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Sammanfattning 
I forskning som finns att tillgå står det att det ofta är mer naturligt att lära sig skriva före att 
läsa. I skrivandet väljer eleverna själva vad som ska stå i texten medan i läsningen så är det en 
annan författare som skrivit orden. Vid eget skrivande har barnet möjlighet att använda sig av 
välbekanta ord och tidigare erfarenheter, medan en text skriven av en annan kan innehålla, för 
barnet, mindre kända eller helt obekanta ord  
 
En trygg lärandemiljö är viktig där barnen får möjlighet att känna att de utvecklas och lär sig 
saker på egen hand eller tillsammans. En elev som lyckas stärks i sin självkänsla medan en 
elev som tidigt får uppleva motgång i läs- och skrivinlärningen får ofta en negativ självbild 
vilket påverkar elevens uppfattning om skolan och skolgången.  
 
Användandet av IKT (informations- och kommunikationsteknologi) har ökat i 
undervisningen. Staten har gjort stora satsningar för att öka införandet av IT i skolorna, 
kommuner och företag. Även Arne Trageton menar att de senaste 20 åren har skolor i 
västvärlden satsat på IT. När vi sökte litteratur om läs- och skrivinlärning kom vi i kontakt 
med Arne Trageton som är forskare och pedagog vid högskolan Stord/Haugesund i Norge och 
fann hans modell Att skriva sig till läsning mycket fascinerande. Anledningen till detta är att 
han genom forskning fått fram att det är givande för mindre barn att använda datorn i sin 
skrivinlärning. Han hävdar i sin forskning att det är lättare att lära sig skriva än att läsa, och 
att de senaste tjugo årens forskning pekat mot att skriva är lättare än att läsa.  
 
För studien användes kvalitativa observationer och intervjuer. Under två veckor genomfördes 
en observationsstudie, under den samlades information om undervisningen och 
klassrumsmiljön. Målet med intervjun var att få en diskussion med pedagogen och få en 
förståelse av hur denne tänkt vid planering och genomförande av sin undervisning med Arne 
Tragetons modell. 
 
Studien visar att läraren modifierar Tragetons modell och använder den på ett sätt som passar 
henne och klassen, utifrån vad situationen kräver. Läraren påverkas av sina och kollegors 
tidigare erfarenheter och kunnande i sitt genomförande av undervisning. I den tidigare 
forskningen framträder datoranvändandet som en positiv metod i läs- och skrivinlärningen 
studien och forskning visar att det krävs en pedagogisk tanke bakom användandet. Det är inte 
datorn eller metoden som är det avgörande, utan det är i vilket sammanhang och hur datorn 
används som är det viktiga.  
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Inledning  
Ett av de viktigare momenten för en lyckad skolgång, är läs- och skrivinlärningen. Då vi båda 
har svenska som inriktning i vår utbildning till lärare för tidigare år, kändes det som ett 
naturligt val att fördjupa oss i ämnet när tillfälle gavs. Det är av stor vikt att eleverna får en 
bra start med en positiv inställning till att arbeta sig fram till läs- och skrivfärdighet.   
Under vår egen skolgång användes det bara penna och papper och endast i undantagsfall fick 
man använda skrivmaskin, detta skedde dock efter flera års skolgång. Utvecklingen har gått 
framåt så nu är datorn ett självklart hjälpmedel i skolan. Vi har genom våra barn märkt att 
datoranvändningen har väckt nyfikenhet och upptäckarlust för att använda bokstäver i tidig 
ålder. De märker hur enkelt det är att få till ord och de känner sig duktiga. Barnen vi mött i 
skolorna känner en frustration över att bokstäver blir ”fula” och att det är svårt att skriva på 
linjer. Motgångar gör att lusten försvinner och det blir inte lika roligt att skriva med penna och 
papper. 
 
I vår utbildning har vi kommit i kontakt med lärare som lovordat eller uttryckt sig negativt om 
just användningen av datorer i klassrummet vilket vi finner intressant. De som är negativa 
tycker att det är skrämmande för att datorn är ett tekniskt hjälpmedel och menar att det är 
lättare att fortsätta som förut, med papper och penna, ”det har ju fungerat hittills”. De som 
uttryckt sig positivt är själva vana att använda sig av datorn. I samhället finns datorer som ett 
naturligt hjälpmedel i vardagen, både i hemmet och på arbetsplatsen och de flesta elever 
använder datorn på fritiden. Metoden att skriva sig till läsning med hjälp av ett tangentbord 
och en dator har börjat uppmärksammas mer och mer och informations och 
kommunikationsteknologi (IKT) har blivit allt mer vanlig i skolorna. Att få in användandet av 
datorer som en naturlig del i undervisningen borde ses som en självklar process i samhället. 
 
När vi sökte litteratur om läs- och skrivinlärning kom vi i kontakt med Arne Trageton som är 
forskare och pedagog vid högskolan Stord/Haugesund i Norge och fann hans modell Att 

skriva sig till läsning mycket fascinerande. Anledningen till detta är att han genom forskning 
fått fram att det är givande för mindre barn att använda datorn i sin skrivinlärning, eftersom 
finmotoriken hos dem inte är färdigutvecklad. Han hävdar i sin forskning att det är lättare att 
lära sig skriva än att läsa, skrivandet skall dock ske på en dator det första året för att underlätta 
för barnen, vilket kommer att beskrivas närmare i arbetet och att de senaste tjugo årens 
forskning pekat mot att skrivning är lättare än läsning.  
 
Det har skrivits ett antal examensarbeten om Trageton och hans modell (se bl.a. Johannesson 
& Nyqvist, 2008). Syftet med detta arbete är att ta reda på möjligheter och begränsningar när 
det arbetas med datorer i klassrummet och hur en lärare modifierar Tragetons modell.  Arbetet 
kommer att inledas med en presentation av tidigare forskning inom läs- och skrivinlärning 
samt forskning kring IKT i skolan och IKT som metod för läs- och skrivutveckling. Dessutom 
kommer det att presenteras en överblick av Tragetons modell Att skriva sig till läsning med 
hjälp av IKT. Trageton menar att det är enklare att börja med datorn och sluta med penna och 
papper. Med hjälp av datorn i undervisningen har han vänt på traditionen läs- och 
skrivinlärning till skriv- och läsinlärning. 
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Problembeskrivning  
Under lärarutbildningen har vi mött både positiva och negativa åsikter om Arne Tragetons 
modell. De lärare som har uttryckt sig negativt har haft åsikter om att man enligt modellen 
skall utesluta pennan helt under det första läsåret, pennan har eleverna alltid haft så varför 
skall man ändra på det? Vidare har de ansett att datorn tar för mycket plats i Tragetons 
modell. Positiva lärare ser fördelar med dator användandet, då många elever har svårt att 
forma bokstäver under första läsåret, vidare tycker de att det är ett roligt arbetssätt. Detta har 
lett till funderingar över hur pedagogen kan arbeta efter modellen, hur kan den modifieras, 
vilka möjligheter och begränsningar har den? Vad ger undervisningen för resultat gentemot 
undervisningen som bedrevs innan man började med Trageton? Vilka för respektive nackdelar 
har modell? För att få svar på detta kommer arbetet utgå från följande forskningsfrågor.  
 
 

Forskningsfrågor 
• Sker det en modifiering av Tragetons modell av läraren i samspelet med elever, i så fall, 

hur modifierar läraren modellen?  
•  Upplever läraren i studien en skillnad i interaktionen med eleverna med hjälp av 

Tragetons modell, gentemot tidigare undervisning?  
•  Hur upplever läraren som arbetar efter modellen möjligheter och begränsningar i arbetet 

som avspeglar Tragetons modell? 
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Tidigare forskning 

Att lära sig läsa och skriva 
I text utgiven av Myndigheten för skolutveckling (2007) står det att det ofta är mer naturligt 
att lära sig skriva innan läsningen. Forskning som finns att tillgå pekar på att så är fallet, bland 
annat i Björk & Liberg (2004) vilka skriver att det är enklare för många barn att skriva genom 
att ljuda ut än att läsa genom att ljuda ihop. I skrivandet väljer barnet själv vilka ord som ska 
stå i texten, medan när barnet läser är det någon annan som författat ordens följd i texten. Vid 
eget skrivande har barnet möjlighet att använda sig av välbekanta ord, medan en text skriven 
av en annan kan innehålla, för barnet, mindre kända eller helt obekanta ord. Detta understryks 
av Lpo-94 (Skolverket 1994), där vikten av undervisningen har sin utgångspunkt i elevernas 
bakgrund och tidigare erfarenheter framhålls, då detta anses gynna elevernas fortsatta lärande. 
 
Skriva är bästa sättet att komma underfund med förhållandet mellan bokstavstecken och dess 
ljud. Läsning är en mycket krävande aktivitet som kräver en utvecklad kognitiv förmåga. I 
skrivandet kan barnen ta en sak i taget.  Först ljudar de fram ett ljud, för att sedan stanna upp 
och tänka efter vilken bokstav det motsvaras av, därefter skriver de ner den bokstaven. Därpå 
går de vidare och ljudar igen osv. I läsandet kan de till en början gå igenom bokstav för 
bokstav och vilka ljud de motsvaras av. I nästa steg måste de genomföra att hålla alla de här 
ljuden i minnet och parallellt ljuda ihop dem, samtidigt som de måste kunna känna igen vilket 
ord ljudningen motsvarar. Frågan är om det inte skulle gå att börja med att lära eleverna att 
skriva först, innan de lär sig att läsa (Björk & Liberg 2004). 
 
Dahlgren (2006) delar Björk & Libergs (2004) uppfattning. Enligt hans erfarenheter så 
kommer skrivningen i praktiken före läsningen för många barn, men påpekar att det i den 
traditionella läs- och skrivundervisningen i skolan oftast är läsningen som kommer först. 
Författaren menar att många elever själva skriver innan de läser och att han genom samtal 
med elever kring skriftspråket sett att barn hellre vill samtala om skrivning än om läsning. 
Elever uppfattar också kraven större när det gäller läsning än skrivning. Dahlgren har också 
sett att barnen oftast värderar skrivningen som intressantare än läsningen. Trots detta tycker 
han sig se att de flesta skriftspråksmetoderna som används i skolan lägger vikten på läsningen.  
 
Vikten av en trygg lärandemiljö, där barnen får möjlighet att känna att de utvecklas är viktig 
samt betonas i Lpo-94. ”Varje elev har rätt att få utvecklas i skolan och känna växandets 
glädje samt få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter.” (Skolverket 1994) Forskning visar på att den största svårigheten är att motivera 
barnen att skriva med penna. Resultatet av barnens tidigare misslyckande gör att de blir 
ängsliga och rädda att skriva, och barnens dåliga självtillit gör att de inte aktivt engagerar sig i 
skrivandet. En trygg miljö är ett viktigt stöd för elevernas inlärning, där de lär sig klara av 
saker på egen hand eller tillsammans, vilket stärker barnens upplevelser att lyckas (Björk & 
Liberg (2004), (Föhrer och Magnusson 2003).  Läs- och skrivundervisningen blir oftast den 
första, påtagliga erfarenhet barn får av skola och undervisning och därför kommer den att 
inverka på barnets syn av inlärning och kunskaper över huvud taget (SOU 1997:108). Bland 
annat därför är barns erfarenheter av denna undervisning så avgörande. Barn som tidigt 
upplever motgångar i läs- och skrivarbetet får ofta en negativ självbild. Framgång eller 
misslyckanden påverkar därför som regel hela skolgången och barnets uppfattning om skola, 
lärande och utbildning.  
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En av skolans svåraste uppgifter är att få alla elever att känna att de kan lyckas och att det är 
en uppgift som ligger mer på skolan än på individen och att samarbetsinlärning är ett 
tillvägagångssätt för att kunna dra nytta av den stora potential som ligger i att eleverna kan 
lära av varandra. Samarbete innebär inte att de elever som blir färdiga först ska hjälpa dem 
som inte är så snabba, eller att en elev i gruppen gör allt arbete medan de andra enbart åker 
snålskjuts. Samarbete medför aktivt deltagande från alla parter hela vägen (Imsen 1999).   
 
Inlärning sker i den proximala utvecklingszonen, menar Vygotskij (2001), som är en mer 
komplex språklig och kognitiv nivå i utvecklingen. Det innebär att det som eleven kan göra i 
samarbete idag, kommer han/hon att kunna utföra på egen hand imorgon. Språket är ett 
redskap för vårt tänkande, handlande och resonemang. Han menar att med hjälp av 
artefakter/redskap kan man effektivisera lärandet. Vygotskijs infallsvinkel kallas för 
sociokulturell eftersom han ansåg att det avgörande för individens utveckling vad gäller språk, 
tankeförmåga, mental och personlig utveckling ligger i omgivningen. Även Dahlgren (2006) 
menar att barn lär sig mycket av varandra och framhåller att det är viktigt att pedagogen 
använder sig av elevers olika sätt att tänka i undervisningen. De mest gynnsamma 
lärandesituationerna uppstår när läraren fungerar som handledare, med utgångspunkt i barnets 
livsvärld. 
 
Efter vår framställan av tidigare forskning om läs- och skrivinlärning eller skriv- och 
läsinlärning, kommer vi nu att rikta vårt kunskapsintresse mot vad som nämns om 
användandet av IKT i skolan, och hur lärare kan använda IKT som en metod i 
undervisningen. 
 
Användning av IKT i skolan 
Som vi nämnde i inledningen så har användandet av IKT (informations- och 
kommunikationsteknologi) ökat i undervisningen. Jedeskog (2000) skriver i sin avhandling att 
under 1990- talet började synen på att använda datorn förändras och IT (informationsteknik) 
blev ett komplement i undervisningen bland lärarna. Staten gjorde stora satsningar för att öka 
införandet av IT i skolorna, kommuner och företag. Även Trageton (2005) menar att de 
senaste 20 åren har skolor i västvärlden satsat på IT och under 1990- talet gick IT över till att 
benämnas IKT (informations- och kommunikationsteknik). Enligt honom stämde inte 
benämningen IT längre för att han anser att det behövs kommunikation för att få något slags 
kunskapsbyggande kring all den information som eleverna kommer i kontakt med via IT. Från 
början var intresset kopplat till tekniken, anser Trageton, men nu har intresset ökat för 
pedagogiken kring IKT. Än så länge anser han att det finns för lite forskning om 
inlärningseffekterna av IKT och att eleverna får mest nyttoeffekt genom att använda datorn 
som skrivmaskin. 
 
Skolans viktigaste uppgift är att väcka och bibehålla elevers lust att lära. Det framhävs i en 
rapport att rätt använda är datorer bra redskap, både i den grundläggande läs- och 
skrivinlärningen och under barnens fortsatta språkutveckling. Elever uppfattar det som 
mycket lustfyllt och stimulerande att använda datorn som skrivverktyg och tillfällen till att 
skriva vid datorn under lekfulla former ger eleverna positiva signaler då det gäller 
användandet av datorn som uttrycksmedel (Myndigheten för skolutveckling 2007). Med 
datorns hjälp får barnen också hjälp att utifrån sina egna intressen och förutsättningar skapa, 
vilket i sin tur leder till ett lustfyllt lärande. Ordbehandlingsprogram kan vara mycket 
lämpliga att använda redan från första skoldagen, då eleverna kan lära sig mycket om 
skriftspråket genom att leka sig fram på datorn. Elever med läs- och skrivsvårigheter kan 
erbjudas ordbehandlare som skrivverktyg för att ges en möjlighet att förbättra sitt skrivande. 
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Stavningskontrollen gör det möjligt att helt eller delvis uppväga svårigheter med stavning. 
Eleven slipper också dilemman som har med dålig handstil att göra. Det skrivna blir läsligt, 
både för skribenten och för andra. Att flera än läraren kan läsa texten, gör att barnen erfar 
skrivandet som meningsfullt och blir mer motiverade se bla. (Björk & Liberg 2004 ; Föhrer & 
Magnusson 2003 ; Alexandersson et al. 2001). 
 
Det är främst de barn som inte kommit så långt i sin skrivutveckling som uppskattar att kunna 
forma bokstäver genom att trycka på knappar, då handskrivningen kan vara väldigt 
energikrävande för dessa elever. Barnen kan själva korrigera i texten vilket gör skrivandet 
lustfyllt, vilket i sin tur leder till ökat självförtroende hos barnen. Många lärare upplever 
datorn som ett stort stöd i läsinlärningen, i synnerhet då det gäller elever i behov av särskilt 
stöd. Ytterligare en fördel med datorn som hjälpmedel, är att ordbehandlingsprogrammet 
döljer en spretig och oläslig handstil. Lärare har märkt att elevers självförtroende och 
motivation stärks, samtidigt som deras språkliga medvetenhet och läsutveckling gynnas av 
arbete vid datorn. Studier visar att barns lagarbete ökar vid datoranvändning. Eleverna får en 
ledig träning i att arbeta i grupper med hjälp av datorn. Barnen hjälper varandra när det 
uppstår problem och det sker ett spontant utbyte av tankar och idéer, därför ser de 
datoranvändningen som en möjlighet att stödja barnens utveckling av sociala färdigheter se 
bl.a. (Alexandersson et al. 2001), (Jedeskog 1998), (Appelberg & Eriksson 1999). 
 
I Lpo- 94 står att läsa under svenska som ämne att ”Utvecklingen av informations- och 
kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på 
språkförmåga hos alla”, samt under mål att sträva mot i kursplanen för grundskolan ”-
utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel ” 
(Skolverket 1994) (Lpo-94). 
 
Europeiska studier påvisar effekter av IT i skolan kopplat till lärande. De fördelar som lyfts 
fram är bland annat en ökning av självständighet, motivation, färdigheter samt utveckling av 
arbete i grupp. En ökad motivation främjar lärandet som i sin tur ökar engagemanget under 
lektionerna. IT bidrar till att eleven kan arbeta självständigt, koppla till sina egna behov och 
arbeta i sin egen takt. Många studier visar att IT bidrar till färdigheter som ökar 
måluppfyllelsen för skolan och dess verksamhet. Det är dock användningen av IT i skolan 
som visar mest effekt. Det är fördelaktigt att inte fokusera på själva tekniken utan arbetet runt 
teknikanvändningen kopplad till en pedagogisk idé. En viktig del är lärarens pedagogiska roll 
i att skapa lärmöjligheter via tekniken. Det finns tydliga tecken på att lärarens roll förändras. 
Den svåraste delen av förändringen är att ge upp kontrollen och ge eleverna förtroende att 
skapa en självständig planering av sitt arbete. Det är hur man använder IT som är det 
väsentliga för elevernas utveckling (Skarin 2007). 
 
Det konstateras att IT har en positiv inverkan på elevernas grundläggande färdigheter i studien 
E-learning Nordic 2006. Studien visar att IT har en positiv inverkan på till exempel skrivning, 
räkning och läsning främst år 5 och 8. Effekten syns både bland de teoretiskt svaga och bland 
de teoretiskt starka eleverna. Lärarna menar att användandet av IT inte ökar skillnaderna 
mellan grupperna och dessutom visar den att elevernas färdigheter förbättras ju fler former av 
IT som används och pedagogiska metoder. Elevernas individuella prestationer skulle kunna 
förstärkas under förutsättning att det görs en grundlig dokumentation av vilka metoder som 
fungerar bäst. 
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IKT i läs- och skrivutvecklingen 
Användningen av datorer i läs- och skrivutvecklingen har varit ett sätt att integrera IKT i 
undervisningen. Ny forskning visar att elever i Sverige hade minskat sin förmåga att läsa 
mellan åren 1991 och 2000. Det är viktigt att befrämja läsförmågan i tidiga år för det framtida 
lärandet samt tillgodose läsningen hos yngre elever.  Lästräning via datorn har ansetts vara till 
fördel för elever med dyslexi, men även när det gäller läsutveckling, för övriga elever. 
Fonologisk ljudträning på datorn resulterar i en förbättrad läsning, som ett komplement till 
den datorbaserade lästräningen. En studie som Folkesson & Swalander (2007) har gjort visar 
att datoranvändandet ger eleverna en stark motivation och därmed underlättar skriv- och 
läsutvecklingen med sina positiva effekter. Studien visar även att elever läser mer med 
datorbaserad undervisning än de utan datorbaserad undervisning se bl.a. (Folkesson & 
Swalander 2007), (Föhrer & Magnusson 2003). 
  
Genom att eleverna arbetar med texter och skriver på datorn leder det till att läsförmågan ökar 
och Folkesson & Swalander vill påvisa att detta beror på att elever lär sig skriva före de lär sig 
läsa och att läsinlärningen utvecklas via skrivandet. De menar att eleverna läser mer för att de 
dataskrivna texterna är enklare att läsa eftersom bokstäverna och orden är klara och tydliga.  
Fler rapporter visar att lärare uppmärksammat att genom användandet av datorn och 
ordbehandlingsprogram har elever med svårigheter ökat sin skrivkvalité. Det är lättare att hitta 
bokstäverna på ett tangentbord samtidigt som det är lättare att trycka fram orden än att skriva 
dem. Detta leder enligt (Almqvist et al. 1999) till att eleverna får resultat de inte kunnat 
åstadkomma tidigare. 
 
IKT i undervisningen kan innebära en förändrad skrivprocess. Ett ordbehandlingsprograms 
egenskaper kan ge eleverna förutsättningar så att de kan skriva en bra text med fina bokstäver, 
utan att för hand utforma bokstäverna. De elever som inte kommit så långt i sin 
skrivutveckling uppskattar användandet av datorn. Datorn ger en möjlighet att kunna fokusera 
på språket och innehållet av texter istället för att lägga energi på själva formandet av 
bokstäver och det ges tillfälle att vid en senare tidpunkt utveckla texten på ett enkelt sätt 
(Alexandersson, Lindroth och Lindö 2001).  Det finns inte några påtagliga bevis att 
ordbehandlingsprogram leder till ökat kvalité eller innehåll av texter, samtidigt som lärare 
visar i olika studier att skrivprocessen stöds genom datoranvändningen och anser enligt 
Alexandersson et al. att datorn ökat skrivarglädjen bland eleverna. De menar vidare att samtal 
och samarbete är avgörande för innehåll och form, samtidigt som innehållsmässiga 
diskussioner mellan elever kan vara mer frekventa vid handskrivning. Eleverna utvecklas 
även genom samarbetet vid datorerna och lär av varandra. 
 
Folkesson & Swalander (2007) visar även de att deras studie av elever som arbetade 
tillsammans vid datorn utvecklade en förmåga att diskutera sina arbeten, vilket bidrar till att 
stimulera deras tänkande och förståelse. För lågt presterande elever så är samarbetet vid 
datorn till stor fördel, där de fått förklaringar och modeller kring hur de ska arbeta. Vidare 
menar Folkesson & Swalander att deras studie indikerar på att läsinlärningen främjas via 
datorbaserad skrivning. Samtidigt är de inne på samma spår som Sutherland et al. (2004) att 
datorn eller metoden i sig inte är det väsentliga, utan det är i vilket sammanhang och hur 
datorn används som är det viktiga.  
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Vi har nu presenterat den del av forskningen vi finner relevant för vårt arbete. För att 
sammanfatta i stora drag så visar tidigare studier och forskning att en trygg miljö är ett viktigt 
stöd för elevernas inlärning, där de lär sig klara av saker på egen hand eller tillsammans, 
vilket stärker barnens upplevelser att lyckas, Björk & Liberg (2004) vilket Föhrer & 
Magnusson (2003) stöder i deras forskning om elever och skrivande. Den största svårigheten 
är att motivera barnen att skriva med penna. Resultatet av barnens tidigare misslyckande gör 
att de blir ängsliga och rädda att skriva, och barnens dåliga självtillit gör att de inte aktivt 
engagerar sig i skrivandet. Alexandersson et al. (2001) menar att elever uppskattar att kunna 
forma bokstäver genom att trycka på knappar, då handskrivningen kan vara väldigt 
energikrävande för vissa elever. Barnen kan själva korrigera i texten vilket gör skrivandet 
lustfyllt, vilket i sin tur leder till ökat självförtroende hos barnen.  
 
Användandet av IKT i skolorna har ökat på senare år. För att det ska fungera på ett bra sätt i 
undervisningen är det viktigt att pedagogerna ser det som något positivt som kan tillföra något 
nytt och utvecklande i verksamheten. Folkesson & Swalander (2007) samt Sutherland et al. 
(2004) förespråkar vikten av sammanhang och hur datorn används. Att använda datorn och 
IKT i elevers läs- och skrivutveckling anses som en bra metod. Det hjälper eleverna att 
producera och träna mer på själva skrivandet och läsandet i stället för utformningen av 
bokstäver. Eleverna lär av varandra och ges en chans till bättre samarbete. 
Trageton (2005) är en stor talesman av IKT i undervisningen för att utveckla elevers läs- och 
skrivinlärning via datorn. Vi kommer i följande del av arbetet att presentera hans modell. 
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Arne Trageton Att skriva sig till läsning 
Detta avsnitt kommer att ge en kort information om Arne Trageton och hans modell, hur den 
utvecklades och kort om hur den genomförs från början det vill säga i förskoleklass, denna 
information har vi hämtat från hans bok Att skriva sig till läsning – IKT i förskolan och 

skolan. 
 

Arne Trageton, som är en Norsk forskare, menar att man tar till sig kunskap som en del av ett 
större sammanhang och att leken är ett viktigt verktyg i barns lärande. Han har utvecklat en 
modell där han har vänt på begreppet läs- och skrivutveckling till skriv- och läsinlärning, detta 
sker med datorns hjälp. Arne Trageton uppmanar till att slänga pennan i början av inlärningen 
och främja finmotoriken med hjälp av bygglekar, klippa och klistra, rita, måla och jobba i 
lera. Metoden har stora likheter med LTG- metoden1 och WTR- metoden2, Prior Weston 
School i London3 använder sig också av ”skriva sig till läsning” men utan datorn.  
 
Mellan 1999 till 2002 genomförde Arne Trageton sitt projekt ”Textskapande på datorn” i 
Norge, Danmark, Finland och Estland. I projektet lärde sig barnen att skriva innan de lärde sig 
att läsa, detta skedde med datorns hjälp. Arne Trageton följde elever från årskurs ett till fyra, i 
Sverige motsvarar detta förskolan till årskurs tre. Barnen fick inte använda sig av pennan i 
årskurs ett. Den introducerades först i årskurs tre, det vill säga årskurs två i Sverige. Detta 
pågrund av att Arne Trageton menar att elevernas finmotorik inte är utvecklad tidigare och att 
det då måste lägga koncentration på att få bokstäverna att bli fina. Det tar all energi. Med 
hjälp av datorn kan eleverna koncentrera sig på att skriva och alla får lika fina bokstäver. 
Projektets resultat visade att eleverna lärde sig skriva och läsa snabbare än de elever som hade 
traditionell undervisning.  
 
Arne Trageton menar att man skall ta bort de traditionella läromedlen och att eleverna istället 
skall producera eget textmaterial. Arne Trageton säger också att möjligheter till 
individualisering sker hela tiden då undervisningen automatiskt anpassas till varje elev. Efter 
att Arne Trageton genomfört sitt projekt skrev han boken Att skriva sig till läsning – IKT i 
förskoleklass och skola (Trageton 2005). I den beskriver han bland annat hur man genomför 
metoden i olika steg, han poängterar också vikten av klassrummets möblering, och beskriver 
hur han menar att det bör vara möblerat. 

Klassrumsmöblering 
Trageton (2005) skriver att han tycker att under de första skolåren bör klassrummet inredas 
som en skriftspråksstimulerande verkstad, som skall innehålla många arbetsvrår, läraren skall 
fungera som en handledare och organisatör av lärandet. Trageton föreslår att klassrummet 
skall innehålla bland annat en lekhörna, en konstruktionsavdelning och naturligtvis en 
datorhörna. Dessutom har han en sandlåda i sitt klassrumsförslag. Vidare vill han att eleverna 
sitter i grupper om fyra till sex elever. Att eleverna inte skall sitta själv beror på att det främjar 
deras sociala samspel.  
 
 

                                                 
1 Läsning på Talets Grund, läraren utgår från elevens eget ordförråd. Se bl.a. 
http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=ltg 
2 Writing To Read, se bl.a. http://brightbluesoftware.com/wtr.htm#ov 
3 En skola i London med ca 400 elever. Där går både pojkar och flickor i åldrarna 3-11år. 
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Trageton tycker att dagens barn är allt för stillasittande därför förespråkar han att eleverna 
skall stå när de arbetar framför datorn, detta kan hjälpa till att motverka bland annat 
ryggproblem. Borden skall vara anpassade till stående barn alternativt höj och sänkbara. De 
datorer som behövs (två till fyra stycken) för att bedriva textskapande på datorn behöver inte 
vara avancerade, det behövs ett fungerande ordbehandlingsprogram, datorn skall bara 
användas som skrivmaskin. På datorns tangent bord har man med svart tuschpenna markerar 
gränsområdet mellan höger och vänster hand, detta för att underlätta för eleven så att denne 
vet vilka bokstäver respektive hand skall trycka på. Man behöver även en enkel skrivare. 

Arbetsgången i årskurs ett 
För att ge en inblick i hur Trageton genomförde modellen pressenteras här arbetsgången i 
årskurs ett, i Sverige innebär det förskoleklass. Arbetsgången är hämtad från Arne Tragetons 
bok Att skriva sig till läsning – IKT i förskolan och skolan (Trageton 2005).  
 
Arbetsgången består av sjusteg. I de fyra första stegen använder Trageton sig av 
Bokstavsräckor. Eleverna står i par när de arbetar vid datorn detta för att kunna hjälpa 
varandra och öka det sociala samspelet. Eleverna ges då även möjlighet att hjälpa varandra 
både språkligt och tekniskt. Man börjar med att göra Bokstavsräckor, detta görs genom att 
eleverna trycker på alla tangentbordets knappar och på så sätt fyller papper efter papper med 
olika bokstäver och tecken. När eleverna har skrivit ut sina Bokstavsräckor görs en framsida 
och alla papper häftas ihop till en egen bokstavsbok. Eleverna bör skriva med minst 20 i 
teckenstorlek. Sen kan de experimentera med fetstil, kursivstil. Enligt Trageton (2005) är 
typsnittet Arial lättare att läsa än Times, vidare skriver han att ett barn med lässvårigheter 
plötsligt läste flytande när texten stod med Comic Sanse MS. Eleverna arbetar med 
bokstavsböckerna genom att de letar en speciell bokstav och ringar in alla dessa med en 
färgad penna, sedan skriver de summan under, exempelvis 42 U. Barnen skall också 
uppmuntras att uttala namnet på bokstaven varje gång de ringar in den.  
 
Ganska snart vill eleverna skriva sitt namn, då menar Trageton (2005) att eleverna skall 
använda bokstavsräckorna till att träna detta, barnen får träna att ljuda sina namn och 
samtidigt skriva dessa på datorn, i detta läge är stavningen inte viktig. Trageton (2005) skriver 
om ”hemligskrift” eller ”spökskrift” det är när eleverna skriver berättelser som bara de kan 
läsa. Då menar Trageton att eleven skall läsa upp berättelsen för sin lärare och att denne skall 
renskriva texten på datorn med versaler i tecken storlek 26. Texten skall sedan klippas ur och 
eleven läser upp texten för läraren, detta vållar inga problem där står ju vad eleven just har 
skrivit. Detta kalla av många för psedoläsning eller logografisk/visuell läsning.  
 
När det börjar dyka upp riktiga ord i elevernas Bokstavsräckor har det skett ett stort steg i 
elevens utveckling. Vissa ord kan vara ord som eleven har lärt sig, vissa ord kan vara något 
som eleven verkligen vill lyfta fram i sin berättelse, dessa ord kan läraren med fördel hjälpa 
eleven med genom att ljuda stavelserna i ordet. Detta tar naturligtvis tid därför får man räkna 
med att eleven skriver spökskrift när denne inte orkar mer.  
 
Trageton (2005) förespråkar att eleverna skall göra egna ordböcker, detta görs genom att 
eleverna samlar på ord, man klipper ut ord som börjar på en bokstav, detta ord klistrar man 
upp på ett papper sedan ritar eleven en bild till ordet, till exempel om ordet är boll ritar man 
en boll. När man har samlat tillräckligt med ord byter man till en annan bokstav. När man har 
gjort hela alfabetet binder man ihop alla papper till en ordbok.  
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När eleverna har börjat skriva brukar de stava som de tycker att ordet skall stavas detta kallar 
Trageton (2005) för Invented spelling- egen påhittad stavning. ”Den självständigt utvecklande 

stavningen som barnet använder sig av innan de lärt sig den standardiserade ortografin eller 

rättstavningen”(Trageton, 2005 s.71). 
 
Från sats till begynnande uppdelning mellan orden, är det sjunde steget i Tragetons 
arbetsgång. Både vid handskrift och vid datorskrivning skriver eleverna i början ihop orden 
till långa ”ormar”. Det kan vara svårt för eleverna att läsa sin egen text dagen efter att de har 
skrivit den. Läraren bör visa och uppmuntra barnen att trycka på mellanslag. Eleverna 
upptäcker då att det är praktiskt att dela upp en ”orm” i ord. Då eleverna skriver på datorn är 
detta lätt ordnat, de slipper sudda och skriva om.   
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Metod 
Denna studie bygger på litteraturinventering, observationer och intervjuer. Studien har 
genomförts i en första klass där läraren arbetar efter Tragetons modell. 
Backman (1998) skriver om kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Den kvantitativa 
metoden innebär mätningar med hjälp av matematik och statistik. Den kvalitativa metoden ger 
inga givna resultat utan resultaten som framkommer tolkas. 
 
Vi har valt att använda den kvalitativa undersökningen i denna studie. Detta val har gjorts för 
att få en insikt och förståelse för hur pedagogen som blev intervjuad och observerad tänker, 
när denne planerar och genomför undervisningen av Tragetons modell. Vidare anser vi att 
detta är det bästa sättet för oss att få en fördjupad förståelse för pedagogens val och reda ut 
frågor och funderingar som vi fått under våra observationer. Observationerna gjordes under 
två veckor då vi följde pedagogen under dennes hela arbetsdagar för att få en helhetsbild av 
arbetet.  
 
 Pedagogen som blev intervjuad arbetar på en medelstor skola där det har arbetats med 
Tragetons modell sedan 2004.  På grund av begränsad tid och skolor som arbetar med 
Tragetons modell i vår närhet har studien begränsats till en skola. Detta innebär att studien 
inte innehåller jämförelser gentemot pedagoger på andra skolor. Om vi gjort studien på 
ytterligare en skola skulle studien kunnat visa likheter och skillnader mellan olika pedagogers 
tolkningar och genomföranden.  
 
Vi har i vår litteraturinventering till bakgrunden koncentrerat oss på litteratur som är relevant 
för denna studie. Artiklar och avhandlingar har sökts på nationella katalogen LIBRIS, ERIC, 
skolverket och på Arne Tragetons hemsida. Sökningar har även gjorts på bibliotekets 
sökmotor för att hitta litteratur. Sökord: ICT, IKT, skriv och läsinlärning, läs- och 
skrivinlärning, Writing and Reading.    
 
 Mail-kontakt togs med Arne Trageton för att få relevanta uppgifter för studien.   
 

Genomförande 
För studien användes kvalitativa observationer och intervjuer. Under två veckor genomfördes 
en observationsstudie, under den samlades information om undervisningen och 
klassrumsmiljön, och hur pedagogen använde sin planeringstid. Målet med intervjun var att få 
en diskussion med pedagogen och få en förståelse om hur denne tänkt vid planering och 
genomförande av sin undervisning med Arne Tragetons modell, även frågor och funderingar 
som vi fått under vår observationsstudie.”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 

världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter” 
(Kvale,1997sid 9). Resultatet består av en sammanställning av observationen och intervjun. 
Vi har valt att använda oss av kopplingar till Arne Tragetons bok Att skriva sig till läsning – 

IKT i förskoleklass och skola (Trageton 2005), för att tydliggöra resultat gentemot studiens 
forskningsfrågor. Hänvisningar görs till mail från Arne Trageton, och annat för resultatet 
relevanta källor.  
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Etiska perspektiv  
”En intervjuundersökning är ett moraliskt företag: det personliga samspelet i intervjun 

inverkar på den intervjuade, och den kunskap som frambringas genom intervjun inverkar på 

vår förståelse av människans situation”(Kvale, 1997 sid 104). Vi har informerat pedagogerna 
som vi har observerat och intervjuat att deras och skolans namn inte kommer att nämnas i 
studien. Detta för att säkra deras och elevernas anonymitet. Vi har även informerat om hur vi 
kommer att använda oss av informationen.   
  

Studiens tillförlitlighet 
En studies tillförlitlighet är viktig detta skriver bland annat Stukát (2002). När 
observationerna genomfördes var vi medvetna om att pedagogen kunde påverkas av att det 
var utomstående närvarande i klassrummet, och att pedagogen kanske handlat annorlunda på 
grund av det. Dock känner vi att en klar och tydlig bild av hur undervisningen genomförts har 
getts oss. Under vår intervju har det inte ställts några ledande frågor i enlighet med 
Vetenskapsrådets rekommendationer4, mail har skickats till pedagogen så att denne kan 
godkänna hur vi tolkat resultatet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Se www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8642&a=32230  
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Resultat/analys 
I denna del av arbetet presenteras en analys av intervju och studier gjorda på en lågstadieskola 
som använder sig av IKT via Tragetons modell i undervisningen. Texten inleds med en kort 
presentation av läraren samt hur denne kom i kontakt med Tragetons modell och avslutas med 
en kort sammanfattning av resultatet. Alla namn som figurerar i texten är fiktiva, för att 
skydda källan. 

Introduktion av Tragetons modell 
Läraren, som vi har valt att kalla Karin, arbetar på en större mellanstadieskola som rymmer 
elever från klass F-6 och är centralt belägen i kommunen. Karin har förskollärarutbildning i 
botten samt jobbat som grundskollärare i 15 år och arbetar nu med elever i årskurs ett. Karin 
kom i kontakt med Tragetons modell via en tidigare rektor. Rektorn hade varit i kontakt med 
ett resurscentrum, Resurscentrum Läs och Skriv5 (ReLS). Personer från ReLS hade hört talas 
om Tragetons modell och påbörjat ett projekt kring modellen. På den tiden samarbetade Karin 
med en kollega som heter Eva och var på väg att ta sig an var sin förstaklass. Rektorn gjorde 
en förfrågan om intresset fanns och Karin kände att detta var något att ta sig an på grund av 
tidigare vana med datorer. Under hennes tidigare år som lärare hade hon märkt att skrivningen 
kommer tidigare än läsningen i utvecklingen. Dessutom märkte hon att sena läsare hade svårt 
att skriva bokstäver och upplevde att Tragetons modell hade passat dessa. Karin tog därför 
beslutet att prova modellen tillsammans med kollegan Eva. 
 
För att kunna undersöka vidare och få information kring modellen Att skriva sig till läsning 
åkte Karin, några speciallärare och andra intresserade till Kungsgårdens skola i Sandvikens 
kommun som arbetade efter modellen. På grund av tidsbrist fick inte Karin någon 
handledning från ReLS, vilket var utlovat men sökte själv information om Tragetons modell 
och hur de skulle gå till väga för att kunna arbeta efter den. Karin och Eva köpte Tragetons 
bok och läste den över sommaren för att sedan kunna göra en grovplanering och ett upplägg 
att arbeta efter. Sedan verkställde de planen i samarbete med eleverna. 
 
Flera lärare är nu involverade och arbetar efter modellen på skolan. Eva har för tillfället en 
klass i årskurs tre och Karin har börjat om med en förstaklass. Det är för tillfället två 
förstaklasser med tjugo elever i varje klass. Den andra förstaklassen har en lärare som heter 
Bibbi. Hon har bara fyra år kvar till pension och trivs jättebra med att arbeta efter modellen. 
Detta är den tredje gruppen elever och det femte året som Karin arbetar med skriv- och 
läsinlärning med hjälp av datorer. Det finns en utarbetad planerad verksamhet och redan i 
förskoleklasserna börjar de med Tragetons modell. Karin upplevde att bokstavsräckorna, som 
vi nämner i genomgången av Tragetons modell, blev för enkla i första klass, innan modellen 
ingick i förskolans verksamhet. Eleverna kunde för mycket och upplevde en tristess i att det 
blev för lätt. 

Klassrumsmiljö 
Karin och Bibbi har fem datorer var i sina klassrum och använder samma server och skrivare. 
I första klass arbetar de mycket i halvgrupp för att datorerna ska räcka till.  
Planeringen är gjord för att eleverna ska arbeta två och två, och fungera med antalet datorer.  
I Karins klassrum står datorerna på rad efter ena långsidan vid fönstren. Datorerna är 
placerade så att fyra av de fem datorerna står mittemot varandra. Fast vissa elever får ryggen 
mot tavlan så är det bästa placeringen enligt Karin.  

                                                 
5 ReLS, resurscentrum som finns i kommunen 
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Hon menar att utifrån lokalen sett så är det bästa arbetsmiljön och det mest praktiska 
arrangemanget för på väggen där datorerna står finns alla eluttag och hon kan hjälpa även de 
som sitter vid de andra borden och arbetar med annat. Karin vill finnas tillgänglig för alla 
elever och känner att hon vill kunna ha ögonkontakt med sina elever oavsett var hon befinner 
sig i klassrummet. 
 
De andra borden i klassrummet som inte har dator är utplacerade olika och eleverna sitter 
flera vid ett bord. De har även tillgång till grupprum i anslutning till klassrummet med ett 
fönster emellan så att Karin kan ha uppsikt över eleverna. Framme vid tavlan i klassrummet 
finns en stor matta som eleverna har samling på under olika tillfällen under dagen. Eleverna 
kan även välja att sitta där och arbeta. En separat ”lekhörna” finns utplacerad utanför 
klassrummet, där finns även andra rum att leka i beroende på vad de vill leka med. Karins 
klass går ofta till skolans bibliotek och har likaså alltid en låda i klassrummet med olika 
böcker samt elevernas egenproducerade böcker att tillgå. Att läsa sina egna och andras 
egenproducerade böcker ger ökad stimulans, anser Karin. Eleverna är jättestolta över sina 
texter och kan läsa de andras även om vuxna har lite problem att tyda vad det står.  

Med datorn som hjälpmedel samt olika program 
Karin och hennes kollegor använder en förenklad version av Microsoft Word. Programmet är 
utformat med få val och stora knappar, för att det inte ska bli för rörigt för eleverna. De ska 
själva kunna använda programmet och de val de behöver ska finnas lättåtkomligt. Karin och 
hennes kollegor använder sig av skolstil

6 vilket inte vanligen finns i Word. Trageton 
rekommenderar att använda Comic Sans MS vilket Karin och hennes kollegor använde sig av 
förut men Karin tycker att skolstil mer liknar de bokstäverna eleverna får lära sig för hand. 
Det finns även en ljuda funktion till skolstil som ger eleverna möjlighet att höra bokstavsljud 
samtidigt som de skriver. Medan de skriver sina ord eller texter får de tillfälle att öva 
ljudning. Eleverna sitter ofta med sina hörlurar när de skriver vid datorn. Karin menar att det 
hjälper eleverna att få igång läsinlärningen och är noga med att de som inte knäckt läskoden, 
använder ljudafunktionen så mycket som möjligt. Hon upplever att ljudningen speciellt är bra 
för elever med svenska som andra språk vilket hjälper dem att höra rätt fonologiska ljud. 
 
Karin och hennes kollegor använder sig också av Lexia7 och ABC på PC8. Lexia är ett 
specialpedagogiskt dataprogram som ger möjlighet att träna stavelsesegmentering9 eller -
syntes10 utifrån elevens läsutvecklingsnivå. Det finns även möjlighet att specialträna felvända 
tecken, lång och kort vokal, tonande- tonlös konsonant med mera. Via Lexia kan man träna 
läsförståelse på grammatisk nivå likaså på ord- och satsnivå. Träning av rätt fingersättning 
görs med ABC på PC. Eleverna får möjlighet att träna fingersättning och de lär sig samtidigt 
bokstäverna, som de hör i ljudaprogrammet. Karin och hennes kollegor har valt och testat de 
program som de tycker är anpassade efter vad de kan ge eleverna som är nybörjare. Det måste 
finnas en pedagogisk tanke bakom programmet och vara i den nivå som eleven är i. Karin 
använder programmen som ett komplement till den övriga undervisningen. Lexia är ett 
program som specialpedagoger har använt sig av på skolan sen tidigare och Karin upplevde 
att det gick bra att anpassa till andra elever än de som har svårt för sig i skolan.  

                                                 
6 Se, www.skolstil.se 
7 Se, www.lexia.nu 
8 Se, www.abcpapc.se 
9 uppdelning av stavelser 
10 sätta ihop stavelser 
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Karin tycker att Internet kan vänta. Datorerna är för gamla för att kopplas upp, men det finns 
heller inga direkt behov av Internet i Åk.1 och åk.2. 
 

Modifiering vid datorn 
Eleverna sitter stilla allt för mycket idag; de sitter i skolan, på bussen, framför tv: n och vid 
datorn, därför poängterar Karin vikten av att kunna stå och arbeta framför datorn i skolan. 
Hon menar att pedagogik i de lägre åldrarna borde innehålla mer rörelse och att stå framför 
datorn bidrar till det. Fördelarna är att eleverna rör sig ledigare när de skriver, det blir enklare 
för eleverna att byta plats dessutom stimuleras den verbala kommunikationen såväl som den 
icke- verbala kroppskontakten. Karin anser att de låser armarna om de sitter och de flesta är 
för korta och når inte riktigt upp för att få så bra motorisk rörlighet som möjligt, dessutom har 
de svårt för att sitta still i sjuårsåldern.  
 
Karin låter eleverna använda olika lärstilar i skolarbetet. Om de står eller ligger spelar ingen 
roll, bara det passar eleven. Hon hade svårt för det i början, men har vant sig efter hand och 
hon ser att eleverna trivs och arbetar bra. I årskurs ett har eleverna en ”datakompis” att arbeta 
tillsammans med. Tanken är att de ska lära av varandra och hjälpas åt. Hon menar att de växer 
med uppgiften genom stimulansen att kunna resonera med varandra och anser att det ger mer 
än när lärare och elev har liknande samtal. I andra klass får eleverna själva bestämma om de 
vill arbeta mer självständigt. 

Elevnära texter och temainriktat arbete 
Karin använder sig av temainriktat arbete för att ge undervisningen kontinuitet och 
sammanhang. Hennes tidigare erfarenheter har visat att även om de inte arbetat med ett 
specifikt tema så är det något som dyker upp vid olika tillfällen i deras arbete. Hon nämner 
även att teman är något som de använt sig av redan innan kontakten med Trageton och hon 
upplever att det leder till bättre inlärning. Temaorganisering i de tidigare åren är en 
ämnesövergripande princip för kunskapsbyggande och användningen av IKT och datorer är 
bra verktyg som förstärker tematanken. Det är också viktigt att eleverna kommer i kontakt 
med olika genre för att för att få erfarenheter och utveckla en skriftlig och muntlig repertoar. 
Skrivaktivitet som rör brevskrivande, läseboksproduktion, berättelser, poesi och fabulerade 
texter är viktiga genrer att satsa på, anser Karin 
 
Något som Karin nämner är tidningsproducerande som något som eleverna verkligen 
uppskattar och engagerar sig i. Hon har valt att göra det för att det ligger nära eleverna själva 
och det blir på så sätt lätt att motivera eleverna eftersom de anpassar innehållet i tidningen 
efter elevens intresse. De skriver om saker som händer och sker runt dem eller som de är 
intresserade av, ogillar, varit med om och så vidare. Verklighetsanknytningen är något som 
Karin värnar om. Karin berättar om det som händer i skolan, till exempel en allaktivitetsdag, 
är något som de har upplevt tillsammans och kan arbeta vidare med. Texten kan bli till en bok 
med bilder eller så sätts det upp i klassrummet så att eleverna kan titta på arbetet och 
föräldrarna får de vad som sker i skolan. 

Möjligheter och begränsningar 
 Arne Trageton (2009)11  ”säger att styrkan i hans modell är att läraren kan utveckla 
modellen efter sin bakgrund, grundsyn och sina ramfaktorer, det finns inget facitsvar” Karin 
menar att metoden är mycket individanpassad, alla elever arbetar efter egen förmåga. 
                                                 
11 Personlig kommunikation med Arne Trageton 11 november 2009. 
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Eleverna lär sig eget ansvar och utvecklar ett samarbete med varandra. Eleverna blir tidigare 
läsare, och utvecklar läsningen snabbare, de blir även mer kreativa.  
Karin menar också att modellen är användbar för elever med koncentrationssvårigheter, barn 
med dyslexi och för barn som har svårt att forma bokstäver förhand. När vi talade om 
modellens begränsningar kan Karin endast hänvisa till tekniska problem med datorer och 
skrivare, annars menar hon att det är bara lärare som kan begränsa sig själv.  

Egenproducerat material 
Karin börjar med bokstavsböcker så fort som möjligt, de har varje vecka en gemensam 
bokstav som de arbetar med. Trageton (2005) menar att eleverna skall själva välja vilken 
bokstav de vill jobba med, men Karin vill ändå ha möjligheten att genom en gemensam 
genomgång upptäcka eventuella svagheter och ge eleverna en chans att arbeta gemensamt och 
på så sätt upptäcka mer ord. Eleverna arbetar i sin egen takt och väljer själva vilken bokstav 
de ska jobba med. Bilderna i boken är av storbetydelse för eleverna med svenska som andra 
språk, då bilden tydliggör ordet. Trageton (2005) skriver i sin bok att traditionella läsböcker 
tar upp en bokstav i taget, detta menar han att kan leda till att lärarna låter eleverna arbeta med 
samma bokstav och i samma takt oavsett var eleverna ligger i sin utvecklingsnivå. Han menar 
att individualiseringen blir lättare om man använder hans modell med egenproducerade 
bokstavsböcker, dessa är dessutom billigare än att köpa in redan färdiga böcker.       

Att skriva på tangentbord eller för hand 
”Datorskrivning är enklare än handskrivning, alltså datorskrivning först och handskrivning 

först i årskurs 2. Handskriften har praktiskt taget försvunnit från skolan på grund av datorer. 

Varför skall den då ha en sådan stor plats i skolan när dessa barn inte kommer att använda 

detta skrivverktyg i sitt vuxna liv?”(Trageton 2009) 
Trageton (2005) menar att om man introducerar handskrivning i årskurs två har eleverna 
utvecklat sin finmotorik och har lättare att lära sig att skriva med en vacker handstil.   
Karin har anammat Trageton på denna punkt, hennes elever skriver enbart siffror med penna 
under det första läsåret, i övrigt sker allt skrivande på datorn. Karin håller med Trageton om 
att eleverna inte är motoriskt mogna för handskrift i årskurs 1. Vidare anser hon att eleverna 
får en chans till mer produktivitet i sina texter när de skriver på datorn.  

Stavfel 
Trageton (2009) anser att man inte skall använda rättstavningsprogram, detta förstör barnets 
naturliga utveckling från ”invented spelling” självkonstruerad stavning genom 
fonologisk(ljudenlig) skrivande till gradvis ortografisk skrivförmåga som är en naturlig 
process från förskoleklass till årskurs 2.  
 
Karin berättar att hon är väldigt försiktig med att kommentera elevernas stavning. Hon 
hänvisar till vad Trageton skriven angående fonologisk stavning, i årskurs 1, men talar också 
om att hon nu har mycket duktiga skrivare i sin klass och kan ibland kan be eleven läsa vad de 
har skrivit och om de känner att ordet är okej, så är det okej för henne. Karin menar att 
eleverna inte utvecklas bättre för att hon rättar deras stavfel. Karin framhåller att stavningen 
utvecklas med tiden och att mycket läsning och skrivning hjälper dem att utvecklas. Karin 
berättar att eleverna blir mer och mer intresserad av stavning, en skillnad som hon har märkt 
är att elevernas intresse kommer tidigare nu när de arbetar efter Tragtons modell.  
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Motoriken 
Trageton (2005) skriver att inlärningen baserar sig på lekpedagogik och att man skall ha en 
skaparverkstad med målning, lek med lera, klippa och klistra och bygga saker för att träna 
elevernas finmotorik.  
Karins elever ritar och målar mycket bilder till sina texter, bilderna ger eleverna en chans att 
utveckla sin motorik och sitt färgsinne. Hon använder sig av Trageton i många ämnen där 
eleven ritar och målar och skriver en text om bilden. Karin tycker att man skall ha motoriska 
uppgifter på schemat, hon menar att man måste komma ihåg att det är barn man arbetar med 
och att de måste röra på sig, barnen lär med alla sinnen.  

Tragetons påverkan på undervisningen 
Karin säger att om man väljer att arbeta efter Tragetons metod måste man släppa det gamla, 
detta var svårt i början men nu tycker Karin att hon har funnit ett arbetssätt som flyter och 
fungerar bra. Karin poängterar att om man skall arbeta efter modellen som Trageton beskriver 
den måste man stå under hans ”beskydd” alla finner sin väg i modellen, vilket vi tidigare har 
skrivit att Trageton själv säger, att det inte finns något facit svar på hur modellen skall 
genomföras, alla måste utgå ifrån sig själv. Hon menar att denna modell ger henne stora 
friheter och att hon kan följa stundens ingivelse samt att även eleverna har en annan chans till 
frihet när man arbetar efter Tragetons modell, de kan arbeta mer fritt utifrån sin egen 
utvecklingsnivå.  
 
I följande stycke följer en sammanfattning av resultat/analysen. 
 

• Om man ska arbeta exakt efter modellen som Trageton beskriver i sin bok, måste 
läraren ha ett nära samarbete med författaren, vilket innebär att utövaren finner sin 
egen väg att arbeta utifrån modellen. Karin i vår studie menar att hon blev tvungen att 
släppa det gamla sättet att undervisa läs – och skrivinlärning för att finna ett arbetssätt 
som flyter och fungerar bra; sin modifiering av modellen.  

• Karin har efter egna tidigare erfarenheter märkt att elever som arbetar efter Tragetons 
modell börjar läsa tidigare och deras läsning utvecklas snabbare än hos de elever hon 
arbetade med innan skolan började med Tragetons modell. Metoden är mycket 
individanpassad och är också användbar för elever med dyslexi, 
koncentrationssvårigheter, barn som har svårt att skriva bokstäver för hand samt elever 
som har svenska som andra språk. Vidare anser Karin att eleverna blir mer produktiva 
när de skriver sina texter på datorn. Hon har märkt att eleverna inte är motoriskt 
mogna för handskrift i årskurs ett därför väljer hon liksom Trageton att börja med 
detta i årskurs två. 

• Läraren i vår studie är av den åsikten att det är bara läraren som kan begränsa sig själv 
utifrån sina egna erfarenheter och intressen. Det som annars kan begränsa är tekniska 
problem, vilka ibland kräver en datateknisk person som kanske inte finns att tillgå på 
alla skolor. 
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Diskussion 

Har läraren modifierat modellen? 
Vår bedömning utifrån studien som vi gjort är att Karin har modifierat modellen på ett sätt 
som passar henne och hennes elever. Hon gör medvetna val och känner sig trygg i sitt sätt att 
arbeta enligt vår tolkning. Mycket av det som Karin använder sig av överrensstämmer med 
vad Trageton rekommenderar i sin bok. Samtidigt anser vi att Karin använder sina tidigare 
erfarenheter i sitt arbete med läs – och skrivinlärning. Karin och hennes kollegor fick själva ta 
reda på information om Tragetons modell vilket har lett till att den fungerar bra i 
klassrummet. Det i sin tur har lett till att hon har stor kontroll och påverkan kring hur de 
arbetar utifrån modellen. Vi kommer i den fortsatta delen av arbetet att ge exempel och 
diskutera hur Karin har modifierat modellen gentemot Trageton och vilka möjligheter och 
begränsningar vi har funnit i vår studie.  

Klassrumsmiljö 
Karin och Bibbi har fem datorer var i sina klassrum och använder samma server och skrivare. 
I första klass arbetar de mycket i halvgrupp, dels för att eleverna ska få arbetsro, dels för att 
datorerna ska räcka. Trageton (2005) skriver i sin bok att datorerna i klassrummet lika gärna 
kan vara enkla och billiga vilket de är i Karins klassrum. Planeringen är gjord för att eleverna 
ska arbeta två och två, och fungera med antalet. Vidare skriver Trageton (2005) att 
klassrummet bör inredas som en verkstad och delas in i olika arbetsvrår. Läraren ska fungera 
som en organisatör och handleda lärandet. Det är viktigt att kunna ha ögonkontakt med 
eleverna för att kunna stödja elevernas diskussioner och utveckla dialoger. De arbetsvrår som 
Trageton förespråkar syns inte lika tydligt i Karins klassrum, men det finns ändå olika platser 
som eleverna kan välja att arbeta vid. 
 
 I Karins klassrum står datorerna på rad efter ena långsidan vid fönstren. Datorerna är 
placerade så att fyra av de fem datorerna står mittemot varandra. Fast vissa elever får ryggen 
mot tavlan så är det bästa placeringen enligt Karin. Hon menar att utifrån lokalen sett så är det 
bästa arbetsmiljön och det mest praktiska arrangemanget så att hon kan hjälpa även de som 
sitter vid de andra borden och arbetar.  Karin vill finnas tillgänglig för alla elever och känner 
att hon vill kunna ha ögonkontakt med sina elever oavsett var hon befinner sig i klassrummet. 
Trageton (2005) förespråkar ögonkontakt med eleverna när de sitter vid datorn. Vår 
bedömning är att klassrummet är noga övervägt efter elevernas behov för bästa möjliga 
undervisning. Att alla elever skulle vara vända åt samma håll är inte praktiskt genomförbart 
av den anledningen att eleverna har olika arbetsplatser och arbetar mycket i grupp. 

Med datorn som hjälpmedel samt olika program 
Karin och hennes kollegor använder en förenklad version av Microsoft Word. Programmet är 
utformat med få val och stora knappar, för att det inte ska bli för rörigt för eleverna. De ska 
själva kunna använda programmet och de val de behöver ska finnas lättåtkomligt. Karin och 
hennes kollegor använder sig av skolstil vilket inte vanligen finns i Word. Trageton (2005) 
rekommenderar att använda Comic Sans MS vilket Karin och hennes kollegor använde sig av 
förut men Karin tycker att skolstil mer liknar de bokstäverna eleverna får lära sig för hand. 
Det finns även en ljuda funktion till skolstil som ger eleverna möjlighet att höra bokstavsljud 
samtidigt som de skriver.  
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Medan de skriver sina ord eller texter får de tillfälle att öva ljudning. Björk & Liberg (2004) 
menar att det är enklare för många barn att skriva genom att ljuda. De anser att skriva är det 
bästa sättet att komma underfund om förhållandet mellan bokstavstecken och dess ljud. 
Eleverna sitter ofta med sina hörlurar när de skriver vid datorn. Karin menar att det hjälper 
eleverna att få igång läsinlärningen och är noga med att de svaga eleverna använder 
ljudafunktionen så mycket som möjligt. Hon upplever att ljudningen speciellt är bra för elever 
med svenska som andra språk vilket hjälper dem att höra rätt fonologiska ljud. Vi upplever att 
eleverna kan hantera programmen själva så att Karin kan inrikta sig mer på att hjälpa de som 
behöver i själva arbetet istället föra att bistå med teknisk support. Enligt Trageton (2005) är 
det viktigt med enkla verktygsprogram som är stimulerande och som eleven själv kan styra, 
eleven styr teknologin och inte tvärtom. Karins programval tyder på att det finns en 
pedagogisk tanke bakom och att det ger eleverna en genomtänkt undervisning speglat av 
Karins tidigare erfarenheter samt engagemang.  

Modifiering vid datorn 
Eleverna sitter stilla allt för mycket idag; de sitter i skolan, på bussen, framför tv: n och vid 
datorn, därför poängterar Karin likaså Trageton (2005) vikten av att kunna stå och arbeta 
framför datorn i skolan. Hon liksom Trageton menar att pedagogik i de lägre åldrarna borde 
innehålla mer rörelse och att stå framför datorn bidrar till det. Fördelarna är att eleverna rör 
sig ledigare när de skriver, det blir enklare för eleverna att byta plats dessutom stimuleras den 
verbala kommunikationen såväl som den icke- verbala kroppskontakten. Karin anser att de 
låser armarna om de sitter och de flesta är för korta och når inte riktigt upp för att få så bra 
motorisk rörlighet som möjligt, dessutom har de svårt för att sitta still i sjuårsåldern.  

Elevnära texter och temainriktat arbete  
Temaorganisering i de tidigare åren är en ämnesövergripande princip för kunskapsbyggande 
och användningen av IKT och datorer är bra verktyg som förstärker tematanken menar 
Trageton (2005).  Det är också viktigt att eleverna kommer i kontakt med olika genre för att 
för att få erfarenheter och utveckla en skriftlig och muntlig repertoar samt att skrivaktivitet 
som rör brevskrivande, läseboksproduktion, berättelser, poesi och fabulerade texter är viktiga 
genrer att satsa på vilket Karin också tagit fasta på i sin undervisning. 
 
Karin använder sig av temainriktat arbete för att ge undervisningen kontinuitet och 
sammanhang. Hennes tidigare erfarenheter har visat att även om de inte arbetat med ett 
specifikt tema så är det något som dyker upp vid olika tillfällen i deras arbete. Hon nämner 
även att teman är något som de använt sig av redan innan kontakten med Trageton och hon 
upplever att det leder till bättre inlärning. Temaorganisering i de tidigare åren är en 
ämnesövergripande princip för kunskapsbyggande och användningen av IKT och datorer är 
bra verktyg som förstärker tematanken. Trageton (2005) menar att det bör finnas ett 
klassrumsbibliotek som är bra och översiktligt som är lätt att komma till, där det finns vuxna 
som kan hjälpa till att hitta bland hyllorna. Han förespråkar en rik variation böcker i de lägre 
årskurserna som viktigare än avancerade IKT- hjälpmedel, vilket Karin anammat i sin 
undervisning. Tidningsproducerande som något som eleverna verkligen uppskattar och 
engagerar sig i berättar Karin. Hon har valt att göra det för att det ligger nära eleverna själva 
och det blir på så sätt lätt att motivera eleverna eftersom de anpassar innehållet i tidningen 
efter elevens intresse. De skriver om saker som händer och sker runt dem eller som de är 
intresserade av, ogillar, varit med om och så vidare. Som vi tidigare nämnt är 
verklighetsanknytningen är något som Karin liksom Trageton (2005) värnar om.  
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Möjligheter och begränsningar 
Karin menar att metoden är mycket individanpassad, alla elever arbetar efter egen förmåga. 
Eleverna lär sig eget ansvar och utvecklar ett samarbete med varandra. Eleverna blir tidigare 
läsare, och utvecklar läsningen snabbare, de blir även mer kreativa. Karin menar också att 
modellen är användbar för barn med koncentrationssvårigheter, barn med dyslexi och för barn 
som har svårt att forma bokstäver förhand. När vi talade om modellens begränsningar kan 
Karin endast hänvisa till tekniska problem med datorer och skrivare, annars menar hon att det 
är bara lärare som kan begränsa sig själva.  
 
Trageton (2005) menar att om man introducerar handskrivning i årskurs två har eleverna 
utvecklat sin finmotorik och har lättare att lära sig att skriva med en vacker handstil.   
Karin har anammat Trageton på denna punkt, hennes elever skriver enbart siffror med penna 
under det första läsåret, i övrigt sker allt skrivande på datorn. Karin håller med Trageton om 
att eleverna inte är motoriskt mogna för handskrift i årskurs 1. Vidare anser hon att eleverna 
får en chans till mer produktivitet i sina texter när de skriver på datorn.  
När eleven använder båda händerna vid datorn så hamnar informationsströmmen från 
fingrarna i både höger och vänster hjärnhalva menar Trageton (2005) Skolan har länge enligt 
honom blivit kritiserad för att ensidigt utnyttja den vänstra hjärnhalvan vilket i sin tur 
påverkat elevens kreativitet och tycker att en ordentlig fingersättning hjälper eleverna som ett 
tekniskt hjälpmedel att uttrycka sina egna tankar. Enligt hans erfarenhet är ett personligt 
touchsystem med en mall som hjälp och stöd det bästa träningsprogrammet. 
 
IKT i undervisningen kan innebära en förändrad skrivprocess. Ett ordbehandlingsprograms 
egenskaper kan ge eleverna förutsättningar så att de kan skriva en bra text med fina bokstäver, 
utan att för hand utforma bokstäverna. De elever som inte kommit så långt i sin 
skrivutveckling uppskattar användandet av datorn. Datorn ger en möjlighet att kunna fokusera 
på språket och innehållet av texter istället för att lägga energi på själva formandet av 
bokstäver och det ges tillfälle att vid en senare tidpunkt utveckla texten på ett enkelt sätt. 
Alexandersson, Lindroth och Lindö (2001). Alexandersson et al. framhåller att det inte finns 
några påtagliga bevis att ordbehandlingsprogram leder till ökat kvalité eller innehåll av texter, 
samtidigt som lärare visar i olika studier att skrivprocessen stöds genom datoranvändningen 
och anser att datorn ökat skrivarglädjen bland eleverna. De menar vidare att samtal och 
samarbete är avgörande för innehåll och form, samtidigt som innehållsmässiga diskussioner 
mellan elever kan vara mer frekventa vid handskrivning. Eleverna utvecklas även genom 
samarbetet vid datorerna och lär av varandra. 
 
Lundberg (2008) menar att muskelrörelserna vid handskrivning befäster minnet av 
bokstavssekvensen eller det ortografiska mönstret. Dock skriver han att man har för lite 
kunskap om de långsidiga effekterna om skrivinlärning på tangentbord, för att han ska ta 
ställning i frågan.  
 
Via mailkontakt ställde vi frågor direkt till Arne Trageton om möjligheter och begränsningar 
samt att Lundberg (2008) menar att muskelrörelserna vid handskrivning befäster minnet av 
bokstavssekvensen eller det ortografiska mönstret och vad Arne hade att tillföra om den 
forskningen. 
 

”Prinsippet i pedagogikken min er altså at jeg snur lese- og 
skriveopplæringen til skrive- og leselæring. Datorskriving er 
enklere enn handskriving, altså datorskriving først-handskriving 
i åk 2. Dessuten bygger pedagogikken på parskriving. Dermed 
får en en svært effektiv kommunikativ læring. 
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 Læringen baserer seg på lekpedagogikk. Internasjonalt kaller 
jeg det: Playful computer writing. Writing to Read.  

 
En ting som avviker fra mitt er at vissa bruker 
rettstavingsprogrammet. Jeg derimot anbefaler at dette er koblet 
ut, siden det forstyrrer barnets naturlige utvikling fra invented 
spelling (sjølvkonstruert stavemåte via fonologisk (ljudenligt) 
skrivande til gradvis ortografisk skrivemåte som en naturlig 
prosess fra F-åk 2. 

 
Mona Wiklander, Sandviken (google henne) er også inspirert av 
min pedagogikk, men som spesialpedagog legger hun stor vekt 
på "ljudande tangentbord". Jeg er litt skeptisk å bruke dette for 
"normalelever" dersom dette går utover samsnakkingen i 
parskrivingen. Men det er hennes valg. 

  
Lundbergs tanker bygger på forskning fra 1950 tallet og 
tidligare, og kan være riktig nok. Derfor har jeg heller ikke noe 
nytt når det gjelder handskriving, bare at den blir utsatt til 
finmotorikken er bedre utviklet. Dermed blir det hele lettere å 
lære. Dette synspunkt hadde også SÖ på 80 talet, se s 123 kap 7 
i boken min. Som Sjøholm sier i 1948 har skrivmaskinen 
overtatt så "skönskrift numera inte hade någon praktisk 

betydelse" s 124. Revolusjonen siden dengang er at nå har 
praktisk talt håndskriften forsvunnet fra samfunnet utenom 
skolen på grunn av datoren. Hvorfor skal han ha så stor plass i 
skolen, når disse barna ikke kommer til å bruke detet 
skriveverktøyet i sitt voksne liv?” 
 (Mailkontakt med Arne Trageton (2009). Finns i författarnas 
ägo.) 

    
 
 
Alexandersson et al. (2001) visar att när läraren riktar sin medvetenhet till den pågående 
verksamheten blir modellen i sig ett stöd för läraren för att fånga elevernas uppmärksamhet. 
Den ska lära eleverna att lära själva. Karin använder sin modifierade modell till att uppmuntra 
och motivera eleverna till lärande. Vi har i vår studie uppmärksammat att Karin organiserar 
och använder olika moment och genom det fångar elevernas intresse och skapar struktur. 
Samtidigt ger hon eleverna chansen att utveckla egna metoder så att de kan tillgodogöra sig 
den kunskap de behöver. Mycket av de positiva effekterna Karin sett genom att arbeta med 
datorn via Tragetons modell överrensstämmer med vad Folkesson & Swalander (2007) och 
Almqvist et al. (1999) nämner. Enligt dem är datorbaserad undervisning en fördel för elevens 
läs- och skrivutveckling och motiverar eleven till att läsa och skriva.  
 
Karin tycker i likhet med Folkesson & Swalander (2007) samt Sutherland et al. (2004) att det 
viktiga inte är hur datorn används utan i vilket sammanhang den används. Vår bedömning är 
att Karin inte använder datorn bara för att den ska användas utan att det alltid finns en 
pedagogisk tanke bakom och vår tolkning utifrån detta är att om en lärare verkligen är 
engagerad och tror på en metod/modell så påverkas eleverna och resultatet därefter. Modellen 
de arbetar efter kommer ur en vilja att skapa så bra inlärning som möjligt hos eleverna och det 
kan bara leda till goda resultat. 
 
Vi skulle finna det intressant att se forskning på de långsiktiga effekterna av att utesluta 
pennan och skriva på tangentbord, gentemot betydelsen av den multisensoriska inlärningen.  
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