variant av arbete och läsning vid datorn är, enligt Trageton (2005), att läraren 
fungerar som sekreterare åt barnen, det vill säga, eleven berättar vad läraren ska skriva och 
sedan läser man tillsammans små delar av texten allt eftersom den produceras. Höien (1996) 
menar att detta är en typ av pseudoläsning eller visuell läsning. Det vill säga att barnet lär sig 
att urskilja vissa ord, vilket gör att de till slut lär sig dessa ord och kan då ”läsa” meningar. 
Trageton (2005) menar att denna typ av läsning gör övergången lättare till riktig läsning och 
eleverna kan också hjälpa varandra.  
 
Trageton (2005) menar att det i bokstavsräckorna (långa rader av bokstäver) så småningom 
bildas ord. Eleverna börjar också fråga hur vissa ord stavas, det är då viktigt att läraren ljudar 
tydligt för att eleven ska försöka höra vilket bokstavsljud som kommer först i ordet. För att 
kunna skriva ord måste man bryta ner orden till grafem- och fonemnivå. Skriv- och 
läsinlärningens nästa steg blir att låta eleverna göra egna ordböcker. Här följer man ingen 
bestämd ordning utan låter varje elev själv välja vilken bokstav som hon eller han vill arbeta 
med. Eleverna får skriva olika ord som de själva kommer på, samt rita en bild till ordet. Till 
slut har eleven gått igenom alla bokstäver och läraren sätter då samman alla bokstävernas 
ordböcker till en enda stor bok i bokstavsordning. Detta sätt att arbeta stärker också 
ordbildsträningen, och bidrar till individualisering där läraren utgår från elevens intressen och 
nivå.  
 
Eleverna kommer under sin skrivutveckling att utveckla en egen stavning på ord, något som 
Trageton (2005) menar ska få ske utan att läraren rättar eleverna. Eleverna kan ofta själva läsa 
sina egna komponerade ord, och de kan också öva sin läsning genom att högt läsa orden för 
läraren. Eleverna har oftast inget mellanrum mellan sina ord, vilket också försvårar för läraren 
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att förstå texten. Läraren bör enligt Trageton uppmärksamma eleverna om att det är lättare att 
läsa en text om det är mellanrum mellan orden. Eleverna kan också enkelt gå in och ändra sin 
text och göra mellanrum mellan orden på ett enkelt sätt eftersom texten är skriven på datorn. 
Läraren ska under hela skrivprocessen fungera som ett stöd, men inte som en domare som 
rättar.  
 
Eleverna tränar, enligt Trageton (2005) sin finmotorik genom att teckna, måla och att använda 
alla fingrar på tangentbordet. Eleverna ska också få möjlighet att vara i en stimulerande 
språkmiljö, gärna genom att klassen arbetar med olika teman. Detta bidrar till att eleverna 
uppmuntras och inspireras till att skriva om olika saker som sker i deras närmiljö. I 
förskoleklassen handlar datoranvändningen och bokstavsinlärningen främst om lek och att 
eleverna ska känna sig inspirerade till att upptäcka datorn, bokstäverna och deras förmåga till 
att skapa.  
 
För att skapa en gemensam läsebok kan läraren låta eleverna berätta sina egna historier kring 
ett eget tema enligt Trageton (2005). Han tar upp ett tema där eleverna fått berätta hur de tar 
sig till skolan. Eleverna får rita varsin bild och läraren fungerar som en sekreterare som 
skriver ner det som eleverna berättar. Alla elevers berättelser sätts ihop och den fungerar 
sedan som en läsebok som klassen arbetar med.  
 

3.2.2 År ett i grundskolan 
Under det kommande året utvecklar eleverna sin läsning och skrivning i allt större takt, vissa 
elever kanske behöver göra några bokstavsböcker, andra behöver skrivhjälp medan vissa 
redan kan de flesta bokstäverna och börjat skriva ord och meningar. Här förespråkar Trageton 
(2005) att man arbetar med olika grupper som både kan skapa, skriva och leka. Detta sker 
genom att man utgår från ett tema och sedan arbetar med temat på olika sätt, och att det går 
runt så att alla får prova på alla aktiviteter under en stund. Eleverna i år ett blir genom detta 
duktiga på att hjälpa varandra och processorienterad skrivning påbörjas. Lärarens viktigaste 
uppgift blir att skapa en miljö och tillfällen där ett lärande maximalt kan ske. Brev är också 
något som stimulerar eleverna då de kan få ett svar, och sedan inspireras att fortsätta skriva. 
Till en början kan eleverna skriva brev till läraren som besvarar, därefter till varandra och 
sedan till en klass i en annan stad. Eleverna kan också skriva dikter och genom att använda 
versaler eller fet stil, kan de öka eller minska uttrycken i sin dikt. Eleverna läser sedan upp 
dem i olika stil och med olika tonfall. De kan bearbeta sina texter och få dem att uttrycka 
olika saker beroende på hur de skrivits och läses. Att göra tidningar är också en sak som 
datorn på ett mycket bra sätt kan användas till. Böcker kan också skrivas i små grupper, där 
varje grupp utgår från olika teman och sedan skriver varje elev ett eget bidrag.  

3.3 Bornholmsmodellen 
Bornholmsmodellen är, enligt Myndigheten för skolutveckling (2007), ett arbetsmaterial som 
utvecklar och stimulerar barnens språkliga medvetenhet i och kring läsinlärningen. Tanken är 
också att barnen ska leka sig in i språket. 
Språklekarna är indelade i sju grupper, som övar olika områden av språket. 
1. Lyssnande lekar 
2. Rim och ramsor 
3. Meningar och ord 
4. Stavelser 
5. Första ljudet i ord 
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6. Analys och syntes av fonem 
7. Betoningsövningar 
 

3.4 Läroplanerna 

3.4.1 Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 
I Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 2006b.), står det att förskolan 
ska lägga grunden för ett livslångt lärande och att varje elev ska få möjlighet att utvecklas 
efter sina egna förutsättningar. Förskolan ska också lägga en grund för att barnen ska lära sig 
söka kunskap och kommunicera. Lärandet ska ske genom lek, men också genom att barnen 
ges möjlighet att iaktta, samtala och reflektera. Vidare står det i läroplanen för förskolan att: 
”Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” 
(Utbildningsdepartementet, 2006b. sid. 6.) Förskolan ska också sträva efter att varje barn ska 
utveckla sitt språk och sin förmåga att leka med ord. 
 

3.4.2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo-94 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet, 2006a.) står det att barnen ska ges ”rika möjligheter att samtala, 
läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få 
tilltro till sin språkliga förmåga.” (Utbildningsdepartementet, 2006a. sid. 5). När det gäller 
mål att uppnå står det bland annat att skolan ansvarar för att varje elev ska kunna läsa aktivt 
och kunna uttrycka sina tankar i tal och skrift. Läraren ska, enligt samma läroplan, också se 
till att eleverna ges utrymme att använda olika uttrycksmedel samt utgå från varje elevs 
individuella förutsättningar.  

3.5 Sammanfattning 
Lek anses ha betydelse för lärandet enligt Lillemyr (2002), Trageton (2005) samt Björk och 
Liberg (2006). Genom att leka sig fram och att samtala med andra kan barn inspireras till att 
använda bokstäver och datorer, menar Trageton (2005). Bjar (2006), Björk och Liberg (2006) 
samt Trageton, (2005) menar att läsfärdigheterna utgår från skriftspråket. Björk och Liberg 
(2006) och Kulbradstad (2006) menar att barn kan öka sin språkliga förmåga genom att 
samarbeta och kommunicera. Att samtala och leka sig fram till kunskap är också något som 
både Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet 2006b) samt Läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94 
(Utbildningsdepartementet, 2006a.) förespråkar. Även genom Bornholmsmodellen som 
innehåller bland annat rim och ramsor (Myndigheten för skolutveckling, 2007) kan barnen 
öka sin språkliga förmåga. Även Säljö (2000) betonar samspelets betydelse för inlärningen. 
Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 2006a.) menar att datorn kan fungera som ett medel för 
att söka kunskap och Skolverket (2000), Trageton (2005) och Björk och Liberg (2006) menar 
att datorn även är ett verktyg vid läsning och skrivning. Trageton (2005) menar att datorn kan 
hjälpa elever som har svårt med motoriken att skriva, och att handstilsträningen kan vänta till 
år 3. Dewey (1997) samt Beane (1999) menar att det är viktigt att barnen får en helhetssyn i 
undervisningen och förespråkar ett praktiskt och tematiskt arbetssätt. Detta kan enligt 
Trageton (2005) göra att barnen får använda flera av sina av Gardner (1999) beskrivna 
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intelligenser. Genom att skapa små rum i klassrummet kan olika lärstilar främjas enligt 
Trageton (2005).  
 
Både Healy (1999) och Trageton (2005) menar att barnen endast borde använda program och 
spel som låter eleven själv skapa något och som exempel på det beskriver Trageton 
ordbehandlingsprogram. Trageton förespråkar att eleverna ska använda båda händerna vid 
tangentbordet. Läraren bör inte rätta elevernas texter från början, enligt Mehlum (1995), 
Trageton (2005) och Björk och Liberg (2006). Det gäller också att hålla motivationen hos 
eleverna uppe för att en kunskapsutveckling ska ske, enligt Nyberg och Strandvall (2000). 
Alla barn är enligt Kulbrandstad (2006) inte intresserade av datorer och enligt Alexandersson 
och Limberg (2004) finns det också vissa svårigheter med att använda datorn i 
undervisningen. Trageton (2005) menar dock att; Att skriva sig till läsning och att använda 
datorerna i undervisningen är möjlig i all undervisning. Lärares roll blir att stötta eleverna, 
enligt Eliasson och Lind (1999) samt att agera sekreterare åt barnen, enligt Trageton (2005). 
Höien (1996) menar att detta också är ett sätt att lära barnen att urskilja ord och meningar. 
Krachen (1984) och Trageton (2005) menar att eleverna måste läsa mycket, samt dramatisera 
enligt Trageton, för att utvecklas till goda läsare och skrivare. Melin och Delberger (1996) 
menar att åldern då ett barn lär sig läsa är individuellt. Kraven på läsförmåga har också höjts 
och förändrats, enligt Mehlum, (1995).  Kulbrandstad (2006). menar också att läs- och 
skrivvanor förändrats så datorn används till allt fler ändamål. Trageton (2005) förespråkar att 
arbetena sparas i en digital portfolio. Trageton (2005) menar att undervisningen kan anpassas 
till ett vanligt klassrum och att två till fyra datorer per klassrum räcker för att undervisningen 
ska kunna bedrivas. I Sverige finns det enligt Hylén (2004) i snitt en dator på åtta elever. 
 

4. Metod  

4.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
För att kunna ta reda på hur lärare undervisar, i skolor som använder sig av Arne Tragetons 
tankegångar vad gäller att låta eleverna använda datorn och skriva sig till läsning, föll det sig 
naturligt att använda intervjuer som metod. Utgångspunkten för valet av metod har, som 
Denscombe (2000) beskriver, varit uppsatsens syfte. Valet av metod utifrån syftet blev att 
använda kvalitativa intervjuer, eftersom den metoden föreföll ge en god bild av hur lärare 
arbetar med läsinlärningen genom att använda datorerna som hjälpmedel. En kvalitativ metod 
bygger, enligt Denscombe, på ett intresse för hur människor förstår och uppfattar saker. I detta 
fall låg intresset i att se hur lärare uppfattar och arbetar med att låta eleverna skriva sig till 
läsning samt hur skolan arbetar med denna metod.  

4.2 Urval 
Genom sökning på Internet, Google, under ordet Trageton, framkom det att framför allt en 
kommun i Sverige arbetade med Tragetons metod; Att skriva sig till läsning. Så gott som 
samtliga grundskolor i denna kommun arbetade med denna metod, om än i olika stor 
utsträckning, enligt vad som stod att läsa på deras respektive hemsidor. Samtliga rektorer i 
denna kommun fick ett missivbrev (se bilaga 1.) skickat till sig och urvalet av respondenter 
bygger på de förslag som kom från de två rektorer som svarade på förfrågan. De bekräftade 
att de arbetade utifrån Arne Tragetons tankegångar samt att de var villiga att låta sin personal, 
efter skriftlig förfrågan om de ville låta sig intervjuas, vara tillgängliga för denna studie. 
Rektorerna lämnade förslag på respondenter utifrån lärarnas funktioner på skolorna och dessa 
kontaktades sedan per telefon på respektive skola två veckor innan tilltänkt intervjutillfälle. 
Lärarna fick då ge förslag på lämplig tid och dag för intervjutillfällen. De ombads också 
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kontrollera med de andra lärarna på skolan som arbetade med denna metod om de kunde 
tänkas medverka i intervjuer under samma dag. Efter några dagar återkom lärarna med förslag 
om tider. I slutänden bestod respondenterna av tre lärare och tre förskollärare från två olika 
skolor på två mindre orter i södra Sverige. Urvalet i denna studie är således ett, som 
Denscombe (2000) kallar, subjektivt urval. Det vill säga respondenterna är utvalda utefter att 
deras kunskap om ämnet kan vara relevant för denna studie. Då urvalet också är relativt litet, 
menar Denscombe att det inte går att förutsätta att de resultat som framkommit i denna studie, 
är representativa för resten av de lärare som arbetar med denna metod.  
 

4.3 Genomförande 
Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide med frågor utifrån uppsatsens syfte. 
Frågorna bestod av både öppna och slutna frågor, detta för att få så stor kunskap som möjligt 
om hur metoden och Arne Tragetons tankegångar genomförs på respondenternas skolor. 
Ingen av de intervjuade hade fått möjlighet att se frågorna innan intervjun. Detta för att få så 
spontana svar som möjligt vid intervjuerna. Intervjuformen som användes var vad Denscombe 
(2000) kallar en semistrukturerad intervjuform, vilket innebär att intervjun byggde på färdiga 
frågor, men med en viss flexibilitet för utrymme till utveckling av de intervjuades synpunkter. 
Intervjuerna med respondenterna genomfördes med hjälp av bandupptagning efter att de alla 
blivit tillfrågade om de accepterade detta. Valet med inspelning bygger på att det anses vara 
ytterst svårt att hinna med att anteckna varje ord som sägs under intervjun. Det är lätt att 
viktig information utelämnas och intervjuerna blir inte heller dokumenterade i sin helhet. Alla 
intervjuer genomfördes i avskildhet från övrig verksamhet. Detta för att minska risken för 
yttre påverkan och störning. Totalt genomfördes sju intervjuer, fem stycken med 
respondenterna en och en, samt en intervju med två förskollärare tillsammans då dessa endast 
ville låta sig intervjuas tillsammans.  
 
Denscombe (2000) menar att den direktkontakt som uppstår vid intervjuer innebär att den 
information, data, som framkommer också går att kontrollera beträffade riktighet och 
relevans. Detta försäkrar en god validitet. Dock menar Denscombe att bandupptagning 
innebär att man endast får med det talade orden och missar den icke verbala 
kommunikationen. Bandspelaren som användes var av god kvalité och hade god 
ljudupptagning. Den anslöts till elnätet i stället för batterier, detta för att minska risken med 
eventuella batteriproblem. Banden som användes var kontrollerade innan. 
Bandupptagningarna transkriberades och onomatopoetiska uttryck utelämnades.  
 

4.4 Databearbetning 
Intervjuerna analyserades och därefter sammanfattades de delar som uppfyllde studiens syfte. 
Personerna avidentifierades och fick olika nummer. En sammanslagning gjordes av de båda 
skolornas intervjuer, där likheter och olikheter synliggjordes. Transkriberingarna skrevs ut i 
pappersform. Samtliga blad färgades i olika färger, en färg för varje intervju. Detta för att 
utesluta att någon del av intervjuerna skulle blandas ihop då de olika delarna klipptes ut efter 
följande kategorier med underkategorier; 
 

• Beskrivning av respondenterna, ex. hur länge har respondenterna arbetat. 
• Projektet, hur själva projektet uppkommit och hur det ska se ut i framtiden. 
• Klassrumssituation och undervisning, vilka förändringar som har skett i 

klassrummet samt hur undervisningen sker med hjälp av datorn. 
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• Datoranvändning, hur eleverna använder datorerna. 
• Lärarnas roll i undervisningen, vilken roll lärarna får i denna undervisningsform. 

 
När sedan transkriberingarna klippts itu och lagts till rätt grupp, startade arbetet med att läsa 
igenom de olika transkriberingarna i respektive grupp ett flertal gånger. Analysen av 
transkriberingarna återges i uppsatsens resultatdel. Resultatet har sedan ställts mot litteraturen.  
 

4.4 Validitet och reliabilitet   
Med validiteten menas, enligt Denscombe (2000), om undersökningen verkligen mätte, 
observerade och identifierade det undersökningen ämnade göra. Enligt Denscombe har den 
kvalitativa intervjun hög validitet då forskaren vid intervjutillfällena har närkontakt med 
respondenterna. I denna studie användes öppna frågor vid intervjutillfällena, vilket medförde 
att respondenterna gavs möjlighet att svara öppet och fritt. Detta innebär att en viss risk för att 
en upprepning av denna studie inte skulle ge exakt samma svar på frågorna. Det går inte heller 
att helt förutsätta att alla respondenter talat sanning. Dock får den risken anses som minimal 
då alla respondenter varit engagerade i sitt arbete och frivilligt deltagit i intervjuerna. Genom 
att intervjuerna spelats in och dokumenterats, finns möjlighet att kontrollera dessa.  
 
En annan aspekt är tolkningen. Denscombe (2000) menar att forskaren alltid är en person och 
att detta kan komma att påverka resultatet. Alla människor har olika förförståelse och 
erfarenheter, vilket också påverkar tolkningen av frågorna och även själva resultatmaterialet. 
Denscombe menar därför att man inte kan eftersträva en fullständig reliabilitet vid kvalitativ 
forskning. Med reliabiliteten avses hur tillförlitlig studien och mätinstrumentet blev och om 
resultaten skulle bli desamma om studien genomfördes på nytt.   
 
Studien genomfördes i liten skala; på två olika skolor och med endast sex respondenter. Detta 
gör att studien endast ger en inblick i hur denna typ av undervisning kan ske och fungera.  
 

4.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
När det gäller forskning inom humanistiska och samhällsvetenskapliga studier har 
Vetenskapsrådet (2002) formulerat fyra etiska krav. Det första kravet är informationskravet 
som innebär att forskaren måste informera sina respondenter vilket syftet med studien är och 
att samtliga respondenter informeras om att de när som helst har rätt att avbryta intervjun, sin 
medverkan samt att de skulle avidentifieras. Det andra kravet innebär att respondenterna 
måste ge sitt godkännande till att deras medverkan får användas i studien. Kravet kallas 
samtyckeskravet. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och innebär att den information 
som forskaren får ta del av ska behandlas konfidentiellt, avidentifierat och därmed inte kunna 
spåras till respondenten. Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att den information 
som respondenterna delgivit forskaren endast får användas i det syfte som de blivit 
informerade om, i detta fall till detta examensarbete.  
 
Respondenterna i denna studie har blivit upplysta om uppsatsens syfte och om samtliga etiska 
forskningskrav i samband med intervjuerna. De fick också godkänna att inspelningar av 
intervjuerna gjordes och informerades också om att banden samt transkriberingarna eventuellt 
skulle komma att höras av andra än forskaren, så som examinatorn till studien. Det blev även 
tydliggjort att studien i sin helhet sedan blev en offentlig handling. De etiska övervägandena 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjadekraven har således 
följts utifrån Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer.  
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5. Resultat 
 Resultatet bygger på sju intervjuer med  verksamma förskollärare och lärare utifrån deras 
tankar och syn på läsinlärning med hjälp av dator och att skriva sig till läsning. Utifrån 
examensarbetets syfte och forskningsfrågor samt det som framkom i intervjuerna, har följande 
resultat framkommit. 
 

5.1Beskrivning av respondenterna 
De första två respondenterna är kvinnor som arbetat som förskollärare i 12, respektive 16 år. 
De har båda gått en förskollärarutbildning, men har inte fått någon form av 
läsinlärningsutbildning. Kvinnorna arbetar i samma arbetslag och har tillsammans 26 
förskolebarn, men arbetar med 12 barn åt gången. De använder sex datorer per tillfälle, men 
har tillgång till fler. I klassrummet har de fyra datorer. De arbetar i skola A. 
 
Den tredje respondenten är en kvinna som arbetat som lärare sedan ett år tillbaka. Hon gick 
lärarutbildningen för lägre åldrar med inriktning svenska, So och har även läst en del 
specialpedagogik. I sin lärarutbildning fick hon över 10 poäng grundläggande läs- och 
skrivinlärning. Hon har 21 elever i år ett och tillgång till 10 datorer (varav två i klassrummet) 
på skola A. 
 
En annan respondent är också en kvinnlig lärare som arbetat som lärare i 10 år och 
dessförinnan varit förskollärare under ett antal år. Hon har gått inriktningen svenska, So och 
engelska. Hon kan dock inte erinra sig om att hon fått någon specifik läs- och skrivinlärning i 
någon av sina utbildningar. Läraren har 25 elever i år två och har tillgång till 12 datorer, varav 
två i klassrummet på skola A.   
 
Ytterligare en kvinnlig respondent är en lärare som arbetat i 26 år. Hon utbildade sig till 
högstadielärare, men beslöt sig efter några år att läsa in till mellanstadiekompetens. I den 
kompletteringen fick hon även utbildning i läs- och skrivinlärning. Hon har 19 elever i år ett 
och har sex datorer i klassrummet på skola B. 
 
Den näst sista respondenten är en kvinna som arbetat som förskollärare i 30 år, och alltid med 
sexåringar. Hon gick förskollärarutbildningen i Danmark på något som heter Fröbelskola. Vad 
gäller utbildning inom läsinlärning har hon gått en 5 poängs kurs som hette Läs- och skriv. 
Hon har 19 barn i förskoleklass och fem datorer till sin klass på skola B. 
 
Den sista respondenten är också en kvinnlig förskollärare som arbetat i 25år. Hon har gått en 
extra utbildning inom Bornholmsmodellen och har hand om 19 förskolebarn och har fyra 
datorer i klassrummet på skola B. 
 
Skola A har förskola, förskoleklass samt år 1-6 i en lantlig miljö nära havet vid en ort i södra 
Sverige.  
 
Skola B är en tvåparallellig f-6 skola i en liten ort vid havet i södra Sverige. 
 

5.2 Projektet  
Initiativet till att starta upp projektet kommer, enligt samtliga respondenter från en lärare på 
en annan skola som informerade kommunen om metoden. Kommunen tog sedan ett beslut om 
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att samtliga skolor i kommunen skulle arbeta enligt denna metod. Därefter är det skolornas 
IT-pedagoger som startat upp projektet på skolorna och projektet finansierades av kommunen. 
Respondenterna har tillgång till olika många datorer, men samtliga menar att de från början 
hade tillgång till två stationära samt två bärbara i varje klassrum.  
 
Respondenterna hoppas och tror att projektet är långsiktigt, en respondent hade fått 
informationen att själva projektet skulle hållas igång i fem år, men att skolorna sedan skulle 
fortsätta på egen hand. Datorerna skulle dock få finnas kvar, menade samma respondent.  
 
Målet med projektet är, enligt samtliga respondenter, att fler barn ska kunna läsa och skriva 
bättre och tidigare. 
 

Målet är ju att vi ska få en ökad andel med barn som läser tidigare och att vi inte sedan hittar 
dem i år tre och att de då inte kan läsa tillexempel.  

 
Att barnen ska kunna skriva och läsa med hjälp av datorn och att de ska kunna läsa sina egna 
texter, det tycker jag är jätte, jättebra!  

 
Samtliga respondenter har också läst och utgår från Tragetons bok, Skriva sig till läsning. 
Några har dessutom sett en film samt läst några artiklar som handlar om Trageton och hans 
metod. En respondent har varit på seminarium som Trageton själv har hållit i, en annan har 
varit på två seminarier som andra lärare från skolor som arbetat längre med denna metod, haft. 
De övriga respondenterna har endast läst boken och genom träffar med andra lärare försökt att 
utröna hur undervisningen ska läggas upp. Samtliga respondenter träffar andra lärare i 
uppföljningsmöten där de får delge sina funderingar och dela med sig av sina erfarenheter. 
Ingen av respondenterna har gått någon egentlig utbildning inom metoden. 
 

Vi har inte fått någon utbildning i det, det har vi läst oss till, och hört oss för med de andra som 
börjat före oss. Tragetons bok har vi läst ju och det är den vi utgår från.  

 
Samtliga respondenter var från början tveksamma till att skolan skulle starta upp ett sådant 
projekt eftersom skolorna sedan tidigare hade ett läsprojekt som respondenterna dessutom 
ansåg fungera bra.  
 

Jag tycker inte om att få ett sådant beslut taget, därför att det är ändå jag som har ansvar för att 
barnen lär sig saker. Jag kan inte klara av beslut som kommer utifrån som påverkar så, som 
påverkar på undervisningen. Så jag och några andra var ganska ljumna. Men efter att jag hade 
varit på två handledarträffar blev jag lite mer positiv. Så motsträvig är jag inte, utan tänkte att 
det blir som det blir.  

 
Samtliga respondenter är dock övervägande positiva i dagsläget och anser att även deras 
kollegor nu blivit mer positivt inställda till metoden. 
 

5.2.1 Uppstart 
 Samtliga respondenter började med att informera klassens föräldrar på ett föräldramöte om 
att de skulle starta upp projektet med att använda datorn i läsinlärningen. Responsen från 
föräldrarna var övervägande positiv, men enligt en respondent var vissa föräldrar oroliga över 
att barnen inte längre skulle använda handstil och lära sig att skriva för hand. En annan 
respondent beskrev föräldrar som varit oroliga över att barnen inte skulle få leka tillräckligt, 
och en respondent fick frågan om föräldrarna nu var tvungna att köpa hem en dator, men var 
mycket positiva till att barnen arbetade med datorn i skolan.  
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Hälften av respondenterna ansåg att det hade gått bra att starta upp projektet när det väl 
startades upp och alla respondenter utom en upplevde att eleverna var positiva vid uppstarten.  
Två av förskollärarna upplevde att det var mycket positivt att starta upp projektet och anser att 
det underlättar att varken de två som är förskollärare eller barnen, testat denna typ av 
undervisning tidigare.  
 

5.2.2 Svårigheter vid uppstarten 
Samtliga respondenter menade att det i början var svårt att hinna med att lära alla elever hur 
de skulle logga in, skriva ut och spara sina arbeten. En respondent menar också att det är svårt 
att bara ha en skrivare kopplad till en dator, vilket innebär att de måste använda ett USB-
minne för att skriva ut något från de andra datorerna. Två av förskollärarna menade att det 
behövs mycket tid och att de skulle behöva besitta mer datakunskaper, för att de ska kunna 
hjälpa barnen bättre. Att tiden är ett problem, anser även en annan respondent. Hon menar 
även att klassens storlek och ojämnhet i kunskapsnivå försvårade vid uppstarten, det var svårt 
att veta hur barnen skulle sättas ihop i skrivparen för att nå bästa resultat. Respondenten hade 
dock sedan tidigare använt liknande undervisning och ansåg inte att detta var speciellt stor 
skillnad mot hennes tidigare undervisning.  En respondent kände att de ännu inte riktigt hade 
kommit igång. De hade valt att inte starta upp det på något speciellt sätt, och en viss svårighet 
låg i att inte alla lärare var intresserade av datorerna, och därmed inte heller i projektet. En av 
lärarna menade att det var svårt och väldigt luddigt hur projektet skulle gå till och vad som 
förväntades av lärare och elever. Dessutom var det väldigt svårt att motivera eleverna. Hon 
uttryckte det som: 
 

Jag hade ju en trea förut och dom älskade det här med datorer, vi jobbade då ganska mycket med 
datorerna. Den här ettan var inte alls lika intresserade, flickorna var rädda och pojkarna brydde 
sig inte. Så jag försökte där i början. Men tänkte; Hur ska det här gå? Men nu ska vi skriva 
alfabetet på datorn! Men dom ville inte det. Kan inte jag få skriva för hand, frågade dom. Ja och 
så vidare, så var dom! Dom var inte ett dugg intresserade, och nu ska ni få skriva era historier på 
datorn; Jaha, men jag vill rita, ja men jag vill skriva för hand. Så att, det var ett svårt projekt, vad 
ska jag göra? Så jag brydde mig inte om det så mycket, och rätt som det var så började dom 
skriva på datorn utan att jag höll på och pushade dom.  

 

5.3 Klassrumssituation och undervisning 

5.3.1 Respondenternas arbete med skriv- och läsinlärning 
Flera respondenter började själva skriv- och läsinlärningen med hjälp av Bornholmsmodellen 
och därefter startades datoranvändandet och Att skriva sig till läsning upp. För att väcka ett 
intresse för datorn talade och visade flera av respondenterna hur datorn fungerade för barnen. 
Sedan introducerades barnen två och två, eller en och en i hur de kunde använda datorn som 
ett redskap för sitt skrivande. En respondent fick dock vänta tills barnen själva kom och 
frågade om hjälp med att börja arbeta med datorn då hennes klass visat sig högst ovilliga till 
att använda datorn.  Samtliga respondenter menade att datorns funktion vid skriv- och 
läsinlärningen, främst ligger i att barnens nyfikenhet och lust att lära väcks, men också att 
datorns bokstäver blir tydliga och att det är ett ”lätt” sätt att få ner sin text på papper. De 
respondenter som arbetar i förskoleklass menar att skriv- och läsinlärnigen och 
datoranvändningen måste utgå från lek.   
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Samtliga klasser utom en klass började Att skriva sig till läsning med bokstavsräckor, och 
spökskrivning. Det innebär att barnen trycker på flera tangenter utan att de bildar egentliga 
ord eller meningar men att de sedan förklarar för läraren vad de skrivit och att läraren därefter 
skriver med riktiga ord och meningar ner vad barnet själv ”skrivit”. På så sätt känner barnen 
att deras egen berättelse går att läsa av någon annan än barnet självt. Barnen fick också och att 
leka sig fram på datorerna från början. Eftersom de flesta barnen i den ena respondentens 
klass redan kunde skriva för hand innan projektet startade, fick barnen i den klassen börja 
med att skriva om sina handskrivna texter på datorn. Sedan fick de skriva sagor direkt på 
datorn . Barnen uppmanades att använda Times New Roman samt dra upp storleken på texten. 
En annan respondent låter barnen fritt välja typsnitt så länge som texten inte ska skrivas ut, då 
får inte typsnittet vara för stort av ekonomiska skäl. En något förstorad text, menar dock 
samtliga respondenter, underlättar för barnen när de ska läsa upp något som de skrivit. För att 
träna barnen att hitta på tangentbordet, tryckte en respondent ner vissa knappar på 
tangentbordet och lät sedan barnen leta reda på dessa tecken och skriva dem igen på samma 
dokument. Samtliga respondenter har också dataprogrammet ”Tio fingrar” inprogrammerat på 
datorerna för att eleverna ska kunna öva fingersättningen. En respondent anser att programmet 
är pedagogiskt eftersom det syns på skärmen vilken tangent du trycker ner. Det blir bara text 
om det är rätt tangent som trycks ner. Det kan också läggas in en ljudfil så att barnen kan höra 
bokstavsljudet på den tangent som de trycker ner. Flera respondenter försöker få barnen att 
använda båda händerna vid tangentbordet och flera respondenter anser att det är bra att 
eleverna kan skriva med rätt fingersättning så att de blir snabbare på att producera sina texter. 
En respondent menar också att det behövs något nytt att utmana barnen med. Två 
respondenter menar dock att: 
 

Lite har de fått jobba med Tiofingrar, men det klart att det känns viktigt att dom vet var 
bokstäverna finns, och hur de ser ut än att skriva så.  
Problemet med Tio fingrar är att texten är skriven med små bokstäver, men dom små barnen kan 
inte koppla ihop dom små bokstäverna till dom stora på tangenterna så det är så där ogenomtänkt 
så det är inte klokt, och då är den enda möjligheten där att man lägger in egna program till 
barnen, alltså egna texter som jag kan sitta och förskriva då, och att jag använder versaler. Så att 
barnen får rätt koppling.  
 

Samtliga respondenter arbetar också med ”Läsvägen” och har där olika grupper, beroende på 
vilket stadium barnen befinner sig i sin läsutveckling. Flera respondenter arbetar med tre olika 
nivåer; språklig medvetenhet, läsinlärningsgrupp och läsklubb för de barn som redan kan läsa. 
I språklig medvetenhetsgruppen arbetar barnen vidare med bland annat språklekar. I 
läsinlärningsgruppen arbetar barnen med att lära sig höra bokstavsljud och bygga ord samt att 
arbeta med ordbilder och ordkort. I läsklubben kan barnen redan läsa och tiden ägnas till 
läsning och läsuppgifter som läraren ger barnen. Ingen av respondenterna använder elevernas 
egna texter då de lästränar. Förutom detta använder sig flera respondenter av rörelse och 
drama i sin språkundervisning för att tillgodose fler barns inlärningsstilar. Detta är något som 
två av respondenterna säger sig sakna i Tragetons undervisningsmetod.  
 
 
De texter som barnen producerar används främst till att leta efter bokstäver och bokstavsljud, 
samt till att producera egna sagor. Barnen tittar på sin egen text och jämför med bilderna som 
sitter uppe i klassrummet eller som ligger bredvid datorn och ljudar sig fram. Respondenterna 
arbetar främst med själva bokstavsljudet i stället för bokstaven, samt med rim och ramsor.  
Utvecklingen av skrivprocessen, menar samtliga respondenter, sker olika snabbt på olika 
barn. Vissa behöver mer tid än andra och alla respondenter vittnar om att barnen blir glada då 
de lyckats få ner en text som någon annan kan läsa.  
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Först var det svårt. Sen är det någon som har fått till en början; Det var en gång och så. Men 
många skriver ju bara första bokstaven i varje ord från början. Så vi har en hel saga med bara 
massa första bokstäver, men där fick man ju skriva under vad det betydde. Sen gjorde vi ett 
dikthäfte i höstas också. Alla skrev höstdikter och sen så målade dom bilder till det. Sen 
skickade vi iväg det på kopiering, i fyrfärger och så fick dom den som julklapp. Alla blev så 
glada att det var dom själva som skrivit dikterna.  

 
 

Även när det gäller nivån på läsning skiljer det sig också åt mellan olika elever i samma klass, 
enligt respondenterna. En respondent menar att barnen i klassen skiljer sig åt i ett spann från 
en elev som knappt kan läsa korta ord, till en annan elev som redan i höstas läste tjocka Harry 
Potter böcker. Andra respondenter menar att spridningen är stor men att denna metod Att 
skriva sig till läsning ändå fört samtliga elever framåt på ett mycket bra sätt.  

 
Alltså jag har jobbat i så väldigt många år, och så här duktiga barn har jag aldrig haft just när det 
gäller läsinlärningen alltså att läsa. Men det satsas ju även mycket i förskolan och även personal 
i förskolorna i kommunen blir mer och mer medvetna om hur viktigt det är med rim och ramsor 
och klappramsor och hela den här grundet för språket är. Så jag vill nog säga också att vi får 
barn också som har kommit längre om man nu går tillbaka, dom är bättre förberedda från 
förskolan än vad dom har varit tidigare, eftersom kommunen har satsat så väldigt redan från 
tidig ålder. Och sen då att vi jobbar så mycket med datorn så det måste ju bli ett resultat utav det.  

 
Flera av respondenterna arbetar med skriv- och läsinlärningen på olika nivåer och i flera av 
fallen även åldersöverskridande. Beroende på mognad och vilka förkunskaper som barnet 
besitter, placeras barnen ut i olika grupper. En respondent menar att även förskolebarnen är i 
olika grupper och vissa av barnen har knäckt läskoden och de får då går in i år ett, och i deras 
olika grupper. Vissa av förskoleklassens barn är redan inne på själva läsinlärningen, och 
någon går i högsta gruppen och sitter nere i biblioteket och läser böcker flytande. Samma 
respondent menar också att det känns bra att kunna möta barnen där de befinner sig och ge 
dem rätta utmaningarna. Respondenten menar vidare att detta är ett tydligt sätt på 
individualisering, alla barn får inte samma undervisning. Samtliga respondenter anser sig 
också ge barnen individuella uppgifter och ställer olika krav på dem beroende på var de 
befinner sig i sin lärprocess.  
 
Två av respondenterna arbetar inte ämnesövergripande eller tematiskt. En annan respondent 
arbetar tematiskt men inte ämnesövergripande, medan två andra försöker arbeta med teman, 
men gör det inte fullt ut. Dock arbetar klasserna ämnesövergripande. Två respondenter arbetar 
tematiskt med skolans tema samt även ämnesövergripande.  
 

Man får ju in det här med Att skriva sig till läsning oavsett vilket tema man jobbar med. Barnen 
skriver ju om saker inom alla områden.  

5.3.2 Samarbete 
Samtliga respondenter låter barnen i största möjliga mån arbeta två och två vid datorerna. I 
vissa fall kan eleverna komma att arbeta tre och tre och då beror det på att klassen är ojämn 
till antalet. Fyra av respondenterna styr vilka barn som ska arbeta ihop. Alla respondenter 
förutom två av förskollärarna arbetar med alla barn samtidigt vid datorerna när de arbetar med 
att skriva sig till läsning. Samma förskollärare har endast halva gruppen per arbetstillfälle. 
Samtliga respondenter menar att de inte i någon större utsträckning kommit att förändra sin 
undervisning, utan mer tagit in metoden och datorn som ett komplement. En av 
respondenterna  menar att undervisningen inte förändrats mer än att de använder datorn mer, 
beroende till stor del på att de har projektet ”Läsvägen” fyra dagar i veckan. Respondenten 
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menar att undervisningen i annat fall skulle baseras mer på att skriva sig till läsning. Hon 
menar att;  
 

Jag tror att vi skriver mer nu än vad vi skulle ha gjort annars, det gör vi nog faktiskt. Eleverna 
orkar mer med det här sättet att skriva än vad de gör när de skriver för hand. Vi ska ju på ett 
studiebesök nu som i morgon och då skriver vi nog för hand efteråt och då ser jag direkt 
skillnaden, för då vet jag att dom bara orkar sitta och skriva för hand i kanske 20min, och med 
datorn kan dom sitta en hel förmiddag och fortfarande tycka att det är skoj.  
 

5.3.3 Avkall från Tragetons modell 
När det gäller avkall från grundmallen anser sig respondenterna följa mallen till stor del, men 
de flesta av respondenterna anser sig dock mer ha plockat in daton i sin befintliga 
undervisning än att de ändrat hela sitt undervisningssätt. En respondent menar också att hon 
inte följer mallen när det gäller att undervisningen bör ske tematiskt. Avkall från mallen har 
även skett i form av att Trageton förespråkar olika rum i klassummet vilket endast två av 
respondenterna gjort. Två av de andra skulle vilja göra den förändringen men anser att det inte 
är genomförbart på grund av platsbrist.  
 

Jag ska säga att det är nog något som jag hade önskat, men här är inte utrymme för att göra det, 
det är helt omöjligt. Jag har ännu inte haft ett klassrum där man har kunnat göra det.  

 
När det gäller handskrift menar samtliga respondenter utom två att de inte specifikt tränar 
handskrift men att det ändå ingår i undervisningen.  
 

Jag tycker att det är viktigt, och dom har en finskrivningsbok som vi började redan i ettan med, 
för att dom bör träna finmotoriken och dom bör kunna skriva läsligt, jobba med dom musklerna 
för att inte ja, helt enkelt, det är svårt att skriva, för vissa är det svårare än för andra. Så visst 
tycker jag att det är viktigt. Man måste kunna skriva ett läsligt meddelande för hand. Alltså vi 
tycker att en handskrivning också är ganska viktigt och vi har, alltså han (Trageton) säger ju där 
att skriver man på dator så kommer den, säger han. Man behöver inte kämpa lika mycket och så 
och det är ju fantastiskt om det är så, sen har man ju vissa barn som har svårigheter med sin 
motorik och där, men jag vet inte om det helt plötsligt bara faller på plats. Jag tror ändå att träna 
ger färdighet.  
 

De flesta respondenterna har också valt att arbeta med Att skriva sig till läsning vid några 
enstaka tillfällen i veckan. Endast en respondent menar att hon använder datorerna och 
arbetssättet i all undervisning.  

 
Den främsta skillnaden mellan Att skriva sig till läsning och de metoder som respondenterna 
tidigare använt sig av, menar respondenterna ligger i att Tragetons modell lägger fokus på det 
skrivna, på själva texten, och att barnen själva formulerat texter och att det är deras eget 
berättande som sedan används i undervisningen. En respondent menar att hon fortfarande 
arbetar med ordbilder, samt menar att läraren måste vara lyhörd och inte kasta sådant som 
fungerar bara för att de börjar med något nytt. Det bästa är oftast att blanda menar 
respondenten.  

5.3.4 Fördelar med undervisningen 
Samtliga respondenter ansåg att de barn som anses vara svaga samt barn med motoriska 
svårigheter; som har svårt att skriva och som det går åt för mycket tid och energi till at skriva 
för hand, är de som gynnas mest av metoden. De får dessutom lättare att läsa, både sina egna 
och andras texter. Två respondenter ansåg även att de starka eleverna gynnas och utvecklas då 
de får möjlighet att utveckla sin skrivtekniska förmåga och kan skriva långa berättelser utan 
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att de blir klara på en gång. Endast en respondent kunde se att några elever skulle kunde 
missgynnas. Hon menade att det fanns en fara med att skrivparen ibland blir för ojämna, och 
då främst när det gäller att ta för sig. Hon menade att; 
 

Ett skrivpar kan ju aldrig vara jämnstarka och dom eleverna som från början är lite blyga, lite 
dåligt självförtroende, dom kan lätt bli helt överkörda av sin partner, även om det är någon som 
de tycker väldigt mycket om så tillåter dom då den andra att ta över och tar själv en underordnad 
roll.  

 
Enligt respondenterna lär sig barnen att samspela och samarbeta när de sitter vid datorerna 
och respondenterna menar att barnen ökat sin språkliga medvetenhet genom Att skriva sig till 
läsning. Respondenterna menar att barnen har lärt sig bokstäverna snabbare och blivit mer 
intresserade både av språket och av datorn. Respondenterna är mycket glada att skolan är med 
i detta projekt. 
     
Två av respondenterna anser att barnen måste få en chans att lära enligt den lärstil som är bäst 
för just den eleven. Vissa barn måste använda kroppen för att kunna lära sig. De menar också 
att läsandet och skrivandet är fysiskt, barnen gör något med sin kropp och kan då 
kommunicera med hjälp av text. Barnen får i denna metod använda flera sinnen när de lär sig, 
enligt respondenterna. Barnen använder synen och känseln när de skriver på datorn, hörseln 
och rösten när de diskuterar och hör eller läser texter. Dessutom menar en respondent att 
barnen lär sig mycket av själva diskussionen med sina klasskamrater. En annan respondent 
anser att barnen utvecklas oerhört med denna metod då barnen får en tydlig bild av sitt 
utvecklande i och med att de spar arbetena under skoltiden, som en slags portfolio. Hon tycker 
sig också ha märkt en stor skillnad med hur barnen lär sig och uppfattar bokstäver sedan de 
startat med att skriva sig till läsning. Detta har till största del skett genom att barnen fått leka 
sig fram på datorn, menar respondenten. Att leka sig fram till kunskap menar även två andra 
respondenter är en viktig del när barnen ska ta till sig kunskap.  
 
Alla respondenter har gjort bokstavstester, dock har flera respondenter tagit specialpedagogen 
till hjälp vid genomförandet av testerna och ingen av respondenterna arbetar helt individuellt 
med barnen utifrån testresultaten.  
 

5.4 Datoranvändning 

5.4.1Förutsättningar 
Förutsättningen för att använda denna metod menar respondenterna är att det finns tid, datorer 
och utrymme för barnen och datorerna. Flera respondenter menar att en förutsättning är att de 
kan dela på gruppen så att alla barn kan sitta vid en dator tillsammans med en skrivkompis. 
Sedan är det också, enligt respondenterna en förutsättning att barn och lärare är intresserade 
av att arbeta med datorer.  

5.4.2 Skrivhjälp, dokumentation och stavningskontroll 
Alla respondenter utom en fungerar ibland som sekreterare åt barnen som har svårt att få ner 
sin berättelse på dataskärmen. Den respondent som inte hjälper barnen har dock gjort det 
tidigare men anser att det inte längre behövs. En respondent menar att hon hjälper allt mer 
sällan sina elever. Det händer dock att hon hjälper barn som har stor fantasi och har mycket 
att berätta, men som inte hinner eller orkar skriva allt på datorn. Detta gör hon för att barnen 
ska få känna att de får ner sitt berättande på en text, och på så sätt bli stimulerade att fortsätta. 
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Barnen i hennes klass får sedan klippa ut texten och klistra in den i en skrivbok. Anledningen 
till detta är enligt henne att: 
 

Det är för att det ska bli en bok, för att det ska bli, ja vi är helt enkelt produktinriktade. Jag tror 
att vi skulle kunna samla texterna på ett annat sätt också, men det har varit ren stimulans för dom 
att få det i en bok helt enkelt. Just det här att få sätta en bild, en egen bild till. För många är det 
ju viktigare än orden.  

 
De andra respondenterna samlar barnens framsteg i en mapp. Där lägger barnen in vissa av 
sina utskrivna texter vilket hjälper till att synliggöra hur kunskapsprocessen utvecklas.  
 
Respondenterna låter barnen till största del själva bestämma vad de ska skriva. När lärarna har 
givna teman får barnen ändå själva bestämma själva innehållet. Samtliga respondenter har 
också stavningskontrollen aktiverad på datorerna, och de flesta respondenter menar att de barn 
som är redo för det, dels själva och dels med lärarens hjälp, blir uppmärksammade både på 
hur orden stavas och själva meningsbyggnaden. Flera respondenter menar dock att barnen inte 
ska känna sig hindrade att skriva på grund av en rädsla för att stava fel och rättar därför inte 
texterna om inte barnen själva efterfrågar det. En respondent har däremot börjat arbeta med 
stavning och har veckans ord för att barnen ska lära sig hur vanliga ord stavas.  Hon är också 
den enda respondenten som börjat rätta texterna mer aktivt. Ingen respondent har upplevt 
någon oro från föräldrarna över att de rättar eller inte rättar.  
 

5.4.3 Spel 
Flera respondenter låter även barnen spela spel på datorerna ibland. Alla respondenter medger 
dock att de flesta spel är uppbyggda på ett sätt som gör att barnen själva inte kan skapa något 
utan bara kan göra rätt eller fel. Respondenterna menar dock att barnen uppskattar spelen.  

5.5 Lärarnas roll i undervisningen 
Fyra av sju respondenter anser att undervisningen är lärarstyrd till viss del, lärarna bestämmer 
själva ämnet eller vad till exempel sagan ska handla om, och eleverna bestämmer innehållet. 
Två respondenter anser att undervisningen är styrd och endast en respondent ansåg att 
undervisningen främst var fri. Själva lärarrollen blir mest som en handledande lärarroll anser 
samtliga respondenter. En respondent menade dock att hon kände sig en aning splittrad och 
ansåg sig ofta ta rollen som berättare för att skapa inspiration för eleverna till sitt skrivande.   

5.5.1 Pedagogiska teorier  
Samtliga respondenter menar att de hämtar pedagogiska teorier och idéer från olika 
inspirationskällor. En respondent menar att hon utgår från många olika pedagogers teorier 
men att samtliga som hon hämtar inspiration från utgår från att barnen ska uppleva saker, 
”learning by doing”, som hon uttrycker det. Genom att eleverna får varva drama, muntliga 
berättelser med skapande skrivning på datorn, menar hon att barnen förs framåt i sin 
lärprocess. Ingen av respondenterna kan precisera någon specifik grundsyn eller teori som 
deras undervisning utgår från.  

5.5.2 Utvärdering och framtid 
Samtliga respondenter menar att de hoppas och tror att skolorna ska fortsätta att finansiera 
arbetet med metoden Att skriva sig till läsning även efter att kommunen avslutat själva 
projektet. Utvärdering av projektet sker dels under läsåret och dels efter läsårets slut. Samtliga 
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respondenter är övervägande positiva och hoppas kunna utveckla arbetet ytterligare i 
framtiden. 

Jag fortsätter gärna nästa år också och avsätter den här tiden för att jag tycker att det är så pass 
stora vinster i det här. Det är många sociala vinster också, att barnen som annars inte jobbar 
ihop, kan få jobbar ihop. Man kan försöka att skifta grupper rätt ofta, att dom får lära känna 
varandra på ett annat sätt, hur man tänker och så där, som man kanske inte annars gör, sen tycker 
jag att det utvecklar deras språk. Jag tror och hoppas att det gör det, att dom blir mer medvetna 
om hur det ser ut.  

5.6 Sammanfattning av resultat 
I den kommun som respondenterna arbetar i har de tagit ett kommunbeslut om att samtliga 
skolor ska arbeta enligt modellen Att skriva sig till läsning. Målet med projektet är att fler 
barn ska kunna läsa och skriva bättre och tidigare. Samtliga respondenter var tveksamma till 
projektet men är nu övervägande positiva. Flera respondenter använder metoden integrerat 
med andra läsinlärningsmetoder, så som Bornholmsmodellen och Läsvägen. Respondenterna 
låter också barnen leka sig fram på datorerna. Spridningen på kunskapsnivån i klassen gör att 
respondenterna ibland har svårt att kombinera ihop rätt skrivpar. Metoden bygger också till 
stor del på att ett lärande ska ske bland annat genom kommunikation. Texterna som eleverna 
producerar används ofta som arbetsmaterial då barnen ska leta efter bokstäver och dylikt. 
Vissa avkall från modellen har skett genom att endast ett fåtal respondenter har skapat små 
rum i klassrummet och att flera respondenter låter barnen skriva för hand. Dessutom använder 
ett flertal av respondenterna endast metoden under vissa specifika tillfällen under veckan. 
Metoden anses främst gynna de elever som har motoriska svårigheter. Lärarna kan också i 
vissa fall komma att fungera som sekreterare åt barnen.  Delar av barnens arbete sparas i olika 
mappar, så kallade portfolios.  Barnen tillåts spela vissa spel eller program med olika 
övningar, bland annat ett som övar upp elevernas fingersättning. Samtliga respondenter tror 
dock att de kommer att fortsätta med metoden i framtiden då undervisningen fallit väl ut. 
 

6. Analys 

6.1 Skriv- och läsinlärning 
Hur arbetar de intervjuade förskollärarna och lärarna med skriv- och läsinlärning och hur 
använder de sig av datorn i undervisning? Resultatet visar att flera respondenter arbetat med 
Bornholmsmodellen i sin undervisning i början av skriv- och läsinlärningen, samt 
”Läsvägen”.  Bornholmsmodellen utgår från sju olika grupper, med bland annat rim och 
ramsor, enligt Myndigheten för skolutveckling (2007). Enligt resultatet startades 
datoranvändningen upp genom att respondenterna försökte väcka barnens nyfikenhet och 
intresse genom att låta barnen leka sig fram för att kunna ta till sig och skapa ett lärtillfälle. 
Enligt Lillemyr (2002), Trageton (2005) samt Björk och Liberg (2006) har lek betydelse för 
lärandet och ses ibland till och med som en förutsättning för att ett lärande ska ske. Trageton 
(2005) menar också att barnen i förskolan främst ska bli inspirerade att använda datorn och 
upptäcka bokstäverna genom att leka sig fram. Detta är något som resultatet också visar 
genom att de respondenter som är förskollärare uttrycker att de främst ser att barnen får leka 
sig fram till läsning och skrivning.  
 
Enligt litteraturen, Bjar (2006), Björk och Liberg (2006) samt Trageton, (2005) utgår 
läsfärdigheterna från skriftspråket. Björk och Liberg (2006) och Kulbradstad (2006) menar att 
barn som får samarbeta och kommunicera med varandra ökar sin språkliga förmåga på ett bra 
och naturligt sätt. Att samtala och leka sig fram till kunskap är också något som både 
Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet 2006b) samt Läroplanen för det 
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obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94 
(Utbildningsdepartementet, 2006a.) förespråkar. Även Leimar (1974) menar att läsningen ska 
kommunicera och att läsningen ska utgå från talspråket. Vikten av att eleverna får samspela 
med andra är något som Säljö (2000) och det sociokulturella lärandet, menar är en viktig 
faktor för att ett lärande ska ske. Leimar (1974) och Trageton (2005) menar att barnens 
språkliga förmåga får möjlighet att utvecklas då eleverna ges utrymme att både få samtala 
men också att lyssna på sin skrivkompis och genom detta utveckla sin text och sitt språk. 
Resultatet visar att samtliga respondenter låter barnen arbeta tillsammans vid datorerna. 
Respondenterna menar att barnen lär sig att samarbeta och att barnen som arbetat vid 
datorerna ökat sin språkliga medvetenhet genom att dels få kommunicera med varandra och 
dels genom arbetet med datorerna. Respondenterna har också kommit att lägga fokus på det 
skrivna och barnens egna texter i sin skriv- och läsundervisning.  
 
Både Healy (1999) och Trageton (2005) menar att det endast finns några få pedagogiska 
program, spel, som låter eleven skapa något då de använder programmet eller spelet. Dessa 
spel är dock ofta uppbyggda för att hålla barnens motivation uppe genom att de kan få poäng 
eller liknande. Som exempel på ett bra program anger de bland annat ordbehandlingsprogram. 
Resultatet visar att samtliga respondenter använder sig av ordbehandlingsprogram i sin 
undervisning. Dock använder sig också samtliga respondenter även av andra spel som de alla 
medger främst består av drillningsövningar med rätt eller fel, men som barnen ändå tycker 
mycket om att spela. Samtliga respondenter använder sig också av programmet ”Tio Fingrar”, 
som övar barnens förmåga att använda fingersättningen på tangentbordet. Trageton (2005) 
menar dock att det bästa sättet att få eleverna att använda båda händerna vid 
tangentbordsträning är att låta eleverna skriva fritt vid tangentbordet, men att visa hur de ska 
hålla sina händer. Att använda båda händerna bidrar också, enligt Trageton, till att eleverna 
stimulerar båda hjärnhalvorna, något som inte sker vid handskrivning.   
 
Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 2006a.) menar att datorn kan fungera som ett medel för 
att söka kunskap och Skolverket (2000), Trageton (2005) och Björk och Liberg (2006) menar 
att datorn även är ett verktyg vid läsning och skrivning. Resultatet visar att samtliga 
respondenter använder datorn som ett hjälpmedel och verktyg för skriv- och läsinlärning.  
 

6.2 Tragetons undervisningsmetod 
Hur använder sig de intervjuade förskollärarna och lärarna sig av Arne Tragetons 
undervisningsmetod? Respondenterna menar att datorn gör att barnen har lättare att uppfatta 
bokstäverna och barnen har dessutom lättare att skriva längre berättelser när de använder 
datorn. Metoden gynnar barn med motoriska svårigheter, enligt respondenterna. Trageton 
(2005) menar att många barn har svårt med motoriken när de i sex, sjuårsålder ska skriva för 
hand. Datorn kan då fungera som ett verktyg för att barnen ska kunna skriva utan större 
ansträngning. Trageton menar vidare att hans studie visar att barn som använder datorn också 
producerar bättre texter tidigare än andra barn. Dessutom kom de barn som börjat senare med 
att skriva för hand i slutänden att ha en bättre handstil än de övriga. Trageton menar att det 
räcker att börja öva handstilen i år 3. Resultatet visar att endast två respondenter specifikt 
tränar handstil men samtliga ändå låter handskrivning ingå som en del i undervisningen. De 
två respondenter som tränade handstil menade att det var viktigt att barnen börjar träna 
finmotoriken genom att öva handstil eftersom de inte trodde att det skulle komma av sig själv. 
Trageton (2005) menar dock att den tid som läggs på att öva handstil i stället kan användas till 
skriv- och läsinlärning som inte fokuserar på motorik, utan mer på skapande.  
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Trageton (2005) menar att eleverna får börja med att leka sig fram och göra bokstavsräckor 
och spökskrift. Därefter utvecklas texterna successivt och så småningom formas sagor. 
Därefter menar Trageton att lärarna bör låta eleverna göra egna bokstavsböcker samt arbeta 
vidare med de bokstäver som de visat sig ha problem med vid bokstavstesterna som 
genomförts för att se vilka bokstäver eleverna kan eller inte. Som läseböcker kan läraren 
också använda sig av texter som eleverna producerat eller berättat. Resultatet visar att de 
flesta respondenterna lät sina klasser börja med att leka sig fram på datorn genom 
bokstavsräckor och spökskrivning. Därefter fick de skriva sagor och berättelser på datorn. 
Respondenterna använder sedan barnens texter till att leta bokstäver och bokstavsljud. 
Resultatet visar också att samtliga respondenter gör bokstavstester, men att de inte använder 
resultatet till individualisering. Ingen av respondenterna arbetar med elevproducerade 
bokstavsböcker, eller använder elevers berättelser till läseböcker.  
 
Dewey (1997) samt Beane (1999) menar att det är viktigt att barnen får arbeta på ett sätt som 
ger barnen en helhetssyn. De förespråkar därför att lärarna ska arbeta praktiskt och tematiskt, 
något som också bidrar till att barnen får använda många olika sinnen och intelligenser. 
Gardner (1999) menar att människan har åtta intelligenser och Trageton (2005) menar att 
barnen får en chans att använda och utveckla dessa genom ett tematiskt arbetssätt. Resultatet 
visar att sju av fem respondenter arbetar tematiskt, dock i olika stor utsträckning. Två av de 
fem arbetar dessutom ämnesövergripande, och menar att de får in datoranvändandet i alla 
teman. Resultatet visar vidare att några respondenter försöker undervisa enligt så många 
lärstilar som möjligt. Respondenterna anser precis som litteraturen, att barnen behöver få 
använda sin kropp för att kunna ta till sig kunskap.  
 
För att främja olika lärstilar anser Trageton (2005) att klassrummet bör möbleras så att små 
rum skapas. Resultatet visar dock att endast två av respondenterna tillämpar detta, men att 
även två andra respondenter skulle vilja ha sitt klassrum i olika rum, men anser sig ha 
platsbrist.   
 
Björk och Liberg (2006) menar att läraren inte bör rätta elevernas texter från början, utan i 
stället bara uppmuntra eleverna. Mehlum (1995) menar också att läraren inte bör rätta då detta 
kan hindra barnen från att känna glädje och spontanitet över sitt skrivande. Trageton (2005) 
menar att eleverna från början måste få skriva fritt med egen stavning, och menar att eleverna 
själva så småningom kommer att efterfråga stavning. Det är dessutom betydligt lättare att 
ändra sin text om den är skriven på dator än för hand, menar Trageton. Resultatet visar att 
samtliga respondenter har stavningskontrollen aktiverad på datorerna. Respondenterna rättar 
dock inte texterna över lag utan endast när barnen efterfrågar detta. En respondent har börjat 
arbeta med stavning nu i år två och hon har även börjat rätta barnens texter. 
 
När det gäller motivation menar Nyberg och Strandvall (2000) att det är en viktig del i att 
barnet ska tillgodogöra sig kunskap. Resultatet visar att samtliga respondenter utom en, hade 
elever som var övervägande positiva och villiga att arbeta med datorer. Kulbrandstad (2006) 
menar att det finns barn som inte är intresserade av datorer. Resultatet visar också att så var 
fallet för en respondent som fick vänta ut sina elever till dess att deras nyfikenhet väckts och 
de ville lära sig mer om datorn. Resultatet visar dock att samme respondent nu är den 
respondent som använder metoden Att skriva sig till läsning i all undervisning, något som hon 
är ensam om att göra. Trageton (2005) menar också Att skriva sig till läsning och att använda 
datorerna i undervisningen är möjlig i all undervisning. Alexandersson och Limberg (2004) 
menar att det kan finnas vissa svårigheter med att använda datorn i undervisningen, då 
eleverna tvingas vänta. Resultatet visar dock att respondenterna antingen har tillräckligt med 
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datorer för att varje skrivpar har en egen, eller också arbetar de elever som inte har någon 
dator med någon annan uppgift. Respondenterna menade dock att det i början var svårt att 
hinna med alla elever eftersom alla respondenter utom två arbetar med metoden med hela 
klassen. Trageton (2005) menade dock att arbetsbördan kan minskas genom att klassen delas 
upp och arbetar med olika områden inom temat.  
 
För att spara plats och för att läraren ska kunna tyda hur läsparen fungerar, menar Trageton 
(2005) att eleverna med fördel kan stå framför datorerna. Vidare menar han att det räcker med 
en skrivare per klassrum, men att det är praktiskt om barnen har tillgång till en bärbar dator. 
Resultatet visar att flera respondenter anser sig ha platsbrist, men att de i de flesta fall har 
tillång till många datorer, varav flera bärbara datorer. En respondent nämner att hon upplever 
det som ett problem med att bara ha tillgång till en skrivare.  
 
Eliasson och Lind (1999) menar att lärarens roll blir att finnas till hands och stötta eleverna 
vid svårigheter som kan uppstå. Trageton (2005) menar att läraren ska fungera som ett stöd 
och ibland även agera sekreterare åt barnen. Barnen berättar och läraren skriver och sedan 
läser de texten tillsammans. Höien (1996) menar att detta också är ett sätt att lära barnen att 
urskilja ord och meningar. Resultatet visar också att de flesta respondenter antingen agerar 
eller har agerat som sekreterare åt barnen. Respondenterna anser över lag att undervisningen 
är relativt styrd. Trageton (2005) menar dock att läraren styr temat men eleverna innehållet.   
 
Krachen (1984) och Trageton (2005) menar att eleverna måste läsa mycket för att utvecklas 
till goda läsare och skrivare. Resultatet visar att samtliga respondenter arbetar med något som 
de kallar ”Läsvägen”. Respondenterna placerar barnen i olika grupper beroende på vilket 
stadium som barnen befinner sig i sin läsutevckling. Samtliga respondenter låter barnen läsa 
eller arbeta med sin språkliga medvetenhet vid ett flertal tillfällen i veckan. Resultatet visar 
vidare att ingen av respondenterna använder sig av barnens egna texter då de tränar läsning. 
Två respondenter menar att de i Tragetons metod saknar drama, något som de själva använder 
sig av i arbetet med skriv- och läsinlärningen. Trageton (2005) tar dock upp i sin bok att han 
anser att eleverna även kan tillgodogöra sig kunskap genom att dramatisera.  
 
Melin och Delberger (1996) menar att åldern då ett barn lär sig läsa är individuellt. Kraven på 
läsförmåga har också höjts enligt Mehlum, (1995). Kulbrandstad (2006) menar också att läs- 
och skrivvanor förändrats till att datorn används allt mer till detta ändamål. Resultatet visar att 
respondenterna anser att utvecklingen av skriv och läsprocessen sker på olika sätt och olika 
snabbt hos barn. Respondenterna vittnar om att det kan vara en enorm spridning på läs- och 
skrivförmågan i en grupp. Resultatet visar dock att samtliga respondenter menar att metoden 
Att skriva sig till läsning fört samtliga barn framåt. En respondent menar också att metoden 
inbjuder till individualisering. Trageton (2005) menar att metoden bidrar till att läraren kan 
utgå från elevernas intresse och nivå.  
  
Flera respondenter har valt att samla barnens texter och således framsteg i någon slags mapp. 
Trageton (2005) förespråkar också att arbeten ska sparas så att barnen kan se sin egen 
kunskapsutveckling. Trageton ger som förslag att lärarna kan spara arbeten i en digital 
portfolio, en digital mapp på datorn.   
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6.3 Förutsättningar för undervisningen 
Vilka förutsättningar krävs för att bedriva denna typ av undervisning? Resultatet visar att 
majoriteten av respondenterna menar att förutsättningarna för att undervisa i Att skriva sig till 
läsning är att det finns datorer och utrymme. Flera respondenter menar också att det är en 
förutsättning att de kan dela gruppen och att lärarna är intresserade av arbetet kring datorer. 
Trageton (2005) menar dock att undervisningen går att anpassa till ett vanligt klassrum och att 
det totalt räcker med två till fyra datorer per klassrum för att undervisningen ska kunna 
bedrivas. I Sverige finns det enligt Hylén (2004) i snitt en dator på åtta elever och resultatet 
visar att flertalet av respondenter har tillgång till fler datorer per elev. Resultatet visar att 
respondenterna kommer att få ha kvar sina datorer och att samtliga respondenter kommer att 
fortsätta att arbeta med metoden i framtiden. 

 

7. Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 
Jag valde att använda kvalitativ undersökningsmetod i min studie. Jag använde mig av öppna 
frågor vid intervjutillfällena. Respondenterna hade inte fått tillfälle att studera mina frågor 
innan och det var ett misstag. Jag hade tänkt mig att jag skulle få spontana raka svar, men 
eftersom jag inte heller gjort någon pilotstudie, visade det sig att några av frågorna blev 
missuppfattade och jag fick även förtydliga mina frågor vid ett antal gånger. I efterhand anser 
jag att det hade varit bättre att lämna ut frågorna innan så att respondenterna haft möjlighet att 
förbereda sig. Att använda sig av intervjuer som insamlingsmetod kändes dock relevant i den 
här studien då jag ville få en inblick i hur lärare arbetar med skriv- och läsinlärningen och hur 
de använde datorn i sin undervisning. Underlaget till studien blev dock stort, så gott som åtta 
timmar bandade intervjuer gav nästan 60 sidor transkriberingar.  För att utöka min studie 
ytterligare skulle det vara intressant att genomföra observationer och sedan använda dem i vad 
Denscombe (2000) kallar triangulering. Det vill säga att litteratur, intervjuer och 
observationer ställs mot varandra. Tidsbrist och avståndsförhållande mellan mig själv och 
respondenterna gjorde dock att detta inte var möjligt i denna studie och vid detta tillfälle.  
 

7.2 Resultatdiskussion  
Hur arbetar de intervjuade förskollärarna med skriv- och läsinlärnig, och hur använder de sig 
av datorn i undervisningen? Att lära barnen att läsa och skriva är något som upptar en stor del 
av undervisningen i år ett och två, men redan i förskolan och, vad resultatet i denna studie 
visar, i förskoleklass förbereds och lär sig barnen att använda och förstå det skrivna språket. 
Trageton (2005), Bjar (2006), samt Björk och Liberg (2006) menar också att läsfärdigheterna 
utgår från skriftspråket. Jag anser att den utgångspunkten uppmuntrar lärare och barn till att 
använda sig av datorn i skriv- och läsinlärningen. Enligt respondenterna är det också lättare 
för både lärare och barn att läsa de texter som producerats på datorn. För att få barnen att bli 
intresserade av att använda datorn anser både jag och litteraturen (Lillemyr 2002;Trageton 
2005;Björk & Liberg 2006) att barnen bör få leka sig fram till kunskap. Resultatet visar också 
att respondenterna använt den metoden både för att skapa ett intresse för datorn men även när 
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det gäller själva skriv- och läsinlärningen. Genom att skapa tillfällen där barnen känner glädje 
och nyfikenhet inför datorn, språket och språkinlärningen anser jag att chansen att barnen ska 
lära sig läsa på ett så smidigt sätt som möjligt ökar. Min åsikt är också att de dataskrivna 
texterna är lättare för alla att läsa, men också lättare att skriva och att ändra om något blir fel. 
Att använda datorn som ett kommunikationsverktyg anser jag vara en bra metod, något som 
även Skolverket (2000), Trageton (2005) och Björk och Liberg (2006) anser att datorn ska 
användas till.  Barnen kan även föra skriftlig kommunikation med andra människor än sina 
klasskamrater, då texten blir tydlig för utomstående att läsa. Björk och Liberg (2006), 
Kulbradstad (2006) samt Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 2006a.) och Lpfö-98 
(Utbildningsdepartementet 2006b) menar att just kommunikationen med andra människor är 
viktig i lärprocessen. De intervjuade förskollärarna och lärarna använder sig av Arne 
Tragetons undervisningsmetod på olika sätt och i olika omfattning.  Min mening är att 
metoden Att skriva sig till läsning är en mycket bra metod för att barnen ska lära sig 
samarbeta samtidigt som de ökar sin språkliga medvetenhet och skrivglädje. Att dessa barn 
också visat sig vara goda skrivare och läsare är inget som förvånar mig. Respondenten som 
arbetat i 30 år med bara förskolebarn menade också att hon aldrig tidigare haft så duktiga 
barn. Jag har heller aldrig tidigare hört att barn i sjuårsåldern läser tjocka Harry Potter 
böcker… Helt problemfri verkar dock inte undervisningen vara, tiden och elevantalet är några 
av de problem som framkommit i resultatet. Trageton (2005) menar dock att metoden kan 
vara tidsbesparande om den genomförs på ett sätt där datorn är en del av den vanliga 
undervisningen. Han förespråkar inte heller att alla barn ska arbeta med datorerna samtidigt, 
vilket resultatet visar att flertalet av respondenterna gör. Jag anser att denna metod skulle 
kunna vara tidsbesparande om undervisningen och klassrummet anpassats till detta. Genom 
att inkludera metoden och använda sig av datorerna i all undervisning och inte enbart vid 
vissa tillfällen kan lärarna hinna med att hjälpa barnen utan att de behöver vara flera lärare 
närvarande. Samtliga respondenter menade också att det i början var svårt att hinna med att 
lära alla elever hur de skulle logga in, skriva ut och spara sina arbeten. Kanske skulle detta 
kunnat underlättas med hjälp av en datakanon så att barnen kunde sitta vid en dator och följa 
med på instruktionerna. Någon datakanon fanns dock inte att tillgå på skolorna, något som i 
min mening skulle vara en fördel att ha. Dock går den inte att använda som instruktionsmedel 
till allt för små barn. För att barnen ska få en helhetssyn på undervisningen menar Dewey 
(1997) och Beane (1999) att ett tematiskt arbetssätt är att föredra. Resultatet visar också att en 
del av respondenterna valt att arbeta så. Att arbeta tematiskt är något som jag anser också kan 
hjälpa till att minska de problem som respondenterna tagit upp med tidsbrist och stort 
elevantal.    
 
Resultatet visar att samtliga respondenter använder sig av dataprogrammet ”Tio Fingrar” för 
att öva fingersättningen. Flera respondenter har även andra spel och program i sina datorer 
som främst består av drillningsövningar. Healy (1999) och Trageton (2005) menar att det 
finns få, som de menar, bra och meningsfulla spel att få tag på. Min åsikt är att även ”Tio 
Fingrar” nog får anses vara ett program av drillningsmodell. Dock vet jag av tidigare 
erfarenhet att barn ofta tycker om att spela eller använda dessa program och anser att de också 
ska få använda dem, dock i begränsad mängd eftersom de inte stimulerar den egna 
kreativiteten.   
 
Trageton (2005) menar att det är lättare för barnen att skriva på dator än för hand, något som 
även resultatet visar. Jag tolkar det som att respondenterna har uppfattat och arbetar utifrån 
detta tankesätt även om de valt att inte vänta till år tre med att låta barnen skriva för hand.  
Trageton menar också att det är en fördel att använda elevernas egna texter till att lästräna 
med. Resultatet visar att detta inte tillämpas i de undersökta skolorna, något som jag anser är 
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synd. Barnen blir mer motiverade om de får använda sig av en text som de själva producerat. 
Resultatet visar dock att texterna används till andra saker, så som att leta efter specifika 
bokstäver. Detta kan tolkas som att det finns en vilja att använda barnens texter i 
undervisningen, men att respondenterna valt att ännu inte använda texterna fullt ut i 
undervisningen. Trageton menar att lärarna också ska genomföra bokstavstester och sedan 
utgå från de bokstäver som det enskilda barnet har svårt med. Resultatet visar att samtliga 
respondenter gör bokstavstester, men att de inte sedan låter varje barn arbeta med dessa 
individuellt. Att arbeta med detta på ett individuellt plan, anser jag skulle hjälpa till att frigöra 
läraren ytterligare samt göra att undervisningen blev mer individualiserad. 
 
Litteraturen (Mehlum 1995;Trageton 2005; Björk & Liberg 2006) menar att läraren bör avstå 
från att rätta barnens texter under den första tiden. Resultatet visar att lärarna är ytterst 
restriktiva med att rätta barnens texter. Jag tolkar det som att lärarna är uppmärksammade på 
det faktum att barnen behöver uppmuntras och inte korrigeras allt för mycket för att behålla 
motivation och sin skriv- och läsglädje. Dock visar resultatet att de flesta respondenter hade 
stavningskontrollen aktiverad på datorerna. Detta kan tolkas som en slags korrigering i min 
mening och något som skulle kunna sänka barnens motivation att skriva. Motivation är också 
något som Nyberg och Strandvall (2000) skriver om. Resultatet visar också att en respondent 
haft problem med att få barnen intresserade och motiverade att använda datorn, något som 
också överensstämmer med det som Kulbrandstad (2006) skriver. Resultatet visar dock att 
samma respondent numera är den som arbetar med denna metod i all sin undervisning. Detta 
kan tolkas som att det med gediget arbete och envishet från lärarens sida går att påverka 
barnen och göra dem intresserade av datorn så att de upptäcker vilken hjälp de kan få av 
datorn vid skrivarbetet.  Dessutom kan barnen i vissa fall få skrivhjälp av läraren enligt 
Trageton (2005), något som resultatet visar sker i olika stor omfattning. Jag anser att det är 
bra att barnen ibland kan få hjälp att skriva vid datorn, då jag anser att detta kan leda till att 
barnen får en chans att få ner sina, i vissa fall snabba, tankar och historier innan de hinner 
glömma bort sin tankegång. Detta kan också, enligt min mening bidra till att barnen kämpar 
hårdare för att lära sig skriva och läsa så att de själva kan producera sina historier. Att läsa 
mycket är också viktigt för utvecklingen, enligt Krachen (1984) och Trageton (2005). 
Resultatet visar att respondenterna arbetar med ett läsprojekt parallellt med Att skriva sig till 
läsning. Det kan tydas som att respondenterna är mycket medvetna om hur betydelsefullt det 
är att låta barnen läsa och jag anser att respondenterna också verkar lyckas bra med att 
kombinera dessa två metoder för att barnens kunskapsutveckling ska kunna maximeras. 
Resultatet visar att respondenterna ansåg sig sakna drama i metoden Att skriva sig till läsning, 
men enligt Trageton (2005) uppmuntras detta. Det kan tolkas som att respondenterna inte 
uppmärksammat detta då de läst litteraturen.   
 
Vid vilken ålder som barnen lär sig läsa, varierar enligt Melin och Delberger (1996). 
Resultatet visar att en del av de respondenter som arbetat med metoden Att skriva sig till 
läsning berättar om barn som vid tidig ålder läser tjocka Harry Potter böcker, men också att 
spridningen mellan barnen är stor även inom en enskild klass. Spridningen visade sig dock 
störst i den klass som startade med metoden i år två och som tidigare haft skriv och 
läsinlärning enligt mer traditionella metoder. Kanske hade spridningen på eleverna varit 
mindre i denna klass om klassen fått möjlighet att starta sin skriv- och läsinlärning enligt 
Tragetons metod, kanske inte. Det är svårt att veta, men resultatet visar att samtliga 
respondenter är övervägande positiva till metoden och en respondent som arbetat i 
förskoleklass i 30 år menar att hon aldrig tidigare haft så många barn som redan kan läsa och 
skriva så bra som de gör i hennes nuvarande förskoleklass. 
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Jag anser precis som Trageton (2005) att metoden Att skriva sig till läsning kan bidra till att 
individualiseringen utökas i klassrummet, och att läraren kan utgå från var varje barn befinner 
sig i sin kunskapsutveckling. Leimar (1974) förespråkar att bokstavsinlärningen går att 
individualisera, något som även Trageton (2005) tar upp. Jag anser att även det är ett sätt som 
läraren kan använda sig av för att individualisera och anpassa undervisningen till varje barns 
kunskapsutveckling. Ett sätt att synliggöra kunskapsutvecklingen för barnen är att använda 
någon form av port folio, något som Trageton förespråkar och som resultatet visar används av 
respondenterna. Detta är något som jag anser vara ett bra sätt både för lärare, elever och deras 
föräldrar för att se vilka framsteg som dessa barn gör.  
 
Vilka förutsättningar som krävs för denna undervisning råder det delade meningar om. 
Trageton (2005) menar att endast små resurser krävs, medan resultatet i denna studie visar att 
respondenterna anser att undervisningen kräver fler lärare, tid, utrymme och fungerande 
datorer. Jag tolkar det som att undervisningen tar tid att etablera i en klassrumssituation och 
att det även till stor del beror på hur öppna och anpassningsbara lärarna har möjlighet att vara 
utifrån sin barngrupp och de utrymmen som klassen har att tillgå.  
 

7.3 Praktisk yrkesrelevans 
Att barn lär sig läsa snabbt och effektivt och senare i livet blir goda läsare, är något som hela 
samhället tjänar på. Det gäller dock att samhället också vågar satsa på nya idéer och prova 
olika undervisningsmetoder. Det har den kommun där intervjuerna genomfördes gjort. De har 
gått in och satsat på Arne Tragetons modell. Det finns dock inte många kommuner och skolor 
i landet som vågat sig på att prova denna metod. Tanken är att denna studie ska öppna ögonen 
på lärare och andra människor som har med barnens framtid att göra. Förhoppningsvis 
kommer fler lärare och kanske till och med en och annan kommun att våga satsa de pengar 
som behövs för att starta upp ett sådant projekt.  Kanske kommer denna studie att läsas av 
någon lärare som fastnar för idén och sedan provar att använda datorn som ett verktyg för 
skriv- och läsinlärningen. Vem vet, kanske kommer även något barn att bli besparad all den 
tid som den tidigare slitit framför välskrivningsböckerna nu att få börja använda datorn som 
ett verktyg för språkinlärning och användning, om inte annat som ett komplement till den 
ordinarie undervisningen.  
 

 

7.4 Slutsatser 
Att använda datorn som ett verktyg för att lära barnen skriva och läsa tycks vara en bra metod 
att använda sig av. Om undervisningen dessutom kombineras med exempelvis 
Bornholmsmodellen och någon fler form av praktiskt arbete än datorn verkar den dessutom 
vara effektiv. Vissa förutsättningar som fler lärare, mindre grupp och mer tid och utrymme, 
verkar dock vara nödvändiga trots att litteraturen motsäger detta. Därtill gäller det att få 
barnen motiverade att vilja använda datorn. Detta kan lämpligast ske genom att barnen får 
leka sig och testa sig fram med hjälp av en lärare som främst fungerar som en handledare. 
Arbetet med datorn bör också helst genomsyra hela undervisningen, och datorn ska ses som 
en del av undervisningen. Metoden inbjuder också till att låta barnen arbeta utifrån sina egna 
förutsättningar och utifrån sin egen kunskapsnivå. Troligtvis kan metoden användas i all typ 
av undervisning och till alla barn om bara viljan finns från de arbetande lärarna att arbeta med 
datorn på det sättet. Det är också till vis del en ledningsfråga om och hur metoden ska 
användas i klassrummen, eftersom både kommunen och de enskilda skolorna gått in och 
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sponsrat med pengar och kurser till själva projektet. Det står dock klart att de lärare som 
intervjuats är mycket glada över att få arbeta med denna metod och avser också att fortsätta 
med den i framtiden. Frågan blir då främst om kommunen kommer att finansiera fler datorer 
till skolorna.    
 

7.5 Nya forskningsfrågor 
Det skulle vara intressant att undersöka hur arbetet med Att skriva sig till läsning och 
datoranvändandet påverkar barnens fortsatta studier i skolan och även hur lärarna kan 
utveckla metoden i sitt eget klassrum. Kommer det att visa sig att dessa barn har bättre 
resultat på de nationella prov som genomförs? Hur stor andel av de barn som har motoriska 
svårigheter känner att datorn underlättar vid skrivning? På vilket vis kan undervisningen och 
klassrums situationer ändras så att detta ”tänk” genomsyrar hela undervisningen? Dessa frågor 
och många fler skulle vara intressant att följa upp denna studie med.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev till rektorerna 
 
Hej!     2007-02-12 
 
Jag heter Tina Riwik och är student på Mälardalens Högskola. Jag läser nu min sista termin på 
lärarutbildningen och ska i vår skriva mitt examensarbete som kommer att handla om 
datorunderstödd läsinlärning. Syftet med min studie är att ta reda på hur man kan använda 
datorn som ett redskap vid undervisning som berör läsinlärning.  
 
Jag har observerat att * kommun satsat på datorer och datorunderstödd läsinlärning, vilket gör 
att jag önskar genomföra intervjuer med lärare som arbetar med läsinlärning via 
skrivinlärning och data inom denna kommun. När jag sökte på Internet om detta ämne hittade 
jag Er skola och undrar nu om det vore möjligt att få komma till Er och intervjua lärare om 
detta ämne? Jag har en förhoppning om att jag ska kunna intervjua sex stycken lärare som 
arbetar med denna undervisnings metod.  
 
Till att börja med skulle jag, med Ert tillstånd, behöva få en inblick i hur många lärare som 
arbetar på detta sätt på Er skola, för att sedan kunna kontakta dem för vidare information och 
intervjuer. Skicka gärna ett svar på detta brev via mail,  
 
Med vänlig hälsning   
Tina Riwik 
 
Vid eventuella frågor, ring eller maila: 
0224-22219 
073-5073664 
trk04001@student.mdh.se 
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Bilaga 2. Frågeguide 
 
Frågeguide 
Bakgrundsfrågor 
• Hur länge har du varit lärare och vilka ämnen och vilken utbildning gick du ? 
• Vilken utbildning har du fått inom läsinlärning? Skriva till läsning?  
• Hur anser du att eleven lär sig? 
• Vilken pedagogisk grundsyn anser du att din undervisning bygger på? Lärteorier? 
• Hur sker planeringen? 
• Arbetar ni tematiskt? Ämnesövergripande? 
• Hur har det varit att starta upp ett sådant projekt? Svårigheter? 
• Vilket material utgick in ifrån? Har ni gjort några avkall från ”mallen”?  
• På vems initiativ var det? 
• Hur var responsen från föräldrarna?  
• Hur togs beslutet i mot av lärarna på skolan? (kom beslutet uppifrån?) 
• Hur finansierades det hela?  
• Är det ett kort eller ett långtidsprojekt? 
• Vad är målet med projektet?  
• Vilka elever gynnas/missgynnas av detta system? 
• Hur många är ni i klassen? 
• Hur många datorer har ni i klassrummen? 
• Hur förändrades miljön i klassrummen? 
• På vilket vis förändrade du undervisningen? 
 
 
Undervisningens innehåll 
• Använder ni denna metod i all undervisning? Motivera? 
• Hur får eleverna bekanta sig med datorn? (Får de leka sig fram, använda olika typsnitt 

etc.) 
• Kan du berätta om hur ni går tillväga då eleverna ska lära sig läsa? Bokstavsräckor, hur 

använder eleverna dessa? Använder ni satsläsning? Skriver ni på datorn vad eleverna 
själva ”skrivit”? (när de skrivit med egna ord?) 

• På vilket vis uppfattar du att eleverna lär sig vid datorerna? Arbetar de två och två? Hur 
ser valet ut, väljer du som lärare hur paren ska vara komponerade? 

• Vilken funktion upplever du att datorn har vid skriv- och läsinlärning?  
• Hur ser själva upplägget på läsinlärningen ut?  
• Material?  
• Vad är skillnaden mellan denna typ av läsinlärning och den traditionella? Fördelar? 

Nackdelar? Lär de sig snabbare? 
• Hur definierar du traditionell läsinlärning? 
• Hur lärarstyrd är undervisningen, enligt din mening? 
• Hur lär sig eleverna fingersättningen?  
• Använder in er av processorienterad skrivning? Hur? 
• Rättar ni det som eleverna skrivit på datorn? Varför/varför inte? Visar föräldrarna någon 

oro kring detta? 
• Gör ni bokstavsböcker? Läseböcker? Funktion och tankar kring dessa. 
• Hur sker individualiseringen för eleverna, får eleverna individuella uppgifter?  
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• Vilken roll får du som lärare? 
• På vilket sätt får ni in läroplanerna i er undervisning? 
• Vad krävs för att denna typ av undervisning ska fungera? 
• Hur tror du att projektet kommer att utvecklas under de närmsta åren? Vad vill du? 
• Hur ser uppföljningen av projektet ut? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


