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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka vad som har studerats och uppmärksammas om metoden 

Att skriva sig till läsning samt undersöka lärares åsikter och uppfattningar om metoden och 

hur de använder datorn i undervisningen. Samt hur pedagoger i spänningsfältet mellan lärare, 

elev och en specifik metod uppfattar perspektivförskjutningen från läs-och skrivinlärning till 

skriv-och läsinlärning. Med studien synliggörs en beskrivning av metodens fördelar och 

nackdelar samt uppfattningar av metodens lämplighet för alla elever. Metoden som användes 

var kvalitativa intervjuer med lärare och en deltagande observation. Resultatet visade att 

lärarna var positiva till arbetssättet där de använder datorn som verktyg i läs-och 

skrivinlärningen. De betonar även att metoden är lämplig för alla elever utifrån deras 

förutsättningar. För att metoden ska fungera har tekniken stor betydelse, men lärarna anser att 

den tekniska biten är ett hanterbart problem för dem.  

 

 

 

 

Nyckelord: IKT, läs-och skrivundervisning, skriva sig till läsning, Trageton 
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Inledning  
I vårt samhälle spelar datorn en allt större roll och skolan är en stor del av samhället. Då faller 

det sig naturligt att skolan tar till sig ny teknik som kan användas som ett verktyg i 

undervisningen. Under utbildningen till tidigarelärare i svenska och matematik har vi mött 

olika metoder för läs- och skrivinlärning som alla har samma mål. Det målet är att lära 

eleverna att läsa och skriva, vilket kan ses som ett av de viktigaste uppdragen som lärare har. 

Datorn kan fungera som ett hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning. I Norge har Arne Trageton 

utvecklat en metod där elever skriver sig till läsning med datorn som arbetsredskap. Trageton 

(2005) hävdar att skrivning är lättare än läsning och att datorn är ett enklare skrivredskap än 

pennan. Lundberg (2008) menar däremot att eleven lär genom flera sinnen, så kallad 

multisensorisk inlärning, där eleven får känna, se och uppfatta sina egna rörelser i handen 

samtidigt som eleven artikulerar och hör språkljuden. Detta handlar denna uppsats om. 

Perspektivförskjutningen från läs-och skrivinlärning till skriv-och läsinlärning samt hur denna 

förskjutning uppfattas av pedagoger i spänningsfältet mellan en specifik metod, läraren och 

eleven.  

  

I kursplanen för svenska är ett av målen att eleven skall utveckla sin förmåga att skriva läsligt 

för hand och att använda datorn som hjälpmedel (Skolverket, 2009). Även läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, har mål att uppnå såsom att eleven utvecklar nyfikenhet 

och lust att lära samt att eleven lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra. Dessa mål stämmer väl med Tragetons metod där eleverna skriver 

texter i par som de sedan diskuterar. Vilken metod läraren än väljer att arbeta med så är det 

viktigt att uppfylla målen och att eleverna lär sig att läsa och skriva. Läs-och skrivinlärning är 

en viktig process där misslyckanden bör undvikas då det kan få svåra konsekvenser för deras 

fortsatta skolgång. Stadler (1998) nämner att motivation har stor betydelse för inlärningen. En 

drivkraft kan vara en önskan om att själv kunna läsa så därför behövs lockande övningar som 

främjar inlärningen. Utifrån problemområdet bör det därför skapas en djupare förståelse för 

hur Tragetons metod lämpar sig vid läs-och skrivinlärning. Det ska vi göra genom en 

litteraturstudie samt en kvalitativ intervju.  
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Syfte och frågställningar 

Syftet med studien är att se vad som har studerats och uppmärksammats om metoden Att 

skriva sig till läsning. Metoden kommer därför att beskrivas och utifrån beskrivningarna förs 

ett resonemang kring metoden i relation till forskning som både förstärker och ifrågasätter 

metoden. Samt hur perspektivförskjutningen från läs-och skrivinlärning till skriv-och 

läsinlärning uppfattas. Genom studiens upplägg förväntas en förståelse för hur lärare arbetar 

med datorn som verktyg i den tidiga läs-och skrivinlärning samt vilka uppfattningar och 

förklaringar lärare har till varför de använder datorn i sin läs-och skrivinlärning.  

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

 På vilket sätt motiverar de intervjuade lärarna sin modifiering av Tragetons metod? 

 Vilka fördelar och nackdelar har den metoden vid läs-och skrivinlärning enligt de 

intervjuade lärarna? 

 Hur lämplig är metoden enligt de intervjuade lärarna för alla elever?  
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Bakgrund 
Bakgrunden börjar med en presentation av styrdokumentens syn på elevers lärande som är 

relevant till denna studie. Vi vill undersöka om det finns något i styrdokumenten som talar för 

Att skriva sig till läsning med datorn som verktyg. Därefter följer en kort beskrivning av 

begreppen analytisk och syntetisk läs-och skrivinlärning. Efter det följer en presentation av 

olika läs-och skrivinlärningsmetoder som används i skolan med ett särskilt fokus på Tragetons 

metod Att skriva sig till läsning. Metoderna presenteras för att få en inblick i mångfaldiga 

metoder som används för läs-och skrivinlärning. Genom förfarandet blir det lättare att 

uppmärksamma de delar i Tragetons metod som är utmärkande och karaktäristiska för 

metoden.    

 

Kursplan 

I kursplanen för svenska finns mål att sträva mot, vilka uttrycker att eleven ska utveckla sin 

fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra. 

Elever ska även utveckla sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och 

andras råd samt utveckla sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som 

hjälpmedel. Elever bör få insikt i hur lärande går till och reflektera över sin egen utveckling. 

Även lära sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, 

tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper (Skolverket, 2009). 

 

Mål som eleverna lägst ska uppnå i slutet av det tredje skolåret. Målen uttrycker en lägsta 

godtagbar kunskapsnivå (Skolverket, 2009).  

          

         Eleven ska: 

beträffande läsning 

 - kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, 

   […] 

- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig 

av innehållet muntligt eller skriftligt, 

 

         beträffande skrivning 

- kunna skriva läsligt för hand, 

- kunna skriva berättande texter med tydlig handling, 

- kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart 

framgår, 

- kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt 

förekommande i elevnära texter, och 

- kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter, 

 

beträffande tal och samtal 

  […] 

- kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner, och  

- kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter 

och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer 

(Skolverket, 2009, s.29-30).  

 



 4 

Läroplan, Lpo 94 

I läroplanen står det att:  

  
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. […] 

 Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo 94, s.4). 

 

I läroplanen Lpo 94 står det att skolan ska sträva efter att varje elev får utveckla nyfikenhet 

och lust att lära. De ska även få känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i 

samspel med andra. Eleven ska få lära sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra (Lpo 94, s.9).  

 

Läroplanen (Lpo 94) bygger enligt Björk och Liberg (2006) på Vygotskys tankegångar om 

barns potentiella utvecklingszoner, då menar Vygotsky att det finns en zon av det som barnet 

redan kan och det som de inte klarar av själva men tillsammans med andra. I gemensamma 

inlärningssituationer lär sig eleverna med hjälp av en stödjande omgivning att klara av det 

som de inte kan på egen hand för tillfället till att klara av själv senare. Det skapar en trygghet 

och utvecklar kunskaper hos eleverna (Björk & Liberg, 2006). 

 

Sociokulturellt lärande 

Vi inspireras av det sociokulturella synsättet där eleven och barngruppen är i centrum och 

samspelet har stor betydelse för elevernas lärande samt att eleverna tillägnar sig kunskap i en 

social gemenskap. I interaktion med andra möter vi sätt att resonera och tolka som vi senare 

använder oss av i framtiden. Elever i skolan växer upp under olika förutsättningar beroende på 

i vilken familj, miljö och kultur de lever i. Eleverna har olika erfarenheter som de kan dela 

med sig av vilket skapar en möjlighet att ta till sig kunskap från medmänniskor i alla 

samspelssitutioner. Grundtanken i det sociokulturella perspektivet är att sociokulturella 

resurser både skapas och förs vidare genom kommunikation. Genom att delta i 

kommunikativa och praktiska samspel med andra lär vi oss (Säljö, 2000). Då arbetssättet i 

metoden Att skriva sig till läsning bygger mycket på ett samarbete mellan elever som arbetar 

parvis vid datorerna där de bland annat hjälper varandra med stavning av ord sker ett lärande i 

sampel med andra. Samspelet kan beskrivas som att det är den mer kompetente som vägleder 

den mindre kompetente. Det sociokulturella lärandet utvecklades av Vygotsky och han 

menade att barn lär sig bäst i samspel med andra barn. Vygotsky skapade även begreppet den 

proximala utvecklingszonen då han menar att det som du klarar idag i samarbete med någon 

annan kan du klara på egen hand i morgon (Säljö, 2000). Vi har valt det sociokulturella 

perspektivet för att undersöka hur datorn som verktyg vid läs- och skrivinlärning kan bidra till 

ett samspel mellan eleverna.  

 

Begreppen analytisk och syntetisk 

Det finns många olika läsinlärningsmetoder där vissa beskrivs som analytiska och andra som 

syntetiska modeller. I den analytiska modellen bryts texten ned till meningar och ord, som i 

sin tur bryts ned till språkljud. I den syntetiska modellen börjar eleven med den minsta 

beståndsdelen som är språkljuden. De sätts sedan ihop till ord som sedan blir till meningar 

och texter. Den analytiska modellen kan ibland göra eleverna till gissare istället för läsare. 
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Samtidigt som den syntetiska metoden kan skapa långsamma läsare då eleverna inte förstår att 

det finns ett sammanhang mellan de avkodade bitarna (Larsson, Nauclér & Rudberg, 1992). 

De olika metoderna kan även presenteras som bottom up-pedagogik och top down-pedagogik. 

I bottom up-pedagogiken arbetar eleverna nedifrån och upp från delen (bokstaven/ljudet) till 

helheten (ord, meningar) och den första läsinlärningen är avkodningsinriktat. Medan top 

down-pedagogik innebär att eleven går från helheten (texten) till delen (bokstaven) och den 

första läsinlärningen är då förståelseinriktad. För att förebygga läs-och skrivsvårigheter så 

måste läsinlärningen innehålla båda strategierna (Druid Glentow, 2006). 

 

Läs-och skrivinlärningsmetoder 

Det finns ett flertal metoder som kan användas vid den första läs-och skrivinlärningen. 

Ljudmetoden som har en strukturerad arbetsgång har varit den som historiskt sett används 

mest under hela 1900-talet men även andra metoder. Både Witting och LTG (Läsning på 

Talets Grund) är arbetssätt som blev stora under 1970-talet (Längsjö & Nilsson, 2005). 

Bornholmsmetoden introducerades under mitten av 1990-talet (Lundberg, 2007). 1999 

startade Trageton sitt forskningsprojekt om Att skriva sig till läsning. Under de senaste 20 

årens forskning så har det visat sig att skrivning är lättare än läsning så han vill vända på 

uttrycket ”läs-och skrivinlärning” till ”skriv-och läslärande” med datorn som redskap 

(Trageton, 2005). 

 

Bornholmsmetoden 

Tillsammans med ett antal danska skolpsykologer genomförde den svenske läsforskaren 

Ingvar Lundberg ett forskningsprojekt på Bornholm. De danska skolpsykologerna och 

Lundberg var inspirerade av forskningen om fonologisk medvetenhet. Metoden som 

utvecklades fick namnet Bornholmsmodellen och introducerades i mitten av 1990- talet.  

Genom sin forskning ville de visa att språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för god 

läsinlärning. Barn som varje dag får ägna en liten stund till språklekar klarar läs- och 

skrivinlärningen i skolan bättre. Det poängteras även hur viktig högläsningen är från tidig 

ålder då den ger möjligheter till att utveckla ordförrådet (Lundberg, 2007). 

Bornholmsmodellens språklekar har delats in i fem kategorier: 

- Lyssna på ljud. Består av lekar där eleverna får övning i att lyssna efter ljud och de har även 

ett syfte till att väcka deras intresse för ljud. De får öva sig på att lyssna uppmärksamt. 

- Ord och meningar. Här handlar övningarna om att eleverna ska upptäcka vad en mening är 

och att den kan delas upp i ord samt övningar med korta och långa ord. 

- Första och sista ljudet i ord. Övningar i att känna igen fonem (ljuden) och att skilja olika 

fonem från varandra samt att uppfatta vad ord börjar och slutar på.  

 -Fonemens värld – analys och syntes. Nu genomförs fullständiga analyser av ords          

  fonemiska uppbyggnad. Det sker genom övningar att ljuda samman fonem till ord. 

- Bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning. Här får eleverna lära sig att fonemen          

 i skriftspråket representeras av bokstäver (Lundberg, 2007).  

 

Bornholmsmodellen utgår från delarna och arbetar sig fram till helheten. Enligt Lundberg 

(2007) definieras läsning som: läsning= avkodning x förståelse. 
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Ljudmetoden 

Ljudmetoden är en klassisk metod för läs-och skrivinlärning. I metoden utgår man från 

delarna i ett ord, alltså dess bokstäver och ljud. Eleverna lär sig att läsa genom att sammanföra 

bokstäver/ljud till ord och senare till fraser och satser. Det är viktigt att presentera bokstavens 

namn och ljud tillsammans. Ljudmetoden har en speciell arbetsgång där man börjar med 

fonologiskt lätta ljud som är lätta att binda samman. Läsläror kan ha olika förslag på ordning 

men de har gemensamt att förväxlingar ska undvikas samt att läsare ska få flyt i ljudningen. 

Dessa ljud och bokstäver som kan förväxlas presenteras tidsmässigt långt ifrån varandra. 

Exempel på ljudmässigt lika bokstäver är u och y, talmässigt lika är b och p, d och t samt 

utseendemässigt lika är p, b, d, g- a, å, ä- o, ö. De vokalerna som arbetas med först är a, o och 

i och därefter konsonanterna l, v, s och r. Efter denna arbetsgång blir det möjligt att få ihop 

ord såsom mor, os, vi, vas osv. Det blir oftast inte ord som eleverna använder i sitt talade 

språk (Längsjö & Nilsson, 2005). 

Exempel på inlärningsgång:  

- Lyssna och känna igen det nya ordet. 

- Bilda ljudet, läraren säger ljudet och eleverna härmar. 

- Känna igen bokstaven, exempelvis leta efter bokstaven i en text, klippa ur eller ringa in den                

- Forma bokstaven, genomgång om hur bokstaven skrivs sedan övningar såsom att skriva i 

luften, på bordet, på papper med krita och sedan i skrivboken. 

- Läsa samman det nya ordet med tidigare genomgångna ljud   

(Längsjö & Nilsson, 2005).  

 

Wittingmetoden  

Wittingmetoden utvecklades av Maja Witting. Metoden innebär att eleverna arbetar separat 

med avkodning respektive förståelse. Det finns en arbetsgång för avkodning och en för 

förförståelse, men i båda fallen är arbetsmaterialet kombinationer av vokaler och konsonanter. 

I Wittingmetoden börjar eleven med språkljuden och när det är etablerat tar de itu med 

bokstäverna. Vid sammanljudning får bokstavskorten ligga still med avstånd till varandra för 

att sedan flyttas närmare och till sist ligga alldeles intill varandra. På så sätt får eleven mer, 

mindre och ingen tid alls på sig för sammanljudning. I elevens arbete med förförståelsen, som 

till en början sker muntligt, sker ett arbete med innehållet i strukturen samt hur de kan bygga 

ut strukturen till ett ord. När eleven har avslutat avkodningsträningen med exempelvis 

strukturen/ra/ går de vidare till förförståelsearbetet utifrån samma språkstruktur. Eleven frågar 

sig om denna struktur är ett riktigt ord samt om den kan byggas ut till ett riktigt ord. Ra kan 

byggas ut till ordet rak och därefter följer den språkliga bearbetningen: en rak väg, rak i 

ryggen osv. Denna dubbla användning av språkstrukturer i både avkodningsarbetet och 

förståelsearbetet är specifikt för Wittingmetoden.  

 

Vid bokstavsinlärning används inga bilder som eleverna ska associera till, exempelvis en bild 

på en apa som ska ge associationer till bokstaven a. Anledningen till detta är att bilden på 

apan lika gärna kan bli en schimpans eller orangutang (Druid Glentow, 2006). Bilden skapar 

problem för de elever som inte säkrat symbolfunktionen, för dessa elever kan det vara svårare 

att komma ihåg vad bilden skulle föreställa. Metoden kan anpassas till både nyinlärning, då 

eleven ska lära sig läsa för första gången, och vid ominlärning då elever fått svårigheter och 

måste läras om. Witting anser att metoden inte ska kombineras med andra metoder eftersom 

den inte fungerar då. Det används inga läseböcker i metoden, men det ingår åtta olika 

texthäften som eleven kan arbeta med (Witting, 1985). 
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Läsning på Talets Grund (LTG) 

Ulrika Leimar utvecklade LTG och hon menar att den läsinlärningsmetoden är mer 

individanpassat, för att materialet går att anpassa till varje elevs utvecklingsnivå (Leimar, 

1974). I LTG finns det inga bilder att associera till vid läsinlärningen. I andra 

läsinlärningsmetoder så tränar eleverna på att läsa samman ord utifrån de bokstäver och ljud 

de kan, men inom LTG innehåller en text vilka ord som helst eftersom den skapas av 

eleverna.  I LTG arbetar eleverna från texten till ordet, sedan vidare till bokstaven och till sist 

ljudet. Eleverna använder sig av bokstavskort som de drar närmare varandra under ljudningen. 

Texterna som används i klassen har eleverna själva varit med och format, det är deras tankar 

och upplevelser som bygger upp för dem meningsfulla texter som intresserar och engagerar 

eleverna att arbeta vidare med texten (Druid Glentow, 2006). När texten är färdig så körläser 

alla den för att därefter arbeta individuellt med texten i den nivå som eleven befinner sig, 

vissa kan leta s i texten medan andra letar dubbelteckning eller skriver vidare på texten. Fri 

skrivning övas samtidigt som läsinlärningen och även där individuellt för varje elev (Längsjö 

& Nilsson, 2005).  

LTG metodens fem faser:  

- Samtalsfasen, eleverna diskuterar fram en text, syftet är att få ett textmaterial där eleverna 

känner igen sina egna ord och meningar. 

- Dikteringsfasen, läraren skriver det som eleverna formulerar fram på så vis får de se 

sambandet mellan tal och skrift. 

- Laborationsfasen, eleverna får arbeta på olika nivåer och med olika uppgifter med sin läs-

och skrivinlärning. 

- Återläsningsfasen, eleverna läser den text de har arbetat med individuellt eller i grupp.  

- Efterbehandlingsfasen, eleverna arbetar vidare med sin text. 

Därutöver kontrollerar läraren kontinuerligt elevernas bokstavskännedom (Druid Glentow, 

2006). 

 

Writing To Read (WTR) 

Tragetons metod bygger på Writing To Read (WTR) som utvecklades i USA under 1980-talet 

av John Henry Martin. WTR är en av få omfattande studier kring hur datorn kan användas 

som en skrivmaskin. I USA har miljontals barn använt sig av programmet för att lära sig 

skriva och läsa med hjälp av sina egna berättelser som grund, de lär sig läsa genom sitt eget 

skrivande. I metoden kombineras språklig medvetenhet med tidigt skrivande, invented 

spelling (ljudriktig stavning) och att de använder datateknologi. Klassrummet är indelat i fem 

arbetsstationer. En datastation där eleverna tränar på ljud och bokstäver, en station för 

arbetsjournaler där de skriver ut sina arbeten, en station för skrivning och typografi där 

eleverna skriver sina egna berättelser och läser varandras berättelser, lyssnarbibliotek med 

ljudbandsböcker samt en station med att skapa ord genom lekar och spel. Det är 

kombinationen av dessa arbetsstationer som gör att eleverna lär sig att skriva i sin egen takt. 

WTR börjar med skrivning och eleverna lär sig läsa genom att skriva. En utvärdering av 

programmet visade positiva resultat där slutsatserna blev att barnen skrev bättre och 

utvecklade sin läsning snabbare än nationella lästestgrupper. Både lärarna och föräldrarna var 

positiv till arbetssättet WTR (Trageton, 2005).  

 

Enligt Gredler (1997) finns det forskning som visar att WTR är en metod som fungerar bra för 

elever som har en sämre läsförmåga. I den forskningen presenteras resultat från en 

undersökning gjord i USA där man har gjort en jämförelse mellan en klass i år 1 som bedriver 

en traditionell läs- och skrivinlärning, och en klass i år 1 som undervisas efter WTR. Det de 

har jämfört är hur eleverna i de två olika klasserna har utvecklat sina läs- och skrivkunskaper. 
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Resultatet av undersökningen visar att de elever som använder WTR är både bättre i läsning 

och skrivning än de elever som använde den traditionella metoden. De elever som gynnades 

mest av WTR som metod var de elever med låg eller genomsnittlig färdighet. Samtidigt får de 

elever som har låg färdighet i läsning och skrivning en större möjlighet med WTR att ha 

samma läsförmåga som övriga elever i år 1 (Gredler 1997). 

 

Tragetons - Att skriva sig till läsning 

Arne Trageton som är forskare och pedagog i Norge utvecklade en metod där elever skriver 

sig till läsning med hjälp av datorn. Metoden bygger på ett forskningsprojekt som varade 

mellan 1999-2002 i Norge, Finland, Estland och Danmark. Det var elever i åldrarna 6-9 år i 

14 klasser som deltog i projektet. Enligt Trageton påminner metoden om WTR men på ett mer 

lekfullt och enklare sätt. Författaren hävdar att det finns forskning som visar att skrivning är 

lättare än läsning. Han menar att det kan vara svårt att skriva för hand för elever i de tidiga 

åren. De får lägga mycket energi på att forma bokstäverna rätt och då är datorn ett lättare 

skrivredskap än pennan (Trageton, 2005). 

 

Vid skolstart utförs ett bokstavstest för att synliggöra vilka och hur många bokstäver varje 

enskild elev kan. Testet får inte ske i alfabetsordning eftersom många elever kan alfabetet 

utantill men när bokstäverna presenteras var för sig kan de inte bokstävernas betydelse.  

Sedan får eleverna öva på de bokstäver som de ännu inte kan för att göra ett nytt test i slutet 

på skolåret. Det blir då tydligt hur varje elev har utvecklat sin bokstavskunskap, eleverna 

fortsätter sedan med bokstavslek och ordbyggande.  

 

Från första dagen i skolan är det viktigt att klassrummet är skriftspråksstimulerande. Eleverna 

arbetar parvis framför sina datorer för det sociala samspelet samt hjälps åt med sina uppgifter 

både språkligt och tekniskt. Det är då viktigt att de byter plats ofta så att den som inte skriver 

fortsätter vara intresserad och motiverad. Eleverna arbetar stående vid sina datorer då 

Trageton anser att elever sitter för mycket både hemma och i skolan, samt att de lär sig bäst 

när hela kroppen och själen är i rörelse. Även turtagningen vid datorerna blir enklare när de 

står och arbetar. Det är viktigt att eleverna använder alla fingrar på tangentbordet dels för att 

öva finmotoriken och samtidigt skrivhastigheten. Eleverna skriver ofta ut sina texter och 

tecknar och ritar till dem då övas deras sinne för form, finmotorik och handens muskler. 

Under de första åren i skolan bör klassrummet delas in i flera arbetsvrår för lek, skapande 

aktivitet och praktiskt arbete. Läraren ska fungera som en handledare i lärandet, i motsats till 

det traditionella klassrummet där läraren pratar och eleverna lyssnar (Trageton, 2005). Även 

Björk och Liberg (2006) skriver att klassrummet kan inredas med många vrår för olika 

klassrumsaktivitet, de menar att barn tycker om små mysiga utrymmen.  

Tragetons startfas 

Tragetons startfas består av elva faser, vilka presenteras nedan.   

Första fasen börjar med bokstavsräckor då de får skriva vilka bokstäver de vill och valfri 

teckenstorlek. Sedan gör de en utskrift och letar efter vissa bokstäver som de ringar in i olika 

färger exempelvis bokstaven o med rött och bokstaven a med blått, samtidigt uttalar de 

bokstavens namn.  De räknar och skriver hur många de har hittat av varje bokstav. Under 

andra fasen uppmuntras eleverna till att skriva sitt namn överst på papperet då det är lättare att 

hålla reda på sina papper. Sedan fortsätter de skriva bokstavsräckor. I den tredje fasen skriver 

eleverna bokstavsräckor som står för en berättelse. Efter utskriften ritar de en bild till 

berättelsen och återberättar den för läraren som sedan skriver texten på datorn. Många kallar 

detta för att eleven pseudoläser. När texten är nerskriven av läraren kan även klasskamraterna 
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ta del av den och eleven får se hur texten är skriven. I fas fyra börjar enskilda ord att skrivas i 

bokstavsräckorna och det är ett avgörande steg i utvecklingen. I den femte fasen får eleverna 

börja producera egna ordböcker. Alla elever få själva bestämma vilken begynnelsebokstav 

som de ska arbeta med för tillfället. I en ordbok för bokstaven o kan eleverna skriva ord som 

börjar på o och illustrera en bild till. När eleven har valt bilden själv behöver de inte fundera 

över vad bilden representerar vilket kan hända i kommersiella läseböcker. Slutligen har 

eleverna tillverkat 29 ordböcker som de binder ihop till en stor ordbok i alfabetisk ordning. I 

fas sex arbetar eleverna med egen påhittad stavning där orden skrivs ljudenligt. I sjunde fasen 

får eleverna öva på mellanrum och punktsättning, då kan det vara fördel med att skriva texter 

på datorn för att ingenting behöver suddas och skrivas om, de kan då istället ställa markören 

mellan två ord och trycka på mellanslagtangenten. I fas åtta skriver eleverna sagor eller enkla 

texter om teman som de arbetar gemensamt med i klassen. I fas nio skriver eleverna brev 

vilket är stimulerande för att det finns en mottagare som vill läsa vad eleven skriver och att de 

får svar. Det kan även vara en krävande uppgift då mottagaren ska förstå vad eleven skriver. 

Då breven är skrivna på datorn kan det vara lättare för jämnåriga kamrater att läsa än ett 

handskrivet brev. Många elever väljer en stilsort som påminner om handstil när de skriver 

brev på datorn.  I fas tio arbetar eleverna med ämnesövergripande teman där matematik ingår.  

I den sista fasen skriver eleverna dikter och poesi vilket innebär korta texter med få ord vilket 

är tacksamt för de yngre eleverna. Med rim utvecklar eleverna ett medvetet språk (Trageton, 

2005). Även Björk och Liberg (2006) menar att när eleverna skriver för en verklig mottagare 

som vid brevskrivning så anstränger sig eleverna mer och uppgiften blir mer meningsfull för 

dem. 

Handskrivning 

I Tragetons metod så börjar eleverna att skriva för hand i år 2 och anledningen till att vänta 

med handskrift är att undvika svårighet med motorik och öga/handkoordination vid formandet 

av bokstäver. Det är väl känt att flickor klarar handskrivningen bättre än pojkar i de tidiga 

åren. De har tidigare utvecklat finmotoriken och öga/handkoordinationen än vad pojkarna har. 

Eleverna kan uppleva det spännande att börja skriva för hand, många tycker då bättre om 

handskrift än att skriva på datorn. Det kan bero på att det är något nytt. Vid ett 

handskrivningstest som Trageton utförde med elever från sju datorklasser och sex 

handskrivningsklasser i år tre, visade det sig att datorklasserna skrev i genomsnitt finare än 

handskrivningsklasserna. Det visade sig mest markant hos pojkarna. Vilket kan ha två 

tänkbara förklaringar som är att pojkar från början är mer intresserad av datorer och att de 

vinner på att vänta med handskrivningen till år två.  Ett annat skrivtest har utförts, då med åtta 

datorklasser och nio handskrivarklasser i år tre. Dataklasserna skrev på datorer och 

handskriftsklasserna skrev för hand men deras texter skrevs om till datatext och de blandades 

systematiskt. Det visade sig att innehållskvaliten på texterna var bättre hos de elever som hade 

börjat med att skriva på datorn. Båda testerna bedömdes av erfarna lärare och lektorer, de var 

oberoende av varandra och arbetade inte inom projektet (Trageton, 2005). 

Tragetons och Lundbergs olika definition av läsning 

Tragetons definition av läsning: Att skriva sig till läsning på datorn= budskapsförmedling x 

inkodning x meningsfull läsavkodning. Trageton (2005) menar med sin definition av läsning 

att det viktiga är förmedling av budskap, någonting som eleven vill säga. Inkodning är lättare 

än avkodning, det vill säga att skrivning är lättare än läsning. Läsavkodningen blir enklare när 

den från första början är meningsfull. Med Tragetons definitionen av läsning vill han vända på 

uttrycket läs-och skrivinlärning till skriv-och läsinlärning. 
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Det som skiljer Lundbergs och Tragetons definition av läsning är att Lundberg med 

Bornholmsmodellen utgår från delarna till helheten, en syntetisk modell av läsinlärning. 

Medan i Tragetons metod utgår det från helheten till delarna, vilket kan ses som en analytisk 

modell.   Enligt Lundberg (2007) definieras läsning som: läsning= avkodning x förståelse. 

Eleverna måste kunna avkoda orden och ha en förståelse för att kunna läsa. Om det finns 

brister i avkodningen och i läsförståelsen blir den multiplicerade effekten, läsförmågan 

mindre bra. För att bli goda läsare måste eleverna arbeta med avkodning och förståelse 

parallellt så att deras läsning blir automatiserat (Druid Glentow, 2006).  

 

 

Datorn i undervisningen 

Här presenteras vad litteratur och forskning tar upp om fördelar och nackdelar med datorn i 

undervisningen även med tanke på Tragetons metod, samt hur lämplig datorn är för alla elever 

utifrån bland annat genusperspektiv, läs-och skrivsvårigheter och annat modersmål.  

Datorn i den tidiga läs-och skrivinlärningen 

Lundberg (2008) skriver att Tragetons metod har blivit mycket uppmärksammad även i 

Sverige. Lundberg menar att han inte vill avråda lärare från att använda datorn i den tidiga 

läs- och skrivundervisning, men han vill varna för en övertro på metoden. Tragetons metod 

har ännu inte en godtagbar vetenskaplig utvärdering menar Lundberg. Handskriften och 

datorskrivande behöver inte utesluta varandra. Med datorskrivandet är det positivt att 

formandet av bokstäver inte behöver hindra skrivandet, texten blir tydlig och eventuella 

redigeringar blir lättare. Datorskrivande elever förlorar en slags sensualitet, när elever med sin 

hand formar bokstäverna finns en sensorisk närhet till handskriften som går förlorad vid 

datorskrivandet. Även med handens formning av bokstäver och motoriken vid handskrift 

stödjer minnesbilden av bokstävernas form. Barn med en långsam utveckling samt osäker 

bokstavskunskap kan behöva skriva för hand (Lundberg, 2008).  

 

Inom specialpedagogiken är det enligt Lundberg (2008) en tradition att spåra bokstäver, 

klippa ur, skriva i sand, i luften medmera. Det pratas om den så kallade multisensoriska 

inlärningen där flera sinnen blir involverad, eleverna ser, känner, uppfattar sina 

muskelrörelser i fingrar, hand och arm samt artikulerar och hör ljuden. Lundberg avstår från 

att ta ställning om den första skriv-och läsinlärningen ska ske via datorn, han är neutral i 

frågan. Men Lundberg menar att vi inte vet tillräckligt om de långsiktiga effekterna samt att 

metoden saknar en godtagbar vetenskaplig utvärdering (Lundberg, 2008). Stadler (1998) 

skriver även om den multisensoriska inlärningen som ingår i formandet av bokstäverna, när 

eleverna lär sig bokstavens ljud ska de samtidigt forma bokstaven med handen. Minnet i 

skrivhandens muskler är av stor betydelse vid inlärningen av bokstavens ljud och form. Vid 

användningen av handskrift så utvecklas en känsla hos eleverna att vilja få en vacker och 

tydlig skrift. Handskrivningen förstärker inlärningen av vänster till höger riktningen i både 

läsandet och skrivandet. Vid datorskrivandet framstår inte skrivriktningen lika tydligt som 

med användandet av pennan (Stadler, 1998).  

Skrivglädje 

Datorn kan vara ett bra verktyg för att få igång elevers skrivande (Blomqvist & Wood, 2006). 

För många elever går mycket energi åt till att forma bokstäver, ord och meningar så de har 

svårt att skriva en berättelse. Datorn är till fördel för de elever som har svårt att forma 

bokstäverna läsligt, för deras självförtroende är det viktigt att de kan åstadkomma en läsbar 
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text som det då blir med datorn. Målet är att eleverna ska få flyt i sin handstil, men det får inte 

pressas så att eleverna tappar intresset och att datorn då kan vara ett komplement till 

handskrivningen. Det skapar skrivglädje hos de flesta eleverna och särskilt stimulerande för 

elever som har läs-och skrivsvårigheter (Blomqvist & Wood, 2006). När eleverna skriver på 

datorn får de ökad skrivglädje, motivation, arbetar mer självständigt och individualiseringen 

ökar. Samtidigt får eleverna lättare att läsa varandras texter då de är datorskrivna, i jämförelse 

till när de skriver texterna för hand (Folkesson, 2004). Skrivglädjen ökar när eleverna slipper 

koncentrera sig på att forma bokstäver och istället får ägna sig åt innehållet i texten. Eleverna 

stärker sin läsutveckling och den språkliga medvetenheten samt att deras självförtroende ökar 

när de använder datorn som skrivmaskin (Jedeskog, 1993).  

 

Datorn har blivit ett verktyg för barn och ungdomar i deras vardag. En nackdel som har 

kommit fram från elevers synpunkter är att det upplevs mer ansträngande att sitta vid 

skärmen, och eleverna får fortare ont i huvudet och i ögonen.  Men samtidigt uttryckte 

eleverna att de gillade att arbeta med datorn (Bjar, 2006). Även Naeslund (2001) nämner 

elever som fått sämre syn av datoranvändandet, men även att datorn ger eleverna ett 

generationsförsprång i förhållande till lärarna.  

Samspel 

När eleverna skriver sina texter på datorn läser de mer spontant igenom texten flera gånger 

som då stimulerar till samtal om textens innehåll och de upptäcker stavfel. I samspelet mellan 

elever sker då en läroprocess i flera nivåer, då de diskuterar hur ord stavas och vad de betyder 

samt berättelsens innehåll (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Även Folkesson tar 

upp att samarbete och hjälpsamheten ökar vid datorn samt att när eleverna sitter tillsammans 

och diskuterar varandras texter får de öva sig i kritiskt tänkande (Folkesson, 2004). Det finns 

många fördelar med att eleverna arbetar parvis vid datorerna, den muntliga delen tränas 

genom att eleverna turas om med att tala och lyssna på varandra. Eftersom eleverna är två så 

lär de sig gemensamt att lösa tekniska problem under det första skolåret, de lär även varandra 

ord och bokstäver och senare att bygga upp historier och berättelser som blir bättre och får 

högre kvalité än om eleven sitter ensam. De ”svaga” eleverna får draghjälp av de ”starka” 

eleverna (Trageton, 2005).  

 

Lässvaga har lättare att läsa på datorn än på tavlan. Även de elever som har svårt att 

koncentrera sig i helklass ser lika skolanpassade ut som alla andra när de arbetar framför 

datorn. De kanske inte producerar lika mycket, men de utmärker sig inte negativt och de får 

inte negativ uppmärksamhet (Folkesson, 2004).  Lässvaga elever kan även undvika att arbeta 

vid datorn, eftersom de blir okoncentrerad och stressad av att klasskamraterna kommer och 

frågar när datorn blir ledig. Dessa elever vill helst arbeta ensamma då de upplever att de får 

bättre arbetsro (Svärdemo Åberg, 1999). 

Rättstavningsprogram 

Elever gynnas av att de kan experimentera så lätt på datorn och av många uppfattas datorn 

som ett allmänt lär och arbetsverktyg (Folkesson, 2004). Vid intervjuer av elever har det 

uppmärksammats att de tycker datorn är ett utmärkt hjälpmedel då de slipper sudda samt att 

det finns rättstavningsprogram (Naeslund, 2001). Men det har även visat sig att 

stavningskontrollen inte är till hjälp för de elever som har väldigt svårt med stavningen 

eftersom deras stavningar skiljer sig för mycket från det ursprungliga ordet, och då får 

programmet svårt att ge ett riktigt förslag (Föhrer & Magnusson, 2003). 
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I samtal med elever har det framkommit att de uppskattade ordbehandlingsprogrammet med 

stavningskontroll och de upplevde att de lärde sig stava bättre med hjälp av den. Andra 

fördelar med ordbehandlingsprogrammet var att de lätt kunde korrigera texten, radera och att 

de fick fina utskrifter. Det var roligare att trycka på knappar istället för att skriva med pennan 

och det gällde framförallt de elever som inte kommit så långt i skrivutvecklingen. För dessa 

elever kan det vara väldigt energikrävande att skriva handskrift. Elever tyckte att de lärde sig 

skriva bättre eftersom de såg hur bokstäverna såg ut på tangentbordet, som exempelvis för 

elever som har svårt att skilja på b och d underlättade det för när de såg versalerna på 

tangentbordet (Alexandersson m.fl. 2001). Datorn fungerar som ett hjälpmedel, för dessa 

elever då de ser versalerna på tangentbordet som är lättare att skilja på och de möter 

gemenerna på skärmen och utskriften (Jedeskog, 1993). 

Vikten av hur datorn används i undervisningen 

Lärandet skapas inte enbart genom att använda IKT (informations och kommunikations 

teknik) utan det är vad läraren gör av metoden i sig som skapar lärande. Det kan vara viktigt 

att eleverna kommer i kontakt med IKT i undervisningen samtidigt som man är något kritisk 

till att det fungerar som en metod i undervisningen (Sutherland m.fl. 2004). Det viktiga är hur 

och när datorn som metod i undervisningen används, samt att det är viktigt att få eleverna 

motiverade. Eftersom omotiverade läsare lägger lika mycket kraft i att undvika läsningen som 

de gör när de läser. Eleverna blir mer motiverade vid en databaserad undervisning som då 

resulterar i en god läs- och skrivutveckling. Den databaserade lästräningen som har visat sig 

vara till fördel för elever med dyslexi är även bra för att övriga elever ska få en god 

läsutveckling. Då den kompletteras med en fonologisk ljudträning på datorn visar den resultat 

på en förbättrad läsning hos eleverna. Vid en databaserad undervisning läser elever mer än 

elever som inte får en sådan undervisning. De dataskrivna texterna är lättare och tydligare att 

läsa vilket då leder till att eleverna läser mer. När eleverna arbetar med sina texter får de även 

träna på sin förmåga att förklara, vilket kan öka elevernas tänkande och förståelse. Dessa 

samarbeten kan hjälpa elever som är lågt presterande att få förslag och förklaringar av sina 

klasskamrater på hur de kan arbeta (Folkesson & Swalander, 2007). Datorn kan aldrig ersätta 

lärarna men det är ett kompletterande hjälpmedel (Naeslund, 2001). 

Pojkar och flickors användande av datorer 

Det kan skilja sig mellan pojkars och flickors samspel vid datorerna. Flickornas samspel är 

lugnare än pojkarnas, som liknar ett fotbollslag som hejar på varandra. En av anledningarna 

kan vara att pojkarna kanske har ett större intresse för tekniken och därför tar befälet i större 

grupper (Alexandersson m.fl. 2001). Det har även konstaterats att flickornas intresse för 

datorer väcktes när de började använda ordbehandling och layout. Något som tilltalade dem 

var att skapa texter och att kunna kommunicera. Medan pojkarna använder datorerna i större 

utsträckning och gärna pratar om vad de kan (Skolverket, 1999). Men det har även visats sig 

att flickor har blivit mer intresserade av att börja använda teknologin, medan pojkarna flyttat 

sitt fokus från det tekniska till att få ökad skrivlust istället. Textskapande på datorn är lika 

intressant för både pojkar och flickor (Trageton, 2005). Vid en undersökning bland 462 elever 

om deras syn på datorer och datoranvändning visade det sig att det inte fanns någon större 

skillnad i hur stor tillgång de hade till datorn i skolan eller i hemmet. Däremot kände flickorna 

sig betydligt mer uppmuntrade av lärarna att använda datorn i skolan än vad pojkarna gjorde 

och flickorna tror även att kvinnor och män är lika duktiga (kapabla) att använda datorn. Trots 

att pojkarna på sätt och vis kände sig motarbetade av lärarna så kände de sig ändå mer säkra 

att arbeta vid datorerna än vad flickorna gjorde. De ansåg även i större utsträckning än 

flickorna att datorn är ett manligt område (Young, 2000). 
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Annat modersmål 

Det finns skolor med många olika modersmål där de använder ett tvåspråkigt tangentbord som 

till exempel har arabiska grafem på samma tangent som de norska bokstäverna.  På så vis 

kommer eleverna genom att leka med bokstäverna på tangentbordet även att lära sig de norska 

bokstäverna. Tanken är att när eleverna knäcker läskoden på sitt modersmål så får de 

samtidigt övning i de norska bokstäverna (Trageton, 2005). 

Undersökningar 

Western Kentucky University har gjort en undersökning på studenter för att se deras 

utveckling via datoriserad läsning. Programmet Read and Write Gold användes först för att 

underlätta läsinlärningen inom specialundervisning men kan med fördel användas till alla. Det 

finns bra hjälp med att både läsa och skriva med bland annat rättstavning och lexikon samt att 

datorn läser upp vad eleven har skrivit med justerbar hastighet. På detta vis när eleven kan 

både se och höra texten så kan eleven förbättra texten eller se små misstag, det är även en 

viktig del i skrivprocessen att få höra texten kontinuerligt. Elever kan på detta vis få snabbare 

hjälp med stavning än vad läraren hinner med i klassen. Lärarna som medverkar i 

undersökningen är positiva till arbetssättet och de anser att eleverna blir mer intresserade av 

att lära sig läsa och skriva samt att eleverna vill höra sina texter och blir då mer inspirerade. 

De medverkande elevernas kommentarer är att de upplever att de kan koncentrera sig bättre. 

Det upplevs mindre pinsamt när datorn läser upp det som dem har skrivit än om läraren eller 

någon kompis läser det samt att de kan arbeta mer i sin egen takt (Atwell, Maxwell & 

Romero, 2008).  

 

Vid en annan studie där urvalet var 150 elever från första klass i fem skolor som observerades 

i åtta månader. Arbetssättet är att skriva sig till läsning via datorn och det är ett program för 

läsinlärning Read, Write and Type. Eleverna arbetar individuellt. Arbetssättet är även bra och 

stödjande för elever med läs-och skrivsvårigheter. Programmet innehåller fyra delar: alfabetet, 

läsflyt, förståelse och läsutveckling. Denna undersökning fokuserade på alfabetet och 

förståelse samt en jämförelse med andra klasser som inte använde detta arbetssätt. Eleverna 

fick göra test för att se ett resultat. Resultatet visar att det är positivt inom alfabetsdelen för 

eleverna som arbetar via datorn men inte inom förståelsedelen. En övning som eleverna 

arbetar med i alfabetet är att lyssna på ljud, höra ljudet i början, mitten eller i slutet på orden 

och sedan skriva orden. Som övning inom läsförståelsen finns det att läsa en text och svara på 

frågor individuellt. De lärare, elever och föräldrar som var med i undersökningen är positiva 

till det arbetssättet med datorn vid läs-och skrivinlärning (U. S Department Of Education, 

2007). 
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Metod 
Det finns många olika sätt att samla in data till en studie och valet av metod beror på vilken 

slags studie som ska göras (Cohen, Manion & Morrison, 2009). Studiens upplägg och 

frågeställningar lämpar sig väl att beskrivas utifrån en kvalitativ metod. Detta eftersom 

undersökningar sker om vilka fördelar och nackdelar som finns med att använda Att skriva sig 

till läsning som metod vid läs-och skrivinlärning, enligt ett antal lärare som arbetar med 

metoden. Det görs även för att se hur lämplig metoden är för alla elever, enligt de intervjuade 

lärarna. Enligt Kvale Brinkmann (2009) är en kvalitativ metod inriktad på ord och inte på 

siffror och mätningar. Den kvalitativa forskningsintervjun ger mer nyanserad och utförlig 

beskrivning (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativa intervjuer ger ofta intressanta och 

lärorika resultat om lärarens syn på bland annat undervisningen och kan ge kunskap som är 

användbar i läraryrket (Johansson & Svedner, 2006).   

 

Intervjustudier är alltid enligt Stensmo (2002) till viss del fenomenologiska om det ställs 

frågor om människors erfarenheter och upplevelser. Erfarenheter och upplevelser kan aldrig 

vara annat än subjektiva och personliga och därför kan man inte säga att någon upplevelse är 

rätt eller fel (Stensmo, 2002). Observation och intervju är lämpliga att kombinera då 

observation kan vara ett bra underlag för intervjun (Johansson & Svedner, 2006). Intervjuer 

och observationer valdes som undersökningsmetod eftersom det stämmer med studien. 

Intervjuer valdes för att få höra lärarnas erfarenheter och upplevelser av arbetssättet. Vi 

började med observationen för att få ett bra underlag för intervjun samt för att få en inblick 

och förståelse för metoden.  

 

Urval 

Intervjuerna har gjorts med två lärare på samma skola, en klasslärare och en speciallärare 

samt observationer i två klasser. Klassläraren som valdes, kallad Maria i undersökningen har 

tidigare arbetat som förskollärare inom skolans tidiga år och fritids, vidareutbildade sig till 

lärare och har arbetat som klasslärare i cirka 4 år. Maria har läst en fördjupning om läs-och 

skrivsvårigheter. Hon har inte tidigare arbetat efter någon speciell metod för läs-och 

skrivinlärning utan koncentrerat sig på språklekar, språkförberedande övningar, presentation 

av bokstäver och dess ljud och rimövningar.  

 

Specialläraren, kallad Eva i undersökningen, har arbetat som lärare i 37 år, sedan 17 år arbetar 

hon som speciallärare och IT-pedagog. I grunden är hon lågstadielärare som vidareutbildat sig 

till speciallärare. Hon har sedan byggt på med många kurser för att få bredden inom läs-och 

skrivinlärning. Som speciallärare är det viktigt att ha bredden och fördjupningen för att se 

vilket arbetssätt som passar för eleven. Tidigare har Eva använt mycket Witting som läs-och 

skrivinlärning.  

 

Kriterierna för urvalet är dels geografisk närhet för oss och att lärarna har lång erfarenhet av 

metoden Att skriva sig till läsning.  Anledningen till valet av de två lärarna var ett intresse av 

specifikt den skolan samt hur dessa lärare arbetar med metoden. Skolan som är en F- 6 skola 

arbetar renodlat efter denna metod som vi ville fördjupa oss i. I år 1 och 2 är klasserna 

indelade i två årskursblandade klasser 1-2, för att sedan från år 3 bli årskursindelade klasser. 
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Genomförande 

Vi tog tidigt kontakt med lärarna som använder metoden Att skriva sig till läsning i sin 

undervisning och frågade om de ville vara med i vår studie. Första kontakten med lärarna har 

skett via mail (bilaga 1), där syftet med studien presenterades. Intervjufrågorna gjordes före 

intervjutillfället (bilaga 2), vilka bör formuleras som öppna frågor, då svaret varken kan bli ja 

eller nej (Rienecker, 2008). Vid användandet av öppna frågor finns fler fördelar då de är mer 

flexibla och kan ge djupare svar men även oväntade svar samt att undvika missförstånd 

(Cohen m.fl. 2009).  Samtidigt bör frågorna vara korta och enkla (Kvale & Brinkmann, 

(2009).  

 

Intervjuerna och observationerna genomfördes tillsammans. Började med en observation som 

benämns som deltagande observation, där vi deltar i den aktivitet som ska observeras och 

skriver ner anteckningar om observationen då aktiviteten har upphört (Johansson & Svedner, 

2006). Observationen varade under en förmiddag i år 1-2, för att förtydliga arbetssättet och ge 

en grund för intervjun. Observationen skedde i klassrummet där de intervjuade lärarna 

arbetar. Efter observationen kontrollerades intervjufrågorna för att se om något behövde 

ändras eller tilläggas, men valde att behålla ursprungsfrågorna. Intervjun med Maria 

genomfördes i hennes klassrum samma dag som observationen och den varade i en timme. 

Eva intervjuades några dagar senare i hennes arbetsrum, även denna intervju varade i en 

timme. Båda intervjuerna spelades in på band för att få med allting som blev sagt, för att 

undvika misstolkningar samt att kunna använda inspelningen av intervjuerna till omlyssning. 

Samtidigt fördes anteckningar under intervjun ifall det skulle uppstå några tekniska problem 

eller mänskliga misstag.     

 

Bearbetning och tillförlitlighet 

Efter varje avslutad intervju avlyssnades inspelningen och svaren på frågorna skrevs 

ordagrant. Arbetet med att lyssna av inspelningen och skriva tog lång tid och var ganska 

krävande. Inspelningen på bandet innehöll ett brusande ljud som störde vid avlyssningen, men 

kunde ändå höra vad de intervjuade sa. När svaren på frågorna var färdigskrivna avlyssnades 

inspelningen ytterligare en gång, för att vara säker på att inte ha missat något. Frågorna 

delades upp i olika kategorier utifrån frågeställningarna. Under bearbetningen av texten 

valdes delar ur intervjuerna bort som ansågs sakna relevans utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Begreppet reliabilitet betyder noggrannhet vid mätning men i praktiken kan reliabiliteten 

aldrig vara perfekt, beroende på om alla inte blivit intervjuade med samma frågor ställda av 

samma person under samma yttre omständigheter medmera. Begreppet validitet är om 

resultatet överensstämmer och ger en sann bild av det undersökta (Johansson & Svedner, 

2006). Ett sätt att öka reliabiliteten i arbetet är att ha en strukturerad intervju, med samma 

frågeställningar till de olika intervjupersonerna (Cohen m.fl. 2009). Samma intervjufrågor 

användes till samtliga lärare för att öka reliabiliteten i studien. Vid intervjutillfällena 

antecknade båda och ställde frågorna, samtidigt som intervjuerna spelades in. För att försäkra 

oss om att svaren uppfattats korrekt samt för att öka tillförlitligheten skickades 

sammanställningarna av intervjuerna till lärarna för ett godkännande. 
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Etiska principer 

Det är viktigt att vara medveten om de etiska principer som är aktuella för studien. Vid 

intervjuerna tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och på dess fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2004).  Det 

första kravet är informationskravet som innebär att vi har informerat om forskningens syfte 

och att det är frivilligt att delta samt att intervjupersonerna kan avbryta när de vill. Det andra 

kravet är samtyckeskravet då de som deltar får vetskap om att de har rätt att avbryta utan att 

det blir några negativa följder, som att utsättas för påtryckningar. Tredje kravet är 

konfidentialitetskravet som innebär att vi ser till att lärarna är anonyma både i uppsatsen och 

under arbetets gång. Det fjärde kravet är nyttjandekravet och det innebär att vi endast 

använder intervjusvaren till denna uppsats (Vetenskapsrådet, 2004).  
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Resultat och Analys 
I denna del redogörs resultaten från intervjuerna. Resultatet är indelat i fyra kategorier utifrån 

studiens frågeställningar. Kategorierna är: En beskrivning av arbetssättet, en beskrivning av 

metodens fördelar, en beskrivning av metodens nackdelar samt uppfattningar av metodens 

lämplighet för alla elever. 

 

En beskrivning av arbetssättet 

Eva var bland de första i Sverige som började med Att skriva sig till läsning för 6 år sedan. Då 

läste hon en artikel om Att skriva sig till läsning av Arne Trageton och gjorde om den 

metoden till sin egen med talsyntes
1
. Hon har tidigare försökt förändra läs-och 

skrivinlärningen eftersom hon har sett så många barn som har tröttnat redan i år 1, då de 

tappar lusten, orkar inte och ser inga utmaningar. Många barn har svårt att forma bokstäver 

med pennan eftersom finmotoriken inte är utvecklad än. Eva såg att det tog hela första året för 

eleverna att forma bokstäverna och det blev mycket suddande, misslyckanden och då 

framförallt för pojkarna. Maria har däremot inte valt metoden själv utan det är skolan som har 

valt den och hon har arbetat med den i cirka 1,5 år och upplever metoden som positiv. Eva 

säger att grunden till metoden är från Tragetons Att skriva sig till läsning men att hon har gjort 

en egen modell av den och har bland annat lagt till talsyntes, ljudande tangentbord
2
 och ett 

rättstavningsprogram. På så vis använder eleverna flera sinnen när de skriver eftersom de hör 

bokstavsljuden och ser bokstaven när de skriver. Teckensnittet kallas för skolstil och då ser 

bokstäverna ut som handskrift. Från början var det bara elever med läs-och skrivsvårigheter 

som fick använda talsyntesen, men när Eva såg vilken bra effekt talsyntesen gav ville hon 

använda den till alla elever. Samtidigt blev det positivt för elever med läs-och skrivsvårigheter 

som inte kände sig utpekade och annorlunda. Det är nu naturligt för alla elever i klassrummet 

att använda dessa verktyg. 

 

Lärarna säger båda två att de ger ramen till uppgifter och eleverna gör innehållet. Eleverna 

skriver riktiga meningar från början med stor bokstav och punkt, som bygger på upprepningar 

med meningar som börjar med ”jag kan eller jag vill”. Maria menar att upprepningarna leder 

till att eleverna får ordbilder. Dessa övningar hjälper eleverna att komma in i skrivandet, 

elever som har kommit längre i skrivandet skriver meningar med mer innehåll medan de som 

inte har kommit lika långt skriver kortare och enklare meningar. De skriver inte 

bokstavsräckor som Trageton gör utan riktiga ord och meningar direkt. Lärarna rättar texten 

tillsammans med eleverna och då får de en dialog med eleven om texten och språket till 

exempel vid rödmarkerade ord så kontrollerar de stavning och diskuterar om ett ord kan ha 

olika betydelse. Båda lärarna rättar texten från början, ibland direkt på datorn och ibland när 

de har skrivit ut texten. Eleverna använder även talsyntes för att rätta sin egen text genom att 

lyssna på texten för att höra om formuleringen är bra samt att de lyssnar på sin skrivkompis. 

Maria menar att på så vis lär sig eleverna att kritiskt granska sin egen och andras texter. Till 

sina texter letar eleverna bilder på nätet som de kopierar och klistrar in i dokumentet. När 

eleven är klar med texten lyssnar de först på den med talsyntes därefter läser de för läraren för 

att sedan skriva ut två exemplar och läser igen. Ett exemplar tar eleverna med hem i läsläxa 

och det andra exemplaret klistrar läraren in i elevens egen bok. När de får ta hem sin text och 

visar den för sina föräldrar känner sig eleverna stolta, att de duger och att de har lyckats med 

att producera egna texter, menar de båda intervjuade lärarna. Maria ger alltid uppgifter till 

                                                 
1
 Mänskliga röster som läser upp den skrivna texten med hjälp av en datoriserad talmotor     

(www.acapela-group.se). 
2
 Inspelade bokstavsljud som läses upp när man trycker på en tangent (www.softogram.se).  

http://www.softogram.se/
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eleverna då det kan vara svårt för dem att skriva fritt. Eleverna skriver mycket faktatexter 

eftersom det är lättare än sagor, samtidigt blir de duktiga på att omformulera faktatexter och 

att leta fakta i texter. Eva säger att eleverna bör läsa och skriva ofta för att bli goda läsare och 

skrivare, vilket deras elever får göra varje dag. 

 

Alla elevers fonologiska medvetenhet testas i Lexia
3
 med Provia

4
. Det materialet skapar 

övningar utifrån elevernas problematik och läraren tar även fram individuella övningar i Lexia 

till varje enskild elev som de arbetar med varje dag. Eva påpekar att lärarna måste ha 

utbildning i hur de ska använda metoden med bland annat talsyntes och Lexia samt att det är 

viktigt att lärarna använder metoden fullt ut. Det går inte att bara använda datorn ibland, då 

får metoden inte rätt effekt. Maria använder även smartboard i sin undervisning där de arbetar 

med språkövningar såsom rimord, vilket ord som är längst medmera. Eleverna tittar även på 

film via smartboarden som kan vara grunden till deras faktatexter. Vid vår observation hade 

eleverna sett en film om älgen för att sedan skriva faktatexter om älgar. Maria utgår ofta från 

något praktiskt arbete och vill gärna få in skapande i skrivandet, så att eleverna får använda 

alla sinnen. För att öva finmotoriken får eleverna skapa saker som har anknytning till texterna 

eller skapa först och sedan skriva. I Marias klass skriver eleverna faktatexter om till exempel 

djur och växter och de får träna sin finmotorik med att klippa, klistra och rita. Hon har även 

högläsning dagligen och eleverna får ofta tillfällen till att läsa då de arbetar med sina texter.   

 

Eleverna arbetar parvis vid datorerna där de hjälper och kompletterar varandra med texterna, 

de har varsitt dokument och växelskriver några meningar var. Både Eva och Maria påpekar att 

det är läraren som sätter ihop vilka elever som ska arbeta tillsammans. Lärarna försöker 

blanda pojkar och flickor samt att elever med ganska lika kunskapsnivå arbetar ihop, för att få 

rätt stimulans. Tidigare satte lärarna samman elever där de svaga kunde få hjälp av de bättre 

men det visade sig att de duktiga blev hämmade i sin utveckling. Maria har märkt att elever på 

ungefär samma kunskapsnivå kan ”peppa” och ”sporra” varandra samt att de har ett större 

utbyte av varandra. Men om en av eleverna blir för dominant så menar Eva att de måste byta 

skrivkompis. De måste hela tiden stämma av så att de som arbetar i par är sammansatta på 

bästa tänkbara sätt. Elever med koncentrationssvårigheter och utåtagerande elever får sitta 

ensam vid datorn då de blir mer koncentrerad och kan arbeta bättre.  

 

Eleverna är indelade i åldersblandade klasser år 1-2, vilket Maria anser vara positivt då 

eleverna i år 1 arbetar vid datorerna kan eleverna i år 2 arbeta med någonting annat 

exempelvis matematik. Om alla elever tillhörde år 1 anser hon att det skulle bli en för stor 

grupp och datorerna skulle inte räcka till för att arbeta vid samtidigt. I år 2 börjar eleverna 

med handskrift och med att forma bokstäver, eleverna skriver alltid i böcker med stödlinjer. 

Maria låter eleverna i år 2 få skriva friare texter och dikter. Även när eleverna börjat skriva 

för hand använder de övervägande datorerna till sina texter fram till år 6 (skolan har år F-6). 

Eva menar att allt eleverna skriver ska skrivas på datorn, så att deras energi går till att skriva 

text. På så vis får eleverna ett större flöde i texten och bättre innehåll.  

 

 

                                                 
3
 Anpassade övningar till elever där de kan träna fonologisk medvetenhet, ord och meningar medmera 

(www.lexia.nu). 
4
 Ett testverktyg i Lexia som skapar övningar åt eleven (www.lexia.nu).  

http://www.lexia.nu/
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En beskrivning av metodens fördelar 

Eva menar att den här metoden passar alla elever och att alla elever lyckas utifrån sina 

förutsättningar. Hon har aldrig tidigare hittat en metod där alla får möjligheten att lyckas. Det 

är stor fördel för många elever att ha hörlurar då de får lugn och ro, de skärmas av och kan 

lägga fokus på sin uppgift. De har även märkt att elever med koncentrationssvårigheter och 

utåtagerande blir mer koncentrerade och får mer lugn och ro. Ingen elev blir utpekad eller 

känner sig annorlunda eftersom alla har hörlurar på sig oavsett svårigheter eller inte. Både 

Maria och Eva menar att metoden gynnar många pojkar och flickor som har svårt med 

finmotoriken, speciellt att forma bokstäver med pennan. Finmotoriken övas istället genom 

skapande, då de ritar, klipper och klistrar.  

 

Eva tar upp att förväxlingarna av bokstäver, som exempelvis b och d, försvinner då eleverna 

ser versaler på tangentbordet som är lättare att känna igen samt att få höra bokstavsljuden i 

hörlurarna. Eleverna får direkt feedback när de hör och ser vad de skriver, som Eva anser är 

otroligt viktigt. På så sätt använder eleverna alla sinnen då de skriver, hör och läser samt att de 

får en bekräftelse på vad de har skrivit. Metoden minimerar även läs-och skrivsvårigheter 

enligt Eva, då det sätts in tidiga insatser med talsyntes men även meningar med upprepningar 

som ”jag vill och jag kan” det skapar en innötning som är viktig för den fortsatta läs-och 

skrivinlärningen. Eva menar att rätt grund minimerar problem längre upp i skolåren.  

 

Barn är så otroligt digitalt kompetenta påpekar Eva, de vågar prova och är inte rädda för 

datorn och tekniken. Maria säger att eleverna visar ett intresse och nyfikenhet för datorer, de 

vill lära sig och är inte rädda för att göra fel. Eva anser att motivationen ökar hos eleverna då 

de får skriva på datorn och hon har märkt att behovet av resurser i klassrummet har minskat. 

Hon behöver inte nu som tidigare lägga extra resurser i år 1. Med talsyntesen blir eleverna 

ljudare automatiskt, Eva menar att i Tragetons metod blir de inte ljudare. Eftersom eleverna 

inte använder det ljudande tangentbordet och talsyntesen i Tragetons metod, utan där 

använder de datorn enbart som skrivmaskin. Maria anser att eleverna får mycket ljudträning 

via datorn som läraren själv inte har tid att ge enskilda elever.  

 

Då eleverna samarbetar parvis vid sina datorer diskuterar de mycket och blir duktiga på 

språket, de utvecklar ett intresse och skrivglädje samt att deras självförtroende ökar. När 

eleverna skriver ut sin text får de ett snyggt dokument som de är stolta över. Maria menar att 

eleverna ser sig själva som läsare tidigt då de från början tar hem sina egenproducerade texter 

som läsläxa, texter som de redan kan utantill. Alla elever får då en känsla av att lyckas och får 

ett bra självförtroende. Många elever i år 1 kan läsa till jul med den här metoden menar Maria. 

Eleverna skriver mycket och de tycker att det är roligt att skriva. Maria säger att eleverna har 

mycket inom sig som de vill skriva om, då går det lättar och snabbare via datorn, och de 

hämmas inte av handstilen. Eva har sett att handstilen blir mycket bättre om eleverna låter bli 

pennan i år 1 eftersom det är svårt och det tar lång tid att forma bokstäverna. Hon har även 

sett att eleverna i år 2 blir mer motiverade att skriva med pennan.  

 

Eva har utfört tester mellan en traditionell klass och en klass som skriver på datorn och det 

visade sig att dataklassen hade bättre handstil än den traditionella klassen. Eva tar även upp 

att eleverna visade väldigt positiva resultat vid LUS
5
-test samt att alla elever klarade 

nationella proven i svenska.  Eva tror att en anledning till att alla elever klarade nationella 

                                                 
5
 LUS är en förkortning av LäsUtvecklingsSchema. Det är ett verktyg för lärare så att de kan se var elever 

befinner sig i sin läsutveckling (www.lus.nu).  

http://www.lus.nu/
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proven är att eleverna är vana vid att korrigera och reflektera över sin egen text samt att de är 

inkörda på stor bokstav och punkt samt duktiga på att ta ut fakta i texter. 

 

En beskrivning av metodens nackdelar 

Eva anser att det inte finns någon pedagogisk nackdel med denna metod, hon ser bara 

fördelar. Den enda nackdelen som hon anser kan finnas är om det inte finns tillräckligt med 

datorer. Det bör finnas datorer så att eleverna kan sitta parvis eller om de har behov av att sitta 

ensam så ska det finnas möjlighet till det. Det måste även finnas talsyntes till datorerna för att 

uppnå den rätta effekten, datorn ska inte bara vara som en skrivmaskin. Maria ser inte heller 

många nackdelar med metoden. Det hon kan tänka sig är mest tekniska problem såsom 

datorer som inte fungerar, svårigheter att gå in på dokumenten och om det inte finns 

tillräckligt med datorer. Maria anser även att metoden kräver tekniskt kunniga lärare för det är 

inte roligt för eleverna om det inte fungerar. Det kan även vara en nackdel om skrivaren finns 

i ett annat rum. Eleverna står förväntansfulla och väntar på sin text och då är tillgängligheten 

till skrivaren viktig för eleverna. Om skrivaren står i ett annat rum blir det mycket spring och 

även svårigheter för eleverna vid tekniska fel såsom papper som fastnar och slut på färg i 

skrivaren. Vid vår observation tog färgen slut i skrivaren och elevernas utskrifter blev 

otydliga då upptäckte vi att det skapade oro och frustration bland eleverna. Men eftersom 

skrivaren fanns i klassrummet behövde inte läraren lämna klassrummet och eleverna för att 

åtgärda felet.  

 

Uppfattningar av metodens lämplighet för alla elever 

Maria och Eva anser att metoden lämpar sig för alla elever utifrån deras förutsättningar. Den 

är positiv för elever med koncentrationssvårigheter om de får arbeta vid en egen dator då det 

skapar lugn och ro för dem. Maria har även elever som är utåtagerande i sin klass och för dem 

blir det positivt när de skärmas av när de sitter framför datorn med hörlurar. Elever som har 

svårigheter med att vänta på sin tur kan med fördel sitta ensam vid datorn. När eleverna sitter 

ensam vid datorn så får de arbeta i sin egen takt och behöver inte vänta på sin skrivkompis, då 

denna väntan kan bli ett tillfälle för bus och störande i klassrummet. Maria ser inte någon 

skillnad på pojkar och flickors användande av datorer, eller att pojkar skulle våga använda 

tekniken mer. Under vår observation utmärkte sig inte elever med koncentrationssvårigheter 

eller utåtagerande elever när de satt och arbetade vid sina datorer parvis eller ensam. Vi såg 

inte heller någon skillnad i pojkars och flickors användande av datorer. Vi såg att alla elever 

arbetade utifrån sina förutsättningar.  

 

Maria har ingen erfarenhet för hur metoden lämpar sig för elever med annat modersmål. Eva 

har däremot erfarenhet av att arbeta med elever med annat modersmål. Hon menar att så fort 

eleverna kan lite svenska så passar metoden perfekt. Eleverna börjar med att skriva sitt namn 

och får höra bokstavsljuden och sedan får de arbeta med Lexiaövningar där de kan till 

exempel se en bild av ett hus, hör ordet hus och sedan skriver de av och hör bokstavsljuden, 

de får då direkt feedback. Eleverna får hela tiden höra bokstavsljuden och orden som blir till 

meningar. För elever som saknar bokstavsljuden skriver läraren ned vad eleven vill skriva på 

ett papper bredvid och eleven skriver av från det. Det behöver inte bara vara elever med annat 

modersmål som saknar bokstavsljud utan det kan även vara elever med svenska som 

modersmål och då kan det vara ett bra sätt att läraren skriver texten på en papper bredvid. 
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Maria och Eva anser att allt i metoden är individanpassat. Läraren ger ett gemensamt 

arbetsmoment där vissa elever skriver fyra meningar medan andra skriver många fler och 

längre meningar. Eva menar att alla elever oavsett kunskapsnivå får utmaningar, det 

individanpassas hela tiden i metoden. Redan i ”jag kan” meningar märks skillnad då vissa 

elever skriver mer och längre meningar och andra skriver mindre och kortare meningar. I 

metoden utgår de alltid från elevernas kunskaper och använder individanpassade 

övningsprogram från Lexia som läraren för in i elevens mapp på datorn. 

 

En sammanfattning av resultatet 

I vår undersökning har lärarna varit positiva till metoden vilket tydligt framkommit. Tekniken 

har stor betydelse för att metoden ska fungera men lärarna anser att den tekniska biten är ett 

litet hanterbart problem. Bland de viktigaste momenten i metoden är talsyntesen och det 

ljudande tangentbordet, som ger eleverna direkt feedback när de hör bokstavsljudet till den 

bokstav de skriver. Lärarna påpekar att med hjälp av talsyntesen och det ljudande 

tangentbordet blir eleverna ljudare automatiskt. Eleverna får mycket ljudträning som lärarna 

själv inte kan ge enskilda elever, samtidigt har de märkt att motivationen hos eleverna ökar 

och behovet av resurser i år 1 har minskat. När lärarna började med metoden var det bara 

elever med läs-och skrivsvårigheter som fick använda talsyntesen. Efter den positiva effekten 

som visade sig så ville lärarna använda den till alla elever. Samtidigt behövde inte elever med 

läs-och skrivsvårigheter känna sig utpekad då det blev naturligt för alla att använda 

talsyntesen. Båda lärarna anser att metoden är lämplig för alla elever utifrån deras 

förutsättningar och de anser att allt är individanpassat. Läraren ger ett gemensamt 

arbetsmoment som alla elever utgår från, då vissa elever skriver få och korta meningar medan 

andra skriver många och längre meningar. På så vis är metoden individanpassad och alla 

elever får arbeta utifrån sin kunskapsnivå. Lärarna påpekar att det är viktigt att använda 

metoden fullt ut för att få rätt effekt, och inte bara använda datorn ibland.  Eleverna börjar 

med handskrift i år 2 då deras finmotorik är mer utvecklad, och lärarna har uppmärksammat 

att eleverna är mer motiverade att skriva med pennan i år 2. Det har utförts tester mellan en 

traditionell klass och en klass som skriver på datorn där det visade sig att datorklassen hade 

bättre handstil. Ett annat positivt resultat som har visat sig är att alla elever klarade nationella 

proven i svenska.  

 

En sammanfattning av analysen 

I läroplanen (Lpo 94) står det att varje elev ska få utveckla nyfikenhet och lust att lära. I 

metoden Att skriva sig till läsning visar eleverna ett intresse och nyfikenhet för datorer, de vill 

lära sig och är inte rädda för att göra fel. Lärarna anser att motivationen ökar hos eleverna när 

de använder datorn i undervisningen. Tidigare har många elever tappat lusten och inte sett 

några utmaningar redan i år 1, eftersom finmotoriken inte är utvecklad än och därmed har de 

svårt att skriva med pennan.  Lpo 94 framhåller även att varje elev ska lära sig att arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra samt visa respekt i samspelet med andra, vilket 

tydligt sker vid denna metod. Då eleverna arbetar parvis vid datorerna hjälps de åt, samarbetar 

och kompletterar varandra med sina texter. Även om de arbetar parvis så har eleverna varsitt 

dokument som de skriver sin egen text i, på så vis blir det ett självständigt arbete då de arbetar 

i sin text och ett samarbete då de diskuterar texterna med varandra. För att eleverna ska få rätt 

stimulans får elever med ganska lika kunskapsnivå samarbeta. Lärarna menar att när eleverna 

arbetar parvis så diskuterar de mycket och blir duktiga på språket, de lär sig att både lyssna 

och tala. Enligt Björk och Liberg (2006) bygger Läroplanen (Lpo 94) på Vygotskys 

tankegångar om barns potentiella utvecklingszoner, då menar Vygotsky att det finns en zon av 
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det som barnet redan kan och det som de inte klarar av själva men tillsammans med andra. I 

gemensamma inlärningssituationer lär sig eleverna med hjälp av en stödjande omgivning att 

klara av det som de inte kan på egen hand för tillfället till att klara av själv senare. Det skapar 

en trygghet och utvecklar kunskaper hos eleverna (Björk & Liberg, 2006). 

 

Redan från början i år 1 får eleverna lära sig att skriva riktiga meningar, använda stor bokstav 

och punkt samt att de bearbetar, rättar och diskuterar sina texter. I kursplanen för svenska 

(Skolverket, 2009) ska eleven sträva efter att utveckla förmågan att bearbeta sina egna texter 

utifrån andras råd och egna värderingar. Ett utav målen för tredje skolåret är att eleverna i sina 

egna texter ska kunna använda sig av stor bokstav, frågetecken och punkt samt att läsa och 

skriva enkla faktatexter. De intervjuade lärarna menar att det är lättare för eleverna i år 1 att 

skriva faktatexter än sagor, då sagorna anses vara för fria och det blir svårt för eleverna att 

fantisera och skriva samtidigt. Lärarna påpekar att eleverna även blir väldigt duktiga på att ta 

ut fakta ur texter och skriva egna faktatexter. En utav lärarna anser att elevernas vana vid att 

korrigera och reflektera över sin egen text, samt att de är inkörda på stor bokstav och punkt 

och duktiga på att ta ut fakta i texter är anledningar till att alla elever klarade nationella 

proven i svenska.  
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Diskussion 
Diskussionsdelen börjar med en resultatdiskussion där undersökningens resultat kopplas 

samman med studiens bakgrund och reflektioner som framkommit under arbetsgång. Därefter 

följer en metoddiskussion där studiens reliabilitet och validitet redogörs.  

 

Resultatdiskussion 

Trageton (2005) hävdar att det finns forskning som visar att skrivning är lättare än läsning. 

Det är en intressant förskjutning när Trageton vill vända på uttrycket läs-och skrivinlärning 

till skriv-och läsinlärning. Om det är lättare för elever att börja skriva i stället för att börja 

med att läsa. Varför får då inte elever börja med skrivningen för att underlätta läsinlärningen? 

Kan en möjlig orsak vara att många lärare är fast i den traditionella läs-och skrivinlärningen, 

som går efter ett speciellt mönster.  

 

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har vi sett många elever i de tidiga skolåren som 

har svårt att forma bokstäver, hålla pennan rätt och att de får sudda mycket så att papperet till 

slut blir fult. Trageton menar att det kan vara svårt att skriva för hand för elever i de tidiga 

åren. De får lägga mycket energi på att forma bokstäverna rätt och då är datorn ett lättare 

skrivredskap än pennan. Även Blomqvist, Wood (2006) och Jedeskog (1993) skriver att 

mycket energi går åt till att forma bokstäver istället för att lägga energin på innehållet i texten. 

Läraren Eva anser även hon att många barn har svårt att forma bokstäver med pennan 

eftersom finmotoriken inte är utvecklad än. Hon såg tidigare att det tog hela första året för 

eleverna att forma bokstäverna och det blev mycket suddande, misslyckanden och då 

framförallt för pojkarna. De intervjuade lärarna menar att metoden gynnar många pojkar men 

även flickor som har svårt med finmotoriken och speciellt att forma bokstäver med pennan. 

Här framkommer tydligt att lärarna och litteraturen är eniga om att det är svårt att skriva med 

pennan och det kan vara lättare att skriva med datorn. Då kan man fundera på varför den här 

metoden inte har fått större genomslag, eller är metoden för ny? Kan det även vara så att 

lärare och skolledning är reserverade för att använda datorer i undervisningen. Lundberg 

(2008) påpekar att vi inte vet tillräckligt om de långsiktiga effekterna av Tragetons metod, 

men Lundberg menar även att handskriften och datorskrivande inte behöver utesluta varandra. 

Vidare påpekar Lundberg att barn med en långsam utveckling samt osäker bokstavskunskap 

kan behöva skriva för hand. De intervjuade lärarna hävdar dock att det är viktigt att metoden 

används fullt ut. Det går inte att bara använda datorn ibland, då får inte metoden rätt effekt. 

Kan det vara så att läs-och skrivinlärningen går för fort med denna metod och hur blir de 

långsiktiga effekterna?  

 

Vid läs-och skrivinlärningen är det viktigt med den så kallade multisensoriska inlärningen där 

flera sinnen är involverad, då eleverna ser, känner och artikulerar samt hör ljuden samtidigt 

som de formar bokstäver (Lundberg, 2008, Stadler 1998). I studien ser vi att i Tragetons 

metod får inte eleverna en multisensorisk inlärning för att de använder datorn endast som 

skrivmaskin. Medan den modifierade metoden av Att skriva sig till läsning innehåller både 

talsyntes, ljudande tangentbord och rättstavningsprogram. På så vis får eleverna den 

multisensoriska inlärningen, då de ser, hör och skriver samt att de får direkt feedback på allt 

de skriver. Lärarna berättar att i år 2 börjar eleverna med handskrift och med att forma 

bokstäver. När eleverna börjat skriva för hand använder de ändå övervägande datorerna till 

sina texter fram till år 6. På så vis får eleverna ett större flöde i texten och bättre innehåll. 

Även i Tragetons metod börjar eleverna skriva för hand i år 2 och anledningen till att vänta 
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med handskrift är att undvika svårighet med motorik och öga/handkoordination vid formandet 

av bokstäver. Eleverna kan uppleva det spännande att börja skriva för hand. Många tycker då 

bättre om handskrift än att skriva på datorn och det kan bero på att det är något nytt (Trageton, 

2005). Även lärarna har sett att elever blir mer motiverade att skriva med pennan i år 2.  Vår 

uppfattning är att det är positivt för eleverna att vänta med handskriften till år 2. Eleverna blir 

mer motiverade och får mer skrivglädje då de slipper lägga all energi på formandet av 

bokstäver och kan koncentrera sig på innehållet i texten. Det finns ingenting som tyder på att 

eleverna skulle förlora på att vänta med handskriften i ett år. I undersökningar som har gjorts 

om arbetssättet Att skriva sig till läsning har det jämförts texter skrivna av elever i 

handskrivningsklasser och datorklasser. Alla undersökningar visar på liknande resultat där 

eleverna i datorklasser hade bättre handstil, bättre innehåll i texterna samt att de blir bättre i 

både läsning och skrivning. Det visar även att arbetssättet gynnar främst pojkar (Gredler 1997, 

Trageton 2005, de intervjuade lärarna). Det är intressant att undersökningarna har fått 

liknande resultat, på helt olika ställen och under olika år 1997-2003. De som har genomfört 

undersökningarna är helt oberoende av varandra men kan ha inspirerats av varandra.   

 

Lärarna menar att då eleverna arbetar parvis vid datorerna kompletterar de och hjälper 

varandra med sina texter. Elever sätts samman med ungefär samma kunskapsnivå för att få 

rätt stimulans. Alexandersson m.fl. (2001) skriver att i samspelet mellan elever sker en 

läroprocess i flera nivåer, då de diskuterar hur ord stavas och vad de betyder samt berättelsens 

innehåll. Även Folkesson (2004) tar upp att samarbete och hjälpsamheten ökar vid datorn 

samt att när eleverna sitter tillsammans och diskuterar varandras texter får de öva sig i kritiskt 

tänkande. Trageton (2005) menar att de ”svaga” eleverna får draghjälp av de ”starka” 

eleverna i pararbete. Tidigare satte de intervjuade lärarna samman elever där de svaga kunde 

få hjälp av de bättre, men det visade sig att de duktiga blev hämmade i sin utveckling. Det här 

upplevde vi intressant eftersom det är viktigt att tänka på varje enskild elev. Många gånger 

talas det om hur vi ska hjälpa de svaga eleverna men det får inte bli på bekostnad av de starka 

och duktiga. Alla elever måste få rätta utmaningar så att alla får utvecklas oavsett 

kunskapsnivå. Ett pararbete där eleverna är ganska jämna i kunskapsnivå vore det mest 

optimala, istället för att en elev ska fungera som draghjälp åt en annan elev. Enligt Trageton 

(2005) finns det många fördelar med att eleverna arbetar parvis vid datorerna. Den muntliga 

delen tränas genom att eleverna turas om med att tala och lyssna på varandra. Eftersom 

eleverna är två så lär de sig gemensamt att lösa tekniska problem under det första skolåret, de 

lär även varandra ord och bokstäver och senare att bygga upp historier och berättelser som blir 

bättre och får högre kvalité än om eleven sitter ensam (Trageton, 2005). Vår uppfattning är att 

det är positivt med pararbete men alla elever kan inte arbeta i par. De elever som inte kan 

samarbeta eller arbeta parvis bör få möjlighet att arbeta ensam, vilket förutsätter att det finns 

tillräckligt med datorer. Samtidigt behöver inte samarbetet bara ske i metoden Att skriva sig 

till läsning.  Samarbete kan även ske vid andra läs-och skrivinlärningsmetoder då eleverna 

kan samarbeta och diskutera sina texter med tanke på ord, meningar och textens innehåll. När 

de då får höra och se varandras texter så får de öva sig i att kritiskt granska, som är en så 

viktig kunskap i dagens samhälle.  

 

En lärare tar upp att förväxlingarna av bokstäver, som t.ex. b och d, försvinner då eleverna ser 

versaler på tangentbordet som är lättare att känna igen samt att få höra bokstavsljuden i 

hörlurarna. Eleverna får direkt feedback när de hör och ser vad de skriver. Våra tankar är om 

detta kan vara lösningen på Sveriges dyraste bokstäver? Förväxlingen av b och d är vanlig och 

kostsam för skolan med tanke på resurser som sätts in för att hjälpa elever. Det här är kanske 

ett bättre sätt än att säga att b bär och d drar. Alexandersson m.fl. (2001) och Jedeskog (1993) 

skriver att datorn fungerar som ett hjälpmedel, för elever som t.ex. har svårt att skilja på b och 
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d då de ser versalerna på tangentbordet som är lättare att skilja på och de möter gemenerna på 

skärmen och i utskriften. Elever tyckte att de lärde sig skriva bättre eftersom de såg hur 

bokstäverna såg ut på tangentbordet. Lundberg (2008) som är neutral i frågan om datorn ska 

användas i den första läs-och skrivinlärningen ser ändå det positiva med datorskrivandet, då 

formandet av bokstäver inte behöver hindra skrivandet. Lundberg menar att texten blir tydlig 

och eventuella redigeringar blir lättare (Lundberg, 2008).  

 

När eleverna skriver på datorn får de ökad skrivglädje, motivation och bättre självförtroende. 

De arbetar mer självständigt och individualiseringen ökar. Samtidigt får eleverna lättare att 

läsa varandras texter då de är datorskrivna (Folkesson, 2004, Jedeskog, 1993). Våra 

erfarenheter är att elever har lättare att läsa dataskriven text, där bokstäverna är tydligare och 

åt rätt håll. Det är även lättare för elever att justera sin text på datorn, då de inte behöver sudda 

bort och skriva om och därmed tappar de lusten. De intervjuade lärarna betonar även de att 

eleverna får en känsla av att lyckas och de får ett bra självförtroende. Eleverna får ökad 

skrivglädje och motivation vid datorn då det går lättare och snabbare att skriva om det som de 

har inom sig och de hämmas inte då av handstilen. Vi har förståelse för om elever tappar 

motivation och självkänsla när de har mycket de vill skriva om men svårt att forma 

bokstäverna.  

 

De intervjuade lärarna anser att det inte finns någon pedagogisk nackdel med metoden, de ser 

bara fördelar. Möjliga nackdelar är om det inte finns tillräckligt med datorer eller då det blir 

tekniska problem. Vi anser att för att metoden ska ge bästa effekt så måste det finnas tillgång 

till många datorer så att eleverna får möjlighet att skriva varje dag. Självklart är det en 

ekonomisk fråga men det behövs inga moderna datorer för att det ska fungera. Med tanke på 

elever som har behov av att sitta ensam för att få bättre arbetsro och svårt med samspel, då är 

det en fördel om de får möjlighet att sitta själv. Svärdemo Åberg (1999) påpekar att lässvaga 

elever kan undvika att arbeta vid datorn, eftersom de blir okoncentrerad och stressad av att 

klasskamraterna kommer och frågar när datorn blir ledig. Det kan tänkas att det blir en 

stressad situation om det inte finns tillräckligt med datorer eller en avsatt tid för varje elev, så 

att de i lugn och ro kan arbeta.    

 

Handskrivningen förstärker inlärningen av vänster till höger riktningen i både läsandet och 

skrivandet. Vid datorskrivandet framstår inte skrivriktningen lika tydligt som med 

användandet av pennan (Stadler, 1998). Lundberg (2008) menar att med handens formning av 

bokstäver och motoriken vid handskrift stödjer minnesbilden av bokstävernas form. Vi har 

mött elever som börjar i år 1 som skriver i fel skrivriktning och vänder bokstäverna åt fel håll. 

Hur kan dessa elever förstärkas så att skrivriktningen blir rätt? Är bästa metoden med datorn 

eller användandet av pennan? Vid datoranvändandet är skrivriktningen inte lika tydlig som 

vid handskrift men däremot blir bokstäverna alltid åt rätt håll, samt att det finns 

stavningskontroll. Föhrer och Magnusson (2003) påpekar att det har visat sig att 

stavningskontrollen inte är till hjälp för de elever som har väldigt svårt med stavningen 

eftersom deras stavningar skiljer sig för mycket från det ursprungliga ordet, och då får 

programmet svårt att ge ett riktigt förslag. Vi anser att eleverna bör ha ett rikt ordförråd när de 

ska använda stavningskontrollen för att undvika missuppfattningar och välja fel förslag på 

ord. Elever behöver alltid en dialog om sin text oavsett om de skriver på datorn eller 

handskrift. I resultatet framkom att de intervjuade lärarna diskuterar stavning och ords 

betydelse med eleverna vid rödmarkerade ord. Våra tankar är då att det blir lättare att rätta en 

text på datorn än att rätta en handskriven text. I den handskrivna texten rödmarkeras elevernas 

felstavningar och den röda markering finns kvar efter rättningen, på datorn försvinner den 
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röda markeringen då ordet är rättat. När eleverna har ett rikt ordförråd kan de använda 

stavningskontrollen och rätta sina texter själv, vilket är positivt. 

 

En nackdel som har kommit fram från elevers synpunkter är att det upplevs mer ansträngande 

att sitta vid skärmen, och eleverna får fortare ont i huvudet och i ögonen.  Men samtidigt 

uttryckte eleverna att de gillade att arbeta med datorn (Bjar, 2006, Naeslund, 2001). Vår 

fundering är om det kan bli för mycket tid vid datorn när det sker både i hemmet och i skolan. 

Kan tänkas att eleverna blir för stillasittande när de sitter vid datorn både i skolan och i 

hemmet. I vissa fall kan skolan väcka intresset för datorn hos elever som inte varit intresserad 

tidigare. Ett intresse som de tar med sig hem på fritiden. Det kan fortfarande vara nytt och 

spännande för elever att sitta vid datorn trots att det kan vara ansträngande för både huvud och 

ögon. Erfarenheter från VFU är att eleverna ser datorn som en slags belöning, när de gör en 

övning så ser eleverna det som ett roligt spel. På så vis kan vissa elevers intresse väckas och 

de tänker inte på att de gör skolarbete och lär sig samtidigt.  

 

De båda intervjuade lärarna betonar vikten av att alla elever får lyckas utifrån sina 

förutsättningar med metoden Att skriva sig till läsning. Lärarna menar att det är positiv för 

elever med koncentrationssvårigheter om de får arbeta vid en egen dator då det skapar lugn 

och ro för dem. Även för utåtagerande elever blir det positivt när de skärmas av då de sitter 

framför datorn med hörlurar. Folkesson (2004) menar att elever som har svårt att koncentrera 

sig ser mer skolanpassad ut när de arbetar vid datorn, därmed utmärker de sig inte negativt 

och får inte negativ uppmärksamhet. Åter igen är tillgången av datorer avgörande för att vissa 

elever ska få möjligheten att arbeta vid egen dator. Annars kan vi föreställa oss att det blir ett 

tillfälle för bus, störande i klassrummet samt negativ uppmärksamhet då dessa elever har svårt 

att vänta på sin tur. Om eleverna får möjlighet att arbeta ensam vid egen dator då skärmas de 

av och kan dessutom arbeta i sin egen takt.   

 

En av de intervjuade lärarna menar att så fort eleverna kan lite svenska så passar metoden 

perfekt. Eleverna börjar med att skriva sitt namn och får höra bokstavsljuden, då får de direkt 

feedback. De får se bilder på olika föremål och hur det stavas så att de får en ordbild och 

samtidigt får de höra ordet. Medan Trageton (2005) skriver att de använder ett tvåspråkigt 

tangentbord där exempelvis arabiska grafem finns på samma tangent som de norska 

bokstäverna.  På så vis kommer eleverna genom att leka med bokstäverna på tangentbordet 

även att lära sig de norska bokstäverna. När eleverna knäcker läskoden på sitt modersmål så 

får de samtidigt övning i de norska bokstäverna. Många elever som kommer till Sverige kan 

inte läsa eller skriva på sitt modersmål, vår åsikt är då att det bör vara lättare för dem att få se 

bilder samt höra bokstavsljud och ord. Däremot om eleverna kan läsa och skriva på sitt 

modersmål är tvåspråkigt tangentbord ett bra alternativ, men det är alltid bra att få höra hur 

språket låter.  

 

Våra tankar innan studien var att pojkarna skulle gynnas mer av metoden Att skriva sig till 

läsning. Vår erfarenhet är att fler flickor än pojkar tycker om att skriva och rita, därmed 

utvecklar de sin finmotorik tidigt. Samtidigt fanns tankar om att pojkar tycker mer om datorer 

och den tekniska biten, vilket då kan locka dem att skriva texter. Lärarna menar att det inte är 

någon skillnad på pojkar och flickors användande av datorer, eller att pojkar skulle våga 

använda tekniken mer. Men de hävdar att datorn kan gynna pojkar och flickor som har svårt 

med finmotoriken. I en rapport från Skolverket (1999) har det konstaterats att flickornas 

intresse för datorer väcktes när de började använda ordbehandling och layout. Den visar även 

att pojkarna använder datorerna i större utsträckning än flickorna och att pojkarna gärna pratar 

om vad de kan. Medan Trageton (2005) menar att flickor har blivit mer intresserade av att 
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börja använda teknologin, medan pojkarna flyttat sitt fokus från det tekniska till att få ökad 

skrivlust istället. Trageton hävdar att textskapande på datorn är lika intressant för både pojkar 

och flickor. De intervjuade lärarna och Trageton har ungefär samma syn på flickors och 

pojkars användande av datorn. Det kan bero på hur datorn används i undervisningen, både 

Trageton och de intervjuade lärarna använder datorn till att skriva texter.  

 

Metoden minimerar även läs-och skrivsvårigheter påpekar en av de intervjuade lärarna, då det 

sätts in tidiga insatser med talsyntes. Även meningar som bygger på upprepningar skapar en 

innötning som är viktig för läs-och skrivinlärningen. Läraren menar att rätt grund minimerar 

problem längre upp i skolåren. Är Att skriva sig till läsning den optimala metoden för att 

stödja alla elever och minimera läs-och skrivsvårigheter? Varför använder då inte fler skolor 

metoden vid läs-och skrivinlärning? Vid starten av metoden kan det tänkas bli dyrt då skolor 

måste köpa datorer och annan utrustning men i gengäld kan den minimera läs-och 

skrivsvårigheter, vilket kan leda till mindre behov av resurser till elever. Så i längden borde 

det vara så att skolan tjänar på att använda sig av metoden, både ekonomiskt samt att den 

hjälper och stärker eleverna när läs-och skrivsvårigheterna minimeras. Metoden kan ge tidig 

hjälp så att eleverna inte utvecklar läs-och skrivsvårigheter. En viktig poäng är att alla elever 

använder hörlurar och talsyntes. På så vis känner sig ingen elev annorlunda. Dessa hjälpmedel 

användes tidigare endast av elever med läs-och skrivsvårigheter som nu alla elever får fördel 

av. Det blir då en vinst för alla elever. 

 

Lärandet skapas inte bara genom att använda datorn i undervisningen, utan det är vad läraren 

gör av metoden som skapar lärandet (Sutherland m.fl. 2004). Datorn kan aldrig ersätta läraren 

men det är ett kompletterande hjälpmedel (Naeslund, 2001). De intervjuade lärarna poängterar 

att de ger ramen till uppgifterna och eleverna gör innehållet. Vi anser att det är viktigt att ha 

en tanke bakom datoranvändandet och inte bara sätta eleverna framför datorn utan uppgifter. 

Både Trageton och den modifierade metoden Att skriva sig till läsning har ett syfte med hur 

de använder datorn i undervisningen. Är datorn det rätta verktyget att använda i skolan nu? 

Vår studie visar att de båda metoderna bidrar till att eleverna får en ökad lust, motivation och 

större intresse för skrivning och läsning. Det visar även att eleverna blir mer koncentrerade i 

sitt arbete. I kursplanen för svenska finns mål för elever att: 
 

[….] utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både 

individuellt och i samarbete med andra, […] utveckla sin förmåga att 

bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd […] 

(Skolverket, 2009, s.26-27).  
 

Resultatet av studien visar att Trageton och den modifierade metoden Att skriva sig till 

läsning fungerar utmärkt i strävan efter dessa mål. Samarbetet vid läs-och skrivinlärning kan 

ses som en tillgång, då elever exempelvis hjälper varandra med stavning av ord och 

reflekterar över varandras texter. Med tanke på samarbete så tänker vi på Vygotsky och den 

proximala utvecklingszonen, där Vygotsky enligt Säljö (2000) menar att det som du klarar 

idag i samarbete med någon annan kan du klara på egen hand imorgon.    
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Metoddiskussion 

Det finns många olika sätt att samla in data till en studie och valet av metod beror på vilken 

slags studie som ska göras (Cohen m.fl. 2009). Kvalitativa intervjuer ger ofta intressanta och 

lärorika resultat om lärarens syn på bland annat undervisningen samt deras erfarenheter och 

upplevelser. Det kan ge kunskap som kan användas i läraryrket (Johansson & Svedner, 2006, 

Stensmo, 2002). Eftersom studien utgick från lärarens perspektiv anses bästa resultat bli 

genom kvalitativa intervjuer, då var inte enkäter relevant för studien eftersom lärarens 

upplevelser och erfarenheter av metoden skulle studeras. Vi är medvetna om att resultatet kan 

ha sett annorlunda ut om studien utförts på fler skolor, nu omfattar studien endast en skola. 

Anledningen till valet av skola var att skolan hade lång erfarenhet av metoden Att skriva sig 

till läsning samt geografisk närhet för oss, då det är en fördel vid flera besök. Få lärare deltog 

i studien men det var ett medvetet val, eftersom intresset fanns av hur de lärarna på den skolan 

modifierat metoden Att skriva sig till läsning. Trots få lärare gav de genomförda intervjuerna 

mycket material. Johansson och Svedner (2006) menar att observation och intervju är 

lämpliga metoder att kombinera då observation kan vara ett bra underlag för intervjun. 

Observation användes eftersom vi ville få en större förståelse för arbetssättet. Det var även till 

fördel vid intervjun då det blev större förståelse för svaren från läraren. Eftersom deras svar 

kunde relateras till det som observerats blev det lättare att förstå deras beskrivning av 

metoden och hur de arbetar med den.   

 

Intervjufrågorna har fungerat bra och har gett tillräckligt med material till resultatdelen.  Det 

kan tänkas att det var för många frågor, om det hade varit färre antal frågor så hade vi kunnat 

gå mer på djupet i frågorna och ställt fler följdfrågor istället. Utsatt tid för intervjuerna var 

cirka 45 minuter till varje intervju men det varade i lite mer än 60 minuter, och då var alla 

frågorna besvarade. Lärarna hade fått tid till att ge mer berättande och utförliga svar. Om det 

var tidsbegränsade intervjuer så kunde det ha resulterat i ett mindre rikt material att arbeta 

vidare med. Lärarna erbjöds att få ta del av intervjufrågorna innan intervjun, men de ville se 

frågorna vid intervjutillfället. Om lärarna hade fått intervjufrågorna i förväg så hade de kunnat 

reflektera över dem och svaren hade kanske sett annorlunda ut. För att öka reliabilitet och 

validitet i studien så spelades intervjuerna in på band samtidigt som det fördes anteckningar. 

Vid endast anteckningar så kan viss del av intervjusvaren misstolkas, för att fokus sätts på 

skrivandet istället för att mest lyssna och ställa frågor. När bandet transkriberats skickades 

svaren till de intervjuade lärarna, för att försäkras om att svaren uppfattats korrekt och om 

lärarna ville tillägga något. Genom kvalitativa intervjuer gav resultatet i studien god validitet 

och svarar på studiens syfte och frågeställningar.  
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Fortsatt forskning 
Inom metoden Att skriva sig till läsning finns det många och intressanta forskningsområden 

att fördjupa sig i, möjligen för att metoden är så pass ny. Är det framtidens läs-och 

skrivinlärnings metod? Metoden visar snabba och positiva resultat nu, men är det någonting 

som eleverna går miste om eller kunskap som inte blir befäst? Det skulle vara intressant att se 

vilken effekt metoden har långsiktigt. Vad sker med eleverna när de lämnar år 6 och börjar i 

en ny skola i år 7, med tanke på att de är van att skriva så mycket på datorn.  Det skulle även 

vara intressant med en fortsatt studie om elevers och föräldrars uppfattningar om metoden 

samt textanalyser.   

 

Tack  
Vi vill tacka de lärare som genom sin medverkan gjorde vår studie möjlig. Samtidigt vill vi 

tacka vår handledare Daniel Pettersson för goda råd och inspiration. Till sist vill vi tacka 

varandra för ett gott samarbete både i medgång och i motgång.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Brev till lärarna 

 

 
Hej! 

Vi heter Annelie Carlsson och Katrin Kugge, vi läser sista terminen på lärarprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Just nu skriver vi examensarbete om Tragetons metod Att skriva sig till 

läsning och vårt syfte med studien är att undersöka fördelar och nackdelar med metoden samt 

om den lämpar sig för alla elever. Vi skulle uppskatta om du vill medverka i vår undersökning 

genom att ställa upp på en intervju om dina erfarenheter och uppfattningar kring metoden. 

Intervjun beräknas ta 30-45 minuter. Det är givetvis frivilligt att delta i intervjun och du kan 

när du vill avbryta den. Samtalet kommer att spelas in på band som vi sedan analyserar och 

när vi är klar förstörs detta. Du är självklart anonym i arbetet. Vår intervju med dig kommer 

enbart att användas utifrån syftet med vår undersökning. Vi tar kontakt med dig för att höra 

om du vill medverka i vår studie. Om du önskar kontakt med oss kan du nå oss via mail eller 

telefon.  

 

Med vänliga hälsningar 

Annelie Carlsson och Katrin Kugge  

 
Annelie Carlsson 

tel: XXXX 

mail: XXXX 

 

Katrin Kugge 

tel: XXXX 

mail: XXXX 
 
Handledare  
tel: XXXX 

mail: XXXX 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

2. Har du någon särskild utbildning i läs-och skrivinlärning? 

 

3. Vilka metoder för läs-och skrivinlärning har du arbetat med tidigare? 

 

4. Varför valde du att arbeta med ”Att skriva sig till läsning” som metod, och hur länge har du 

arbetat med den? 

 

5. Går det att kombinera denna metod med andra metoder? I så fall vilka? 

 

6. Kan du beskriva hur ni arbetar med denna metod? 

 

7. Vilka fördelar ser du med metoden? 

 

8. Vilka nackdelar ser du med metoden? 

 

9. Hur individanpassas elevernas olika arbeten i metoden? 

 

10. Lämpar sig metoden för alla elever? (läs-och skrivsvårigheter, genusperspektiv, annat 

modersmål mm.) 

 

11. Kan läs-och skrivsvårigheter uppmärksammas eller förebyggas i ett tidigare skede? 

 

12. Elever som arbetar parvis, hur sätts de samman för bästa läs-och skrivinlärning? 

 

13. Hur mycket hjälper ni eleverna med rättstavning?  

 

14. Har du något annat som du vill tillägga? 
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