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Sammanfattning 

I undervisningen av läs- och skrivinlärningen har till exempel metoder som Wittingmetoden, 

LTG-metoden och Bornholmsmodellen använts sedan 1950-talet. I och med datorns starka 

etablering i samhället har metoder som Arne Tragetons- Att skriva sig till läsning och Writing 

to Read-metoden tagits fram. Syftet med vår undersökning var att belysa skrivprocessens 

olika metoder och dilemman. Utgångspunkterna har dels varit en litteraturgenomgång där 

litteratur som behandlar skrivprocessens olika metoder och problematik samt datoranvändning 

har studerats. En kvantitativ enkätundersökning på fyra olika skolor riktade till elever och 

lärare samt en kvalitativ intervju med några utvalda elever genomfördes. Frågeställningarna i 

enkäter och intervjuer hade som syfte att undersöka elevers intresse för skrivning. Enkäter 

som lämnades till lärare behandlade datoranvändningens för- och nackdelar i 

undervisningssyfte.  

Resultatet på elevenkäten visar att flickors intresse för skrivning är större än pojkars. 

Elevintresset för att använda dator i skrivandet är stort, eleverna menar att deras texter blir 

prydligare skrivna på datorn dessutom är det lättare och snabbare att skriva på dator. Även 

intervjuerna med eleverna förstärker dessa resultat.  

Lärarenkäten visar att även lärarna är positiva till användningen av datorer i skolan. De menar 

att eleverna blir mer uppmärksamma och engagerade när de får arbeta med datorer. För elever 

med läs- och skrivsvårigheter kan datorn vara ett ovärderligt hjälpmedel beroende på vilken 

problematik som finns. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bornholmsmodellen, datoranvändning i skolan, LTG-metoden, läs- och 

skrivproblematik, metoder, skriva sig till läsning, skrivprocess, Wittingmetoden, WTR. 
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Förord 

Tack till de elever och lärare som har ställt upp och besvarat våra enkäter och intervjuer. Ett 

extra tack vill vi även rikta till Margaretha Larsson och rektor Margareta Skog. Ett stort tack 

vill vi ge till våra familjer som varit ett otroligt stöd under arbetets gång. Utan er hjälp hade vi 

aldrig uppnått vårt mål! Vi vill även tacka varandra för ett trevligt samarbete med både skratt 

och tårar. Utan varandra hade vi aldrig klarat detta. Tack! 
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1. INLEDNING 

Under vår tid som lärarstuderande på högskolan i Gävle, har vi läst inriktningen matematik – 

svenska med inriktning på de yngre åldrarna. Det är vår uppgift att lägga en bra grund för 

elevernas läs- och skrivutveckling. I dagens samhälle är kraven på läs- och skrivkunnighet 

enormt stora. Genom åren har det forskats mycket inom elevers läs- och skrivinlärning men 

trots det finns det ändå alltför många barn som har problem med sin läsning och skrivning. 

Med bristande kunskaper i läs- och skrivkunskaper kan det få konsekvenser för individen 

både under resten av skoltiden och i vuxenlivet. Alla elever kommer till skolan med olika 

förutsättningar och därför är det viktigt att vi som lärare möter varje elev just där de står i sin 

utveckling, och anpassar metodiken efter eleven. Några metoder som används vid den tidiga 

läs- och skrivinlärningen är Bornholmsmodellen som främst vänder sig till förskoleklass, 

Wittingmetoden utvecklades från början som ett hjälpmedel till elever med svårigheter, men 

har sedan vidgats till att bli en nyinlärningsmetod och LTG-metoden används främst med i 

skolår 1. Dessa tre metoder för läs- och skrivinlärningen har funnits ett tag, den äldsta 

metoden, Witting, utvecklades under 1950-talet. En något nyare metod är Tragetons – Att 

skriva sig till läsning, som utgår från datorn som hjälpmedel.      

Som det ser ut i de flesta klassrummen i dag med många elever och en lärare är det svårt att 

räcka till som lärare för de elever som har en problematik med skrivning. Den grundläggande 

skrivträningen är redan gjord när eleverna kommer upp på mellanstadiet och det krävs ofta 

extra insatser för att hjälpa eleverna till vidareutveckling. Elever som har det besvärligt med 

skrivning kommer lätt efter i skolan och när hela klassen arbetar med samma sak blir det extra 

tydligt. Vissa elever har svårt att skriva för hand och de får kämpa med varje bokstav för att få 

texten läslig. För dessa elever kan datorn vara ett bra hjälpmedel. Problematiken med 

skrivande just på mellanstadiet kan många gånger upplevas handla om ovilja till att skriva och 

det är inte alltid så lätt att förstå vad den oviljan grundar sig i. 

På den verksamhetsförlagda utbildningen, (VFU), har vi uppmärksammat att det är många 

elever som upplever skrivandet som en besvärlig och komplicerad bit i skolan. Vi ska därför 

fördjupa oss i skrivprocessens olika inlärningsmetoder och verktyg samt studera de problem 

som kan uppstå när läs- och skrivförmågan brister. 

 

Syfte 

Då läs- och skrivsvårigheter förekommer bland relativt många elever valde vi att studera 

några utvalda läs- och skrivinlärningsmetoder, bakgrund till svårigheter som kan uppstå samt 

datorns effekt och betydelse. Genom detta examensarbete vill vi belysa skrivprocessens 

metoder och dilemman. Studien utgår från tidigare forskning, utvalda elever och lärare. Svar 

ska sökas på följande frågor: 

 

Frågeställningar 

1. Hur kan läs- och skrivundervisningen se ut i grundskolan? 

2. Vilka problem kan uppstå när undervisningen brister och hur kan elever se på  

problematiken? 

3. Hur är elevers och lärares inställning till datoranvändning i klassrummet? 

4. Skiljer sig flickors och pojkars intresse för skrivande och i så fall hur? 
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2. METOD 

Detta kapitel belyser ett flertal moment som är betydelsefull i denna undersökning. Kapitlet är 

indelat i åtta underavsnitt vilket ger en utförlig bild av hur studien har utförts. Underavsnitten 

beskriver metodens tillvägagångssätt, urval, genomförande, bearbetning, studiens 

tillförlitlighet och sista delen beskriver de forskningsetiska principer som efterföljts.  

Val av metod 

I studien ingår en kvantitativ och en kvalitativ metod, dels en enkätstudie dels en 

intervjustudie. Bryman (2001) menar att kvalitativa undersökningar strävar efter en förståelse 

för beteenden, värderingar och åsikter. Eftersom vi ville få såväl elevers som lärares 

uppfattningar om synen på datoranvändning i skolan, valde vi att använda oss av två enkäter. 

Den ena riktade sig till elever i mellanåren och den andre till lärare som vid studiens 

genomförande arbetade med denna åldersgrupp. Utifrån Johansson och Svedner (2006) väljs 

enkät som metod, då man vill få en bredare uppfattning, medan valet av intervju kan ge 

djupare förståelse för det ämne som ska studeras. Enkätstudien genomfördes på två skolor, i 

detta arbete kallade A och B, medan lärarenkäterna genomfördes på två andra skolor, C och 

D.  

 

För att kunna gå bakom enkätsvaren och öka förståelsen för upplevelser av datoranvändandet 

som är det huvudsakliga målet beslöt vi oss för att också genomföra elevintervjuer. Det hade 

också varit intressant att få intervjua lärarna, men utifrån tidsramarna för detta arbete 

bedömde vi inte det som möjligt. 

Urval 

Rektorer och lärare kontaktades på de berörda skolorna (skola A, B, C och D) innan arbetet 

inleddes och tillfrågades om de var villiga att hjälpa oss i vår undersökning. Samtliga 

tillfrågade var positiva till förfrågan och var villiga att medverka.  De skolor vi valde att göra 

våra undersökningar på var fyra medelstora grundskolor i tre olika kommuner i mellersta 

Sverige. I studien deltog 28 elever, 13 flickor och 15 pojkar, samt 10 lärare, 1 man och 9 

kvinnor. Både elever och lärare var slumpmässigt valda. Eftersom eleverna inte var myndiga 

informerades deras föräldrar och samtliga gav sitt samtycke till sina barns anonyma 

deltagande i studien. 

Genomförande av enkätstudie med elever 

Elevenkäten bestod av nio frågor gällande elevernas intresse för skrivning, vad de tycker om 

att skriva och hur ofta de skriver. Stukát (2005) menar att användandet av frågeformulär kan 

vara den relevanta metoden när ett större antal människor vill nås. Enkäten utformades på ett 

sätt där eleverna fick kryssa för det alternativ som de tyckte bäst passade in på dem. Frågorna 

återfinns i bilaga 1. Studien utfördes på skola A, skolår 4 och B, skolår 5 under lektionstid.  

En kort genomgång gjordes med eleverna, där det beskrevs hur enkäten var upplagd och det 

fanns utrymme för frågor om någonting var oklart. Eleverna var ivriga att komma igång med 

besvarandet av enkäten, så några frågor ställdes inte. Varje elev besvarade enkäten enskilt och 

eleverna var uppmanade att stillasittande invänta att alla blev klara. Detta för att inte orsaka 

stress hos de något långsammare eleverna. Tidsåtgången varierade mellan 10-15 minuter. En 

av oss fanns med under besvarandet, samlade in enkäterna och gav besked om när det skulle 

finnas möjlighet att ta del av resultatet. 
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Genomförande av enkätstudie med lärare  

Lärarenkäten bestod av fyra frågor gällande frekvensen av användandet av datorn i 

skolarbetet samt hur detta skedde. Frågorna återfinns i bilaga 3.  Sex av lärarna kom från 

skola C och de övriga från skola D. Vi träffade dessa lärare personligen, informerade om 

enkäten och meddelade att de hade tre dagar på sig att besvara den. De fick också möjlighet 

att ställa frågor till oss. Valet av att ge dem tid för besvarandet, grundade sig på att vi på det 

sättet hoppades på att få mer genomtänkta svar.  

Genomförande av intervjuer 

Av de deltagande eleverna i enkätundersökningen valde vi slumpmässigt ut nio elever, fem 

från skola A och fyra från skola B för intervju. Tillsammans bestod gruppen av 5 flickor och 4 

pojkar. Samtliga elever fick samma frågor, vilka återfinns i bilaga 2.  Eleverna intervjuades en 

och en i ett avskilt rum utan störande moment. Intervjuerna genomfördes mer som samtal, 

vilket gjorde att eleverna slappnande av och vågade öppna sig. För att inte eleverna skulle 

störas av bandspelare, valde vi att endast anteckna deras svar. Anteckningarna har sedan 

skrivits ut i sin helhet. 

Bearbetning av data  

Något externt bortfall fanns inte, utan samtliga utdelade enkäter besvarades. Initialt gick vi 

igenom alla enkäter för att se om det fanns något internt bortfall, det vill säga icke besvarade 

frågor. Det visade sig att samtliga respondenter, oavsett kategori, besvarat alla frågor. 

Därefter sammanställdes elev- och lärarenkäterna var för sig.  Vi utgick först från 

enkätfrågorna och sedan efter syftesfrågorna. För att ge läsarna en god överblick valde vi att 

redovisa enkätfrågorna i tabellform och uppdelat på pojkar och flickor.  

Validitet och reliabilitet  

Under intervjuerna finns alltid möjlighet till förklaringar och förtydliganden, så där ser vi små 

risker att det skulle kunna bli missförstånd. I syfte att säkra validiteten i studien har 

syftesfrågorna varit styrande för det efterföljande redovisnings- och analysarbetet. Dessutom 

har deltagarnas svar redovisats så noggrant som möjligt. Dock kvarstår att studien omfattar 

ytterst få deltagare, vilket gör att studiens reliabilitet och validitet hade kunnat förstärkas med 

ett större antal skolor och respondenter (Johansson & Svedner, 2006).  

Etiska principer 

Lärare och elever informerades om deltagarnas fullständiga anonymitet. Att delta var frivilligt 

och samtliga deltagare informerades i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer gällande samtycke och information, om studiens syfte och möjlighet till att avsluta 

sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Vid eventuellt avbrott behövde deltagarna inte uppge 

någon anledning och inte heller oroa sig för vad ett avhopp skulle kunna ge för konsekvenser.  

Genom tydlig information om vad studien innefattade och vilka som stod bakom den, 

uppfylldes informationskravet. Utifrån konfidentialitetskravet garanterades deltagarnas 

fullständiga anonymitet där varken elever eller lärare informerades om vilka mer som deltog i 

undersökningen och att de i det färdiga arbetet inte skulle uppges några namn.  Omyndiga 

individers deltagande regleras av Vetenskapsrådets samtyckeskrav som fastställer att 

samtycke inhämtas från vårdnadshavare, vilket gjordes. Studien kommer inte att användas för 

kommersiellt bruk utan ligger i linje med nyttjandekravet som Vetenskapsrådet ställer. 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta kapitel har passande litteratur utifrån studiens syfte studerats. Detta kapitel är indelat i 

fem underavsnitt. Det första underavsnittet visar vad läroplaner och kursplaner säger 

angående svenskämnet. Det andra underavsnittet är en historisk tillbakablick. I det tredje 

underavsnittet valdes litteratur som behandlade några av de olika läs- och 

skrivinlärningsmodeller som finns. Det fjärde underavsnittet handlar om problematiken kring 

läs- och skrivprocessen och det femte och avslutande underavsnittet är en genomgång 

angående datorer i skolan.  

Vad säger läroplanen om svenskämnet? 

I grundskolan finns uppställda mål som alla elever ska uppnå. Att elever ”behärskar det 

svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” 

(Lpo 94, s.10) är skolans ansvar enligt läroplanen.  

 
För att uppnå dessa mål skall läraren: 

 utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

 stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

 ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

 organisera och genomföra arbetet så att eleven 

 utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga, 

 upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 

 successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar 

(Utbildningsdepartementet, s. 12)  

Vad säger kursplanen om svenskämnet 

I kursplanen för ämnet svenska i grundskolan står det att… 

”Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med 

förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift” (Skolverket, 2000). 

”Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 

tillgodogöra sig och värdera texter” (Skolverket, 2000). 

När eleverna börjar på mellanstadiet ska de ha goda kunskaper i skrivning. Enligt Kursplanen 

i svenska ska eleverna i slutet av årskurs 3, när det gäller skrivning ha uppnått nedanstående 

mål: 

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. 

(Skolverket, 2000, s. 101) 
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Teori 

I slutet av 1600- talet var en majoritet av svenska folket läskunniga enligt Längsjö och 

Nilsson (2005). Däremot var det inte lika vanligt att man kunde skriva. Inte förrän i slutet av 

1800-talet kan man tala om en allmänt förekommande skrivförmåga. Skrivundervisningen i 

skolan gällde i första hand välskrivning och rättskrivning. Någon friskrivning fanns inte. Inte 

förrän 1955 började arbetet mer med skriftligt berättande och att skriva i brevform. Eleverna 

fick efter egen förmåga uttrycka tankar, återge känslor, upplevelser, erfarenheter och intryck. 

I slutet på 1980-talet infördes den processorienterande skrivningen till Sverige från USA. Det 

är en grundsyn på lärande och kunskap, ett förhållningssätt till skrivande och 

skrivundervisning som oavsett ämne bör genomsyra hela undervisningen.  

 Dewey hade en pragmatisk syn på lärandet och levde mellan 1859-1931. Enligt Egidius 

(1978) går Deweys filosofi ut på att undervisningen knyts till verkligheten och till praktiska 

erfarenheter.  Dewey menar att kunskapen måste komma till nytta för att den ska få något 

värde. Egidius (1978) menar också att skolan måste vara en del av samhället för att undvika 

isolering.  

”Learning by doing” är ett uttryck som ofta kopplas ihop med Dewey.  Enligt Egidius (1978) 

ansåg Dewey att barnen hade en del kunskap och erfarenheter redan innan de började skolan 

och att det var viktigt att ta till vara på detta. Dewey menade att läraren måste ta hänsyn till 

elevernas förutsättningar, erfarenheter och intressen när undervisningen planeras. Dewey 

förespråkade en undervisning baserad på teori likväl som praktik. Han menade att utan praktik 

blir teorin obegriplig och utan teorin förstås inte det praktiska. 

Vygotskij var en filosof som levde mellan 1896-1934. Enligt Andersson (2001) bygger hans 

pedagogik till stor del på ett uppgiftsbaserat lärande. Pedagogen planerar aktiviteter och 

handleder eleverna som agerar kunskapssökare. I och med detta arbetssätt utvecklas eleverna i 

samspel med pedagogen och de andra eleverna. Andersson skriver att vi lär oss till en viss del 

själva och sedan behöver vi hjälp att komma vidare. Vygotskij gjorde undersökningar med 

förskolebarn och i sina försök kunde han visa att barnen hade lärt sig ord och formulera 

meningar som de sedan använde vid ett annat tillfälle för att tänka, hantera och förändra 

situationer. Därmed visade Vygotskij att språkets betydelse råder över individens handlingar. 

Eriksen/Hagvet (1990) skriver att Vygotskij framhöll redan på 1930-talet att skriftspråket 

skulle introduceras i förskolan genom meningsfulla aktiviteter ledda av pedagogerna. Det är 

genom lek och rollspel, utifrån barnens nivå och språkutvecklig, som den första läs- och 

skrivundervisningen ska inledas. Språket fungerar då som ett redskap, en länk mellan skrift 

och objekt, tills den skrivna texten blir självständig. 

Piaget som levde mellan1896-1980 hade, enligt Andersson (2001) en konstruktivistisk syn på 

lärandet vilket innebar att han ansåg att människans intelligens har till uppgift att stödja 

människans strävan till anpassning till omgivningen. Han ansåg också att människan till sin 

natur är nyfiken och vetgirig och han trodde på jämvikt genom självreglering. Piaget menade 

att människans intelligens är ett biologiskt organ som är till för att hjälpa människan att 

anpassa sig till omgivningen. Andersson skriver vidare att Piagets teorier bygger på tron om 

att människan lagrar strukturer i hjärnan och när dessa är aktiva uppstår tankar, minnen och 

begrepp. Människan föds med några tankestrukturer som sedan vidareutvecklas och förnyas 

beroende på mognad och omgivningens påverkan. Piaget tyckte att undervisningens upplägg 

och form var viktigt. Han menade att barnen var tvungna att lära sig nya saker inte bara 

upprepa vad andra generationer lärt sig tidigare. Han menade att detta var en angelägenhet för 

samhället (Stensmo, 1994). 
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Imsen (2000) skriver att Piaget ville anpassa skolan efter barnen och deras kunskapsnivå. Han 

menar att barnen genomgår fyra olika stadier och att det ena stadiet är förberedande för nästa. 

De olika stadierna är sensmotoriska stadiet 0-2 år. Preoperationella stadiet 2-7 år, konkret – 

operationella stadiet 7-11 år och den formellt – operationella perioden från 11 år. Piaget 

menar att det är essentiellt att inget stadium hoppas över för då kan betydelsefull kunskap gå 

förlorad. 

Längsjö och Nilsson (2005) menar att läraren spelar en huvudsaklig roll för att eleverna ska 

ha en möjlighet att lära. Lärarens uppgift är att skapa goda lärandesituationer och förstå hur 

elever tillägnar sig kunskap. Elever behöver ett meningsfullt lärande och hjälp att ta ansvar för 

sitt eget lärande. Björk och Liberg (1996) anser att det är lättare för barn att lära sig att skriva 

än att läsa. De menar att det är lättare att skriva och ljuda, än det är att läsa och ljuda. Däremot 

anser Liberg (2006) att barn utvecklar ett effektivt skrivande senare än ett utvecklat läsande. 

Med effektivt skrivande menas att den som skriver, skriver ett längre textstycke i ett svep utan 

att behöva göra uppehåll förutom vid enstaka tillfällen för att fundera över stavning eller 

andra grammatiska utgångspunkter. En av anledningarna till att barn så gärna skriver och 

skriver rätt är att det finns någon som ska läsa det som de har skrivit eller som ska lyssna till 

en uppläsning av det. Det finns en mottagare till texten. Det menar författaren är ett viktigt 

och avgörande stöd för vad som skrivs om och hur det skrivs. De små korta texterna till bilder 

som barnen ritar är det första steget i det utvecklade effektiva skrivandet som så småningom 

går vidare till enkla berättelser och informativa faktatexter. Barn skriver ofta texter som 

bygger på händelser från böcker de läst eller filmer de sett, vilket är viktigt att de får göra. 

Längsjö och Nilsson (2005) menar att för att utveckla skrivförmåga är det relevant att skapa 

skrivglädje. 

 

Läs- och skrivinlärningsmodeller 

I det här avsnittet kommer ett urval av olika läs- och skrivinlärningsmetoder att belysas. De 

metoder som valts är: Bornholmsmodellen, Wittingmetoden och LTG-metoden.  

Bornholmsmodellen 

Materialet är anpassat för förskoleklass och ska stödja barnen till en språklig medvetenhet 

som sedan ska underlätta deras läsutveckling. Nedan beskrivs grundtankarna i denna modell 

enligt Lundberg (2008). 

Modellen utgår från fyra grundpelare. Den första är en språklig medvetenhet (en fonologisk 

medvetenhet). Den andra är en god bokstavskunskap. Det är också viktigt med ett gott 

ordförråd och att barnen är motiverade eller uppgiftsorienterade (uppmärksamma, 

koncentrerade, uthålliga). Barn som får gå igenom alla steg i Bornholmsmodellen blir väl 

förberedda på den egentliga läsinlärningen, därför att de förstår att ord inte bara har betydelse 

utan även en ljudmässig form. De vet att ord kan få en ny betydelse om ett ljud byts ut. De 

kan dela upp ord i olika fonem och vet att de flesta fonem motsvarar en bokstav. Barnen 

förstår att fonem kan ljudas ihop till ord och de kan de flesta bokstäver till ljud och namn. Kan 

barnen detta har de en god grund för sin läsutveckling då de i stort har knäckt den alfabetiska 

koden. 

Vikten av högläsning 

Det finns mycket att vinna vid högläsning. Bland annat får barnen möta nya ord som de 

annars kanske inte skulle ha stött på och i och med det utvecklas barnens ordförråd. Barnen 
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får också en god uppfattning om hur berättelser brukar vara uppbyggda och det ger dem en 

god beredskap då de ska läsa själva. Vanligtvis uttalar läsaren orden tydligare vid läsning än 

vid vanliga samtal och det bidrar till barnens inre bild om hur ord är uppbyggda. Barnen får 

också höra den litterära formen och meningsuppbyggnad som är typisk i skriven text. De får 

även öva sig i att vara uppmärksamma och koncentrerade. Dessutom inspireras barnen till ett 

intresse av böcker och läsning. 

Dock stimuleras barnens språk- och begreppsutveckling mycket mer om samtal om texten 

förs istället för enbart högläsning. Till exempel kan ett avsnitt väljas ut eller episoder för 

samtal där man knyter an till barnens egna erfarenheter.  

Språklekar 

Bornholmsmodellen består av olika språklekar som delats in i fem kategorier.  

1. Lekar där barnen får träna sig i att lyssna efter ljud. De tränas också i att kunna 

koncentrera sig på uppgiften. 

2. Lekar där barnen får dela upp meningar i ord. Barnen tränas i att se att ord både har en 

form och ett innehåll. De får också träna på att bortse från ordets betydelse och istället 

fokusera på ordets ljud. 

3. I dessa lekar får barnen öva på att lyssna till ordens fonem. Till en början fonem i 

början och slutet av ord. 

4. Barnen får ljuda samman fonem till ord. 

5. Här får barnen lära sig att fonemen är kopplade till bokstäver.  

När man ska lära sig att läsa och skriva måste man bli medveten om ljuden i talet. Syftet med 

lekarna är att utveckla barnens fonemiska medvetenhet som en förberedelse för läs- och 

skrivinlärningen. Lekarna är också avsedda att stärka barnens uppgiftsorientering, det vill 

säga träna barnen i att kunna koncentrera sig på uppgiften. 

Bornholmsmodellens testmaterial 

Till boken Bornholmsmodellen finns ett kopieringsunderlag som kan användas när man vill 

kontrollera var barnen ligger och vad de har hunnit lärt sig. Barnen kan testas i grupp men bör 

inte vara fler än sex stycken, helst två till tre barn i taget. Kartläggningen består av fem delar. 

Rim, samma begynnelsebokstav, räkna ljud, kombinera ihop fonem med rätt bokstav och 

klura ut vilket av två ord som är längst. Höga poäng på testet visar att barnet har en bra 

fonemisk medvetenhet. Skulle ett barn få låga poäng behöver det inte betyda att barnet har 

dålig fonemisk medvetenhet utan de låga poängen kan också bero på 

koncentrationssvårigheter vid tillfället för testet 

Har barngruppen genomgått hela programmet av Bornholmmodellens lekar bör alla barn få 

över 20 poäng på testet. Barn som inte har kommit så högt bör ägnas lite extra tid och 

uppmärksamhet och ge de det stöd som behövs.  

För att bli en riktigt god läsare krävs det att man på ett snabbt och enkelt sätt lyckas känna 

igen de skrivna orden. Man ska inte ens behöva tänka på vad det är för ett ord som står 

skrivet. För att komma dit behövs det en stor mängd övning, det vill säga man behöver läsa 

mycket och ju mindre fallenhet man har desto mer behöver man öva. Tyvärr finns det elever 

som hamnar i en ond cirkel. Läsningen går tungt och mödosamt och det är svårt, därför 
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undviker de det. En del barn utvecklar strategier och knep för att slippa läsa och i och med det 

går de miste om något de egentligen har behov av, nämligen övning. Mycket 

kunskapssökande kräver läsning och i och med det är det inte bara svenskan dessa elever får 

problem med, utan även matematik och andra ämnen kan gå sämre. Sambandet mellan 

språklig medvetenhet och läsinlärning talar för att barn i riskzonen har stor nytta av språklekar 

i förskoleklass eftersom det underlättar läsinlärningen och ger en större fonologisk 

medvetenhet (Lundberg, 2008).  

Wittingmetoden 

Wittingmetoden utvecklades av Maja Witting under en period på ca 10 år. En period som 

ägde rum mellan slutet av 1940-talet till början av 1960-talet. Till en början var det ett 

arbetssätt tänkt att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter och senare utvecklades 

metoden för nybörjare. Witting arbetade fram metoden med hjälp av anteckningar, 

elevrespons och teoretiska utvärderingar. Under utvecklingsfasen av metoden gick Witting 

från det allmänna sättet att ta itu med elevers läs- och skrivsvårigheter för att istället kartlägga 

elevens problem med hjälp av analyssamtal. I ett analyssamtal är det eleven som står i 

centrum och är den väsentliga informationskällan i hur arbetet med att lära om, bör läggas upp 

och utföras.  

Ominlärning 

Det finns vissa förutsättningar för att en elev med läs- och skrivsvårigheter ska lyckas med sin 

ominlärning. Med andra ord är det viktigt att eleven är medveten om att han/hon har så stora 

problem att det är angeläget att komma över dem. Har eleven andra bekymmer som 

överskuggar elevens läs- och skrivsvårighet måste eleven få hjälp med dem innan arbetet med 

ominlärningen startar. För lärarens del bör hennes egen grundsyn ligga i linje med metoden 

för ominlärningen. Visst kan man lära ut ändå, fastän man inte fullt ut tror på metoden, men 

risken är ändå att det kan få negativa konsekvenser skriver författaren. Witting menar också 

att skolan måste fatta ett beslut om att ge eleven möjlighet till korta, enskilda pass under så 

lång tid som är nödvändig. Tidsåtgången för ominlärning beror helt och hållet på hur lång tid 

eleven har haft sina läs- och skrivsvårigheter och hur pass fixerade dessa hunnit bli. Elever 

med läs- och skrivsvårigheter hittar gärna olika sätt och strategier att kompensera sina 

svårigheter med. Dessutom lider de ofta av dåligt självförtroende och dålig tilltro till den egna 

förmågan.  

I anslutning till analyssamtalet med eleven och då grundförutsättningarna är uppfyllda kan 

förberedelsearbetet sättas igång i form av planering och diagnostisering. Alla berörda lärare, 

eleven och föräldrarna, deltar i ett detaljerat analysarbete av elevens läs- och skrivsvårigheter. 

Detta för att få direkt information och för att hitta de lösningar som passar eleven bäst. Utifrån 

vad främst eleven berättar om hur denne upplever sina svårigheter med språkstrukturer, 

samband mellan språkljud och bokstäver osv. försöker man hitta en nivå där eleven känner sig 

säker och där eleven klarar sig bra. Detta är elevens utgångspunkt i sitt fortsatta arbete med 

sin ominlärning. Analyssamtalet går mer eller mindre ut på att eleven ställer en diagnos på sig 

själv och att läraren bekräftar den samtidigt som hon förklarar och hjälper eleven att förstå hur 

elevens bristande symbolfunktion påverkar t.ex. läshastighet, läsförståelse, stavningssäkerhet 

och skrivkreativitet (Witting, 2005). 

Under perioden av ominlärning måste man hitta andra sätt för inhämtning av kunskap. Eleven 

bör istället för att läsa och skriva får lyssna sig till kunskap och uttrycka sig muntlig eftersom 

det är viktigt att bryta den bristande läs- och skrivstrategin. Eleven ska överge sitt gamla 

tillvägagångssätt och lära in och automatisera en ny läs- och skrivstrategi som ersättning. 
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Under hela processen är det angeläget att eleven är med på varje steg som tas. Det är eleven 

som bestämmer om arbetet ska fortgå och beslutar eleven sig för att avbryta måste skolan 

erbjuda en annan metod eller annat arbetssätt. För att metoden ska fungera krävs det att eleven 

är med på det helhjärtat. 

Nyinlärning 

I nyinlärningsprogram får barnen lära sig språkljuden först. Den ena innehåller ljudenliga 

kombinationer, den andra delen ljudstridiga kombinationer. Inledningsvis presenteras de långa 

vokalerna i ordningen a, i, o, e, ö, å, y, ä, u. Konsonanterna följer med l, s, m, p, f, k, v, t, r, b, 

n, g, j, d, h. Anledningen till denna ordningsföljd är att de inledande vokalerna är de mest 

åtskilda vad gäller auditiv och artikulation. På grund av att de inte kan hållas ut kommer 

klusilerna in sent men det är viktigt att presentera dem omväxlande med andra konsonater så 

att de inte förväxlas. Bokstaven r kommer också in sent eftersom många elever i årskurs 1 

tycker det är svårt att uttala r. De får därför lite tid att förvärva ljudet medan man arbetar med 

de andra språkljuden. I och med att eleverna får lära sig vokalerna först kan de sedan 

kombinera dessa med varje konsonant de sedan lär sig så att de får korta 

språkljudskombinationer, t.ex. la, le, lo, ila, åla osv. (Witting, 1985). 

Elever som får lära sig bokstäverna före språkljuden kan mycket väl koppla samman rätt 

bokstav med språkljud men de kan få problem när de ska ljuda samman flera bokstäver. 

Författaren menar därmed att eleverna bör lära sig språkljuden före bokstäverna för att 

underlätta sammanljudning och förståelse.  

I år 1 kan det finnas en stor kunskapsvariation bland eleverna. Vi har elever som kan läsa, 

elever som tror att de kan läsa, elever som kan läsa lite grann, elever som inte kan och elever 

som inte är mogna för läsning. Trots denna stora spridning måste läraren skapa en gynnsam 

pedagogisk situation. Ett sätt att göra det är att låta eleverna arbeta med aktiviteter som de 

klarar så pass bra på egen hand att de kan arbeta självständigt, men inte så bra att uppgifterna 

förlorar sin dragningskraft. Eleverna ska även kunna ta hjälp av varandra. Eleverna måste vara 

medvetna om vad arbetet går ut på. Det vill säga förmågan att ta ansvar för det egna arbetet. 

Till en början kan arbetet bestå av att rita, lägga pussel, spela spel, sy, bygga, konstruera, 

klippa, klistra m.m. för att sedan omfatta de nya sakerna eleverna lär sig (Witting, 1985)  

LTG-metoden 

I början av 1970-talet utvecklade Ulrika Leimar ett arbetssätt som hon kallade för LTG 

(Läsning på talets grund). Författaren ville att det skulle vara en metod som utgick ifrån 

barnet och barnets ordförråd och erfarenhet. LTG-metoden bygger på att eleverna gradvis får 

en ökad förståelse för språkljud och bokstavsprincipen. Eftersom eleverna i första klass kan 

ha så skilda förutsättningar och tidigare kunskaper ville Leimar skapa ett arbetssätt som gör 

att eleven kan införliva det kunskapsstoff han/hon är mogna för. Nedan beskrivs de fem faser 

Leimar (1974; 1977) arbetade fram. 

Leimar arbetade fram fem stycken faser för läsinlärning. Dessa faser är lämpliga att arbeta 

med i elevgrupper om 7-12 barn och arbetet har en fast rutin som följs för att underlätta både 

för läraren och för eleverna. Fördelen med fasta rutiner är att eleverna klarar sig själva i en 

större utsträckning då de vet arbetsgången och vad som skall ske här näst. Endast de tre första 

faserna används i förskoleklass och årskurs 1. 

Fas 1 kallas för samtalsfasen och den går ut på att barnen i gruppen samtalar om någonting för 

att samla ”ordmaterial”. Det kan t.ex. vara en händelse, ett föremål eller en situation. 



10 
 

Gemensamt har barnen ett större ordförråd än den enskilde individen och i och med det får de 

ett större antal ord att jobba vidare med. 

Fas 2 kallas för dikteringsfasen. Här skriver läraren ner texten som kom fram i fas 1 på ett 

blädderblock. Varje mening och ord måste godkännas av barngruppen innan de skrivs ner. 

Barnen ljudar fram frasen som skall skrivas och både före och efter uttalas meningen med 

naturlig intonation.  

Laborationsfasen kallas den tredje fasen. I den här fasen får eleverna undervisning i att 

repetera korta satser, att höra om en sats består av två ord eller fler än två ord, att i korta satser 

kunna identifiera antalet ord, att i korta satser kunna analysera vilket ord som kommer först – 

sist, att identifiera lika och olika satser, att identifiera lika och olika ord, att höra om ett ord är 

längre eller kortare än ett annat givet ord, att lyssna ut antalet ljud i ord med två eller tre 

bokstäver, att höra om givet ljud hörs i början, i slutet eller inuti ett ord, att ge rimord till ett 

givet ord.    

Läraren förbereder lektionen genom att göra i ordning textremsor med meningar, ord och 

bokstäver från berättelsen. Eleverna läser i kör från blädderblocket och då får de träna 

läsriktning och radbyte. En del elever läser på riktigt andra följer med eller läser utantill. Det 

är ju trots allt en text de kan för det är deras egen text. Därefter får eleverna en textremsa var 

där de ska söka ”sin” bokstav eller ”sitt” ord. De kan även jämföra symbolerna på 

blädderblocket med symbolerna på textremsan. Eftersom det är barnen som är verksamma i 

dessa övningar har de ett gynnsamt tillfälle att lära av varandra. Arbetssättet kan dessutom 

varieras och anpassas efter varje elev.  

Fas 4 heter återläsningsfasen. Lektionen fortsätter dagen efter och då har läraren haft tid att 

skriva ut elevernas text som de komponerat på blädderblocket. Varje elev får ett eget 

exemplar av texten i form av ett arbetsblad. En elev läser texten för läraren medan övriga 

elever ”läser på” eller illustrerar sin text. Läraren börjar med de duktiga läsarna för att de 

andra eleverna ska få lite tid till att öva. Läraren kan också lägga lite mer tid på de långsamma 

läsarna när de inte är flera elever som sitter och väntar på sin tur. Läraren pekar och läser 

långsamt texten och eleven fyller i alla ord som hon kan. Orden som eleven läser själv stryks 

under och därefter får eleven ett kort för varje ord som är understruket. De duktiga läsarna kan 

samla t.ex. ljudstridiga ord eller ord med olika böjningsformer osv. Det kan ju vara väldigt 

olika vad eleverna greppar för ord och därför får det anpassas efter varje elev. 

Fas 5, efterbehandlingsfasen. Eleverna skriver sedan sina understrukna ord på korten, 

eventuellt med illustration. När det är gjort läggs korten undan till dagen efter då eleven på 

nytt får läsa de olika orden för att sedan stoppa ner korten i en ordsamlingslåda. Korten läggs i 

alfabetisk ordning i lådan och eleverna är mycket angelägna med att samla kort till varje 

bokstav i sin låda. När eleven har fått ihop många ord kan hon få i uppgift att skapa meningar 

av de olika orden (Leimar, 1974). 

När arbete sker med de fem faserna är det viktigt att alla eleverna är delaktiga i processen. Det 

får inte bli så att de mest talföra eleverna skapar berättelsen, händelsen eller texten. Utan 

läraren ser till att alla är med genom att ställa frågor som: Har alla varit med nu? Är det någon 

som inte fått säga något? (Leimar, 1977). 

Även fast läraren inte lär ut bokstav för bokstav måste hon ändå kontrollera att eleverna lär 

sig bokstäverna. Ett sätt att göra det är att ha bokstavskort liggandes på ett bord och när 

läraren får ett par minuter över kan hon pröva hur många bokstäver en elev kan. Varje elev 

bör testas minst en gång i månaden och resultaten bör antecknas. Prövningen går till som så 
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att alla alfabetets bokstäver läggs upp i en slumpmässig ordning. Vid något tillfälle kan alla 

gemena bokstäver prövas, vid ett annat tillfälle alla versaler. Läraren pekar på bokstav efter 

bokstav och eleven benämner de bokstäver hon kan. Säger eleven bokstavens namn frågar 

man efter bokstavens ljud. För alla bokstäver eleven kan plockar läraren upp bokstavskort 

från en egen låda och samlar i en hög. När man har gått igenom hela alfabetet tar läraren sina 

samlade kort. Läraren uttalar bokstavens ljud från det första kortet och eleven ska försöka 

hitta den rätta bokstaven bland korten framför sig. När eleven har klarat både den akustiska 

och visuella delen av testet förs resultatet in i en tabell (Leimar, 1974). 

Problematik med skrivande på mellanstadiet 

Det här avsnittet belyser olika former av problematik som kan förekomma i elevers läs- och 

skrivutveckling.  

Skriftspråklighetens betydelse 

Höga krav ställs på ämnet svenska i skolan menar Ewald (2007). Språk- och 

kommunikationsförmågor har i de aktuella styrdokumenten fått en större betydelse de senaste 

åren: ”De beskrivs i kursplanen som kulturbundna och nära kopplade till en människas 

tänkande och identitetsutveckling och ges väsentlig betydelse för elevernas hela liv och 

verksamhet, under skol- och utbildningsåren och vidare ut i samhälls- och yrkesliv.” Ett av de 

andra huvudsyftena med undervisningen i svenska och som är nära kopplat till 

språkutvecklingen är att elevernas personliga identitet ska stärkas. Parallellt med detta ska 

eleverna utveckla förståelse för människor med annorlunda bakgrund än dem själva. Målen 

för svenskämnet är högt ställda i de nationella styrdokumenten. 

 
Avancerad språkliga förmågor kopplas till att ett demokratiskt och socialhumanistiskt sinnelag ska 

utvecklas redan från tidiga år i skolan. Elevens förmåga att genom olika språkliga uttrycksformer 

”reflektera över sammanhang och förstå världen omkring sig” ska enligt kursplanetexten ligga till grund 

för bedömningen av den språkliga utvecklingen (Ewald, 2007, s. 22) 

 

Den västerländska utbildningsvärlden har sett traditionellt på skriftspråklighet. Enligt denna 

syn så har skriften fungerat som ett neutralt och individuellt verktyg som människor via 

särskild undervisning och övning lär sig att använda och hantera för olika syften. Någonting 

man antingen lär sig och behärskar eller inte. Parallell dras med simförmåga att när man en 

gång lärt sig så kan man. Genom att se på skriftspråklighet på detta sätt så talas det om den 

stora klyftan mellan litterata och illitterata individer menar författaren. Ord som primitiva och 

utvecklade kulturer nämns även i texten och vidare påpekas att en människas hela intellekt har 

föreställts förändras då den har erövrat skriftspråket. Skriftspråklighet främjar rationalitet, 

objektivitet och analytiskt tänkande enligt denna tradition hävdar författaren. 

Läs- och skrivsvårigheter - möt eleven där de befinner sig 

Skolverksamheten är en kollektiv angelägenhet och skolan är till för eleverna (Swärd, 2008). 

Detta innebär att alla elever har rätt att bli accepterade precis som de är med både förtjänster 

och brister. De ska även vara delaktiga i skolvardagen. Hon refererar till Fischbein (2001) 

som menar att specialpedagogens kunskaper tas till alldeles för sent: 

 
Fischbein (2001) ger en bild av att man ropar på specialpedagogen när skadan redan är skedd istället för 

att se specialpedagogik som ett förebyggande område.[…] Bristande anpassning till eleverna kan på olika 

nivåer bidra till svårigheter och i förlängning till utslagning. Inte minst viktigt är att arbetssätt och 

metodik anpassas till eleven. (Swärd, 2008, s. 23-24) 
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Elevers förutsättningar till att bli goda skribenter skiljer sig i många avseenden menar Björk 

och Liberg (2007). Redan när de börjar skolan har de kommit olika långt i sin utveckling, det 

skiljer sig även åt vilka utvecklingssteg eleverna behöver och inte behöver. Vidare menar 

författarna att lärarna måste finna lämpliga arbetsformer inom ramen för klassen och en 

individuell undervisning för att om möjligt motverka att problemen uppstår.  

Författarna menar även att det är mycket viktigt med kontinuerlig observation och 

diagnostisering när det gäller elevernas utveckling i den skriftspråkliga, skriftliga och 

grammatiska medvetenheten. Det krävs att pedagogen är observant för att upptäcka elever 

som på något sätt visar att de har problem med att utveckla en flexibel hållning till sitt läsande 

och skrivande. Elever med problem ska i så stor utsträckning som möjligt få hjälp i klassen, 

och erbjudas olika användbara tekniker att få uppleva genuina läs- och skrivupplevelser. Det 

finns barn som behöver få mer individuell undervisning, även om man kan komma väldigt 

långt med ett gemensamt och sammanhållet klassrumsarbete. Det kan handla om en 

speciallärare som följer klassens arbete, men ger extra stöd till elever som är i behov av det. 

För en del elever är det nödvändigt att även lämna klassrummet för att få individuell 

undervisning framhåller Björk och Liberg (2007). 

 

Molloy (2008) betonar att lärare behöver få kunskap om var elevernas språkliga utveckling 

befinner sig, för att sedan kunna se och följa elevernas språkutveckling. För att ta reda på 

detta finns det färdiga diagnoser, men egentligen påpekar författaren att varje text som en elev 

skriver är en diagnos i sig oavsett längd. Författaren citerar Strömqvist: 

 
Vi lärare behöver, som professionella yrkesutövare, en teoretisk utgångspunkt för vårt arbete i 

klassrummet. Vi måste veta varför, inte bara vad och hur… Om inte finns risken att vi faller för 

snickarglädje och detaljer; läsryckta övningar utan mening och sammanhang. 

     (Molloy, 2008, s. 34) 

Förmågan att kunna läsa och skriva hänger ihop skriver Fridolfsson (2008). Har man svårt 

med att läsa har man nästan alltid svårt med att stava. Stavningsproblematiken kan dock 

kvarstå efter att läsare kommit till rätta med läsningen. Förhållandet mellan dessa faktorer kan 

även vara omvända, har man stavningssvårigheter finns även en risk att man får problem med 

läsningen. Det går att upptäcka elever med dolda lässvårigheter genom att studera deras 

stavningsförmåga. Rättstavning är något som diskuterats mycket. Vissa lärare hävdar att det 

skulle kunna hämma barnens kreativitet i skrivningen om alla felstavade ord rättades, vilket 

författaren instämmer med speciellt när det gäller elevers fria skrivning. Vidare framhåller 

hon att det är en balansgång och att lärarnas osäkerhet när det gäller att rätta felstavade ord är 

förståelig. Samtidigt hjälper det inte eleverna på sikt att inte rätta orden, då de invaggas i en 

falsk tro om att allt de skriver är felfritt. Den dag skolan ställer högre krav på stavningen, kan 

motgången kännas hård. Vilka krav som ska ställas på stavningen måste därför vara en 

avvägning beroende på vilken uppgift det gäller och inte minst av elevens förutsättningar.  

Molloy (2008) menar att rätta en text är lika med att sätta punkt för den. En lärare kan 

markera eller rätta felen i en text och sedan lämna tillbaka texten till eleven. På det viset har 

läraren utgått från textens brister, vilket eleven kommer att märka. Texten har på detta sätt 

rättats, som om den vore en rättstavningsövning i stället för som den kommunicerande text 

den är. Ytterligare påpekas att läraren tagit på sig ett stort arbete genom att göra en hel klass 

arbeten till sina egna, och frågan som kvarstår är vad eleverna lär sig av det. Istället för att 

rätta texten menar författaren att läraren kan läsa texten och fundera ut: ”Hur skall jag 

undervisa så att denna elev kan utveckla sitt språk och sin skrivförmåga?” (Molloy, 2008, s. 

38) 
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Läs- och skrivsvårigheter 

Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan, enligt Björk och Liberg (2007), bero på en rad 

olika faktorer. När det väl blir uppmärksammat att en elev har problem kan det ha gått så 

långt att det kan ha tillkommit sekundära orsaker som komplicerar det hela ännu mer. Några 

av de primära orsakerna är skolans inlärningsmiljö, mycket frånvaro, många skolbyten, 

elevens uppväxtmiljö och kognitiva inlärningsproblem. Andra primära orsaker kan vara 

försenad språkutveckling, perceptuella och motoriska inlärningsproblem, bristande 

minnesförmåga, dåligt självförtroende och genetiskt betingade hjärnavvikelser. 

Författarna uppger att omkring 20 procent av eleverna i Sverige har problem med att lära sig 

att läsa och skriva. Orsaken till problematiken är enligt dem oftast av pedagogisk, social eller 

psykologisk art.   

Det är inte ovanligt att alla typer av läs- och skrivproblem betecknas som dyslexi trots att de 

kan ha andra orsaker. Det är viktigt menar författaren att veta vilken form av läs- och 

skrivproblem en elev har, för att rätt pedagogiska insatser ska kunna sättas in.  

 Dyslexi framträder som primära problem med ordavkodning som har sin grund i bristande fonologisk 

förmåga. Ändamålsenliga pedagogiska insatser i läsinlärningsstarten kan reducera andelen barm med 

dyslektiska problem kraftigt. 

 Att identifiera dyslexi med hjälp av intelligenstest medför såväl en låg tillförlitlighet i diagnosen som 

en underskattning av antalet elever med primära avkodningsproblem . Det leder också till en 

koncentration av stödinsatserna till i övrigt resursstarka elever.  

( Myrberg, 2002, s. 44) 

Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter 

Enligt Myrberg (2002) uppstår ett läs- och skrivhandikapp på grund av att förmågan inte 

längre svarar mot kraven. Hur stor andel av människorna som har läs- och skrivhandikapp är 

relaterade till de yttre krav som ställs. Läs- och skrivförmåga innebär att:  

 fungera i samhället och möta kraven i olika vardagssituationer 

 kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

 förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar 

Den fas i individens utveckling av läs- och skrivförmåga, där förmågan att tillämpa 

skriftspråkets grundläggande konventioner etableras och automatiseras, symboliseras av läs- 

och skrivinlärning. Denna process kräver en grundläggande medvetenhet om talspråkets 

formegenskaper. När eleverna nått så långt att de läser flytande, är de redo för ett nytt steg i 

läs- och skrivinlärningen. För de elever som inte nått målen för grundskolans kravnivå kan 

konsekvenserna bli allvarliga.  

Även en del barn som inte har problem med fonologisk analys kan ändå få läs- och 

skrivproblem menar författaren. Några saker som kan bidra till dessa är bristande 

läserfarenhet, samt ytlig och ofullständig analys av ordbilden som leder till svårigheter med 

ord som inte följer normala stavningsregler. 
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Elever som har problem i flera delar av fonologisk förmåga utöver fonologisk medvetenhet 

svarar inte så bra på träning. För att kunna hjälpa dessa barn krävs mer intensitet och kvalitet i 

insatserna. För en del elever spelar det ingen roll hur bra den pedagogiska insatsen är, där 

krävs det kompensatoriska hjälpmedel. För elever med läs- och skrivsvårigheter kan det 

behövas datorstöd. Datorn i sin tur kan motivera eleverna att arbeta mer med sina svårigheter. 

Författaren lyfter fram att om datorn används som ett kompensatoriskt hjälpmedel krävs aktivt 

lärarstöd.  

Förebyggande arbetssätt 

Forskningen visar att resurser som påverkar kvantitet och kvalitet i undervisningen i 

klassrummet, har mycket större inverkan på inlärningsresultatet än resurser på skolnivå 

Myrberg (2002). I klassrumsmiljön är det viktigt med struktur och ordning. Det är även 

viktigt att kunna erbjuda en välstrukturerad och klar undervisning som är anpassad efter 

elevernas behov och nivå. Färdigheter bör tränas i meningsfulla sammanhang visar 

forskningsgenomgången. Det ska ske genom hjälp av goda exempel och med insikt och 

förståelse som mål. Målet för lärarens insatser ska vara att få en gradvis utveckling i 

självständighet och undervisning som leder till metakognitiva strategier, där ansvaret för 

inlärningen ges till eleven. 

Även Gibbons (2002) lyfter fram hur viktigt det är med tydlighet och explicit undervisning. 

Hon beskriver lärare som inte tar sitt ansvar på allvar i klassrummet och då istället blir en 

otydlig ledare. Detta kan resultera i att vissa elever inte lyckas i skolan. Hon menar vidare att 

explicit undervisning handlar om att i verkliga livet kunna använda sina språkkunskaper. 

Undervisningen ska därför vara stimulerande och stärka elevernas självständiga skrivande. 

Författaren förespråkar Cirkelmodellen när det gäller inlärning av en viss texttyp. Den är 

indelad i fyra faser: ”Bygga upp kunskap om ämnesområdet, Studera texter inom genren för 

att få förebilder, Skriva en gemensam text och Skriva en individuell text” (s. 91). Faserna 

syftar till att tydliggöra texttypen för eleverna. När det gäller att ge elever den undervisning de 

behöver, påpekar hon med utgång från Vygotskij tankar, att det endast går att ge elever en 

anpassad undervisning när pedagogen kommit till kännedom om vilken kunskapsmässig nivå 

eleven befinner sig i, det vill säga elevens proximala utvecklingszon. 
 

När det första mötet med läsande och skrivande infaller kan variera väldigt mycket beroende 

på social och kulturell bakgrund. En del barn upplever inte läs- och skrivsituationer förrän de 

börjar skolan medan andra kan möta det före 1 års ålder menar Liberg (2007). Grunden till 

den framtida läs- och skrivvanan läggs till stor del innan skolstarten. Det viktigaste stöd som 

kan ges för att barns och ungas läsande och skrivande ska utvecklas, är att läsa och skriva 

tillsammans. Att vidareutveckla sitt skrivande innebär att man bygger vidare på det man redan 

kan och får en ökad förståelse för syftet med det skrivna. Vidare påpekas att vissa elever långt 

upp i skolåren fortfarande befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede när det gäller läsande och 

skrivande, samtidigt som vissa elever kan befinna sig i ett senare skede i mycket tidig ålder. 

Författaren menar att det för lärare på alla stadier är viktigt att ha god kunskap om vad det 

innebär för en elev att befinna sig i en tidig eller en senare läs- och skrivutvecklingsfas. 

Skrivande ingår i ett kommunikativt rum. Det man skriver är till för att andra ska kunna läsa 

det och ibland vill man även diskutera det man skrivit. Just genom samtal om det skrivna, 

ökar förståelsen för texten. Den fortsatta skrivutvecklingen innebär att man får möjlighet att 

skriva texter som ständigt fyller mer specifika syften. Det finns vissa kännetecken för ett 

utvecklat skrivande enligt henne, några av dessa är: 

 



15 
 

 Utifrån syftet med skrivandet kunna bestämma hur man ska göra när man skriver för 

att kommunicera eller för att tänka och lära. 

 Att kunna fokusera på det som är viktigt för ens syfte med innehållet i skrivandet och 

även kritiskt utvärdera och granska.  

 Genom att styra sin skrivprocess kunna få fram det man vill med sin text. 

 

Liberg (2007) påpekar att det som tidigare nämnts är många olika faktorer som har stor 

betydelse för att en elev ska nå ett funktionellt skrivande. Faktorerna rör skrivaren själv, 

textuppgifterna eleven möter och de sammanhang vari eleven möter skrivande. Det 

sociokulturella sammanhanget är av stor betydelse. Lever eleven i ett levande språkrum, där 

till exempel läsning, skrivning och samtalet kring det lästa utgör en del av vardagen? Vilket 

förhållningssätt eleven utvecklat till skrivning är också betydelsefullt i frågan om 

skrivutvecklingen.  

Liberg (2007) lyfter vidare fram att många barn läser och skriver väldigt lite utanför skolan 

och att det därför är viktigt att skolan utgör ett levande språkrum. Att skapa goda läs- och 

skrivmiljöer är en ambition som ofta kommer i konflikt med förutsättningar för skolans övriga 

verksamhet. Att allt bedöms av läraren blir eleverna mer och mer medvetna om och det kan 

både hjälpa och stjälpa eleverna. Vissa elever anpassar sig till uppgiften och gör bara det som 

krävs varken mer eller mindre, en del ger upp för att de vet att de inte kommer att klara 

minimikraven. Naturligtvis finns det elever som är duktiga och för dem spelar det ingen roll 

att de har vetskapen om att de ska bedömas, för de presterar alltid bra. Andra faktorer som kan 

påverka är skolans resurser. 

 

Med en figur visar författaren aspekter att beakta vid skapande av en god läs- respektive 

skrivsituation: 

Pedagogisk kontext 

 

läsarens 

och 

skrivarens 

sociokulturella läs och skriverfarenheter 

förhållningssätt/motivation 

ämneskunskap och kulturella bas 

Språkliga, metaspråkliga och metakognitiva kompetens 

 

 

 

Textens 

Innehållsfält 

Deltagaraktivitet 

makrostrukturella uppbyggnad (genrestuktur) 

mikrostrukturella uppbyggnad (sats- och meningsbyggnad) 

                                                                                                            

              (Liberg, 2007, s. 41) 

 
Figur 2: Bilden visar aspekter att beakta vid skapande av en god läs- respektive skrivsituation. 

 

Sandström Madsén (2007) påpekar att det inte finns så mycket skrivet beträffande barn i 

mellanåren. Hon beskriver en amerikansk modell över hur man kan använda loggbokens 

skrivande långsiktigt och konsekvent i undervisningen. Modellen kallas erfarenhetsloggen. 

Eleverna ges till en början skrivuppgifter som till exempel ”Hur känns det att börja fjärde 
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klass?” De får därefter skriva i fem minuter om detta. Läraren använder sedan tio minuter till 

att låta några elever (de som vill) läsa upp vad de skrivit, skrivuppgiften. Till en början skriver 

eleverna bara några få rader, men med tiden skriver eleverna längre och längre texter och en 

del kan skriva upp till en sida på fem minuter framhåller författarna. Fördelarna med ett 

sådant arbetssätt är att eleverna får välja vad de vill skriva om och de blir vana vid att sitta 

stilla och skriva i fem minuter. De lär sig även att skriva under en begränsad tid och att 

skrivandet kan hjälpa dem att plocka fram tankar som de inte varit medvetna om. Arbetet med 

loggböcker övergår även till ämnesloggböcker, där eleverna kan förklara och resonera med 

sig själva om tankar i olika ämnet. Viktigt med detta är att arbetet med loggboken planeras, så 

att det kan genomföras med glädjen i behåll hos både lärare och elever. Målet med metoden är 

att göra en skrivare av varje elev.  
 

”Skrivandet blir som en andra natur för eleverna genom att de får insikt i att allt man kan tala 

om kan man också skriva om och av allt de har skrivit har de lärt sig något.” (Sandström 

Madsén, 2007, s. 75) 

 

Datorer i undervisningen 

Följande avsnitt belyser datorns införande och betydelse i den svenska skolan, som läs- och 

skrivverktyg och som hjälpmedel för elever med svårigheter. 

Datorns införande i den svenska skolan 

”... för hundra år sedan kom eleverna till en skola som hade griffeltavla och 

krita, för femtio år sedan var bläck och en stålpenna viktiga bruksföremål i 

klassrummet, sedan kom kulspets- och tuschpennorna och därefter datorn... 

Därför ska datorer med ordbehandlingsprogram vara ett vanligt inslag i 

klassrummen, även i de lägre årskurserna. De är nästa generations 

skrivredskap.” 

(Engen, 2002, s. 46-47) 

Vårt samhälle präglas av datorisering och IT. Vi lever i ett informationssamhälle där datorer 

blir ett mer och mer vanligt verktyg. Datorer öppnar möjligheter till lärande. Dagens barn och 

ungdomar har växt upp med datorer, internet och andra digitala medier. I de flesta yrken i dag 

krävs det datorvana.  Eftersom skolan är en del av samhället är det viktigt att förmedla rätt 

information och hjälpa eleverna att få kunskap för framtiden. Jedeskog (1998) påpekar att på 

grund av samhällets snabba förändring inom den nya datatekniken krävs det att skolan 

”hänger med” för att utbilda kvalificerad arbetskraft. Datorerna kom in i skolans värld redan 

på 80-talet men mycket har hänt sedan dess. Datorerna har blivit billigare, det finns flera 

program att välja mellan och internet har blivit större. Skolan i Sverige har länge hämtat 

inspiration och idéer från andra länder. Intresset att använda datorer i undervisningen kommer 

ursprungligen från USA. Till en början var lärarna positiva till att använda datorer i skolan 

men det övergick sedan till en frustration. Satsningarna var inte tillräckliga för att ge lärarna 

stöd i att fördjupa sig inom området och att göra datoranvändandet till en naturlig del i deras 

undervisning. Dessutom fanns det inte tillräckligt med datorer att arbeta med. 

Utvecklingen i Sverige när det gäller dataundervisning kan beskrivas genom ett antal projekt 

som bedrivits och de resultat som dokumenterats. Ett av de första projekten enligt Lindh 

(1997) är PRINCESS. Det står för Project for Research on Interactive Computerbased 

Education SystemS.  Projektet gick ut på att finna olika arbetssätt och ämnesmetodik vid 

arbete med datorer. En av de viktigaste slutsatserna från projektet var att vid arbete med 
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datorer kan elever påverka sin arbetssituation. Genom PRINCESS-projektet grundlades de 

viktigaste tankegångarna. Ett elevaktivt arbetssätt med en undervisning som gör att varje elev 

får möjlighet att arbeta efter sina egna förutsättningar och i sin egen takt. 

 

Det projekt som fortfarande genomsyrar dataundervisningen i den svenska skolan är DIS, 

Datorn I Skolan. Syftet med DIS-projektet var att studera effekten på undervisningens 

innehåll, organisation och metodik samt på läromedel och fortbildning. Fokus låg på tre 

huvudpunkter: datalära, ämnesknuten datoranvändning och datorstödd undervisning. 

 

PRODIS-projektet var en direkt uppföljning av DIS-projektet. PRODIS står för PROgramvara 

och Datorutrustning I Skolan. Projektets syfte var att utarbeta riktlinjer för skolledare och 

andra beslutsfattare när det var dags att skaffa datorutrustning. 

 

TUDIS står för Teknikupphandling Datorn I Skolan. Ett projekt med avsikt att ta fram en 

passande dator för den svenska skolan. Efter många års arbete och starkt försenat kom den 

specialdestinerade datorn COMPIS, Computer In School. 

 

Varför använder vissa lärare datorer/IT i sin undervisning? Lärare som är vana med att arbeta 

med datorstödd undervisning brukar oftast svara att anledningen är variation, motivation och 

individualisering enligt Jedeskog (1998). De menar också att datorerna/IT har givit 

undervisningen ett helt nytt innehåll och gett upphov till ett annat arbetssätt än tidigare. 

Författaren menar att genom att använda datorn som ett komplement i undervisningen i skolan 

blir eleverna stimulerade till ökad nyfikenhet. Deras intresse för att utveckla och fördjupa den 

egna kunskapen väcks. Datorn skapar en positiv förväntan och nyfikenhet hos de flesta elever. 

Trageton (2005) menar att skrivlusten förstärks genom lek och temaarbete, eleverna vill 

skriva ner och tala om de olika aktiviteter de upplevt. Brev eller dikter är exempel på 

någonting som bidrar till ett lustfyllt skrivande. 

I grundskolans läroplan (Lpo 94) står följande som ett mål att uppnå i grundskolan: 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

-   kan använda informationsteknik som ett verktyg för 

  kunskapssökande och lärande (Lpo 94, s.10). 

 

En rapport från Skolverket (2010) visar att elever i alla åldrar är positiva till sin 

datorkompetens. I årskurs 3 är det stora skillnader på hur de olika skolorna som Skolverket 

besökt arbetar med datorer i skolan. Vissa använder datorn i skolan vid ett fåtal tillfällen 

medan vissa använder den några gånger i veckan. I vissa skolor används datorn som ett 

redskap i ämnesundervisningen som t.ex. söka fakta och bilder, renskriva texter samt träna 

matematik. I några skolor används datorer till att infoga bilder, ändra typsnitt och att förändra 

texten på olika sätt. 

Enligt Lindh (1997) visar attitydundersökningar på att elever både internationellt och 

nationellt har ett positivt intresse till att använda sig av datorer i undervisningen. I Sverige har 

den datorstödda undervisningen delvis en annan inriktning vid jämförelse med andra länder. 

Till stor del har fokus lagts på elevaktiva program medan mindre intresse visats för 

undervisande program. 

För- och nackdelar med datorer i skolan 

 
Det största hindret med att använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel i skolan är enligt 
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Bolander (1995) lärarnas brist på kunskaper. Jedeskog (1998) menar att många lärare är rädda 

för att inte längre veta bäst. En del lärare hävdar att de ekonomiska resurserna inte räcker till. 

De kan inte köpa in de program som de önskar eller att det inte finns någon 

internetuppkoppling eller att den är för långsam. Tid, resurser och system kan vara ett hinder. 

Bolander (1995) hävdar att många lärare tvekar att använda datorer i undervisningen om 

syftet inte är helt pedagogiskt. Värderingar kan också vara ett hinder enligt Jedeskog (1998) 

till att läraren inte använder datorn i sin undervisning. Många lärare är tveksamma till 

satsningarna som görs på IT och datorer när det är neddragningar inom den övriga 

verksamheten. Detta kan vara en av anledningarna att vissa tar avstånd från att använda 

datorer. Att sitta still en hel dag och bara lyssna på läraren samt skriva och läsa tillfredsställer 

inte barnens behov enligt Johansson (1997). Hon menar att barn måste få röra på sig, uttrycka 

sig och skapa. Datorer bör därefter ses som ett mångsidigt verktyg som kan utveckla kunskap 

och kreativitet om den används på rätt sätt. För att resultatet ska bli bra är det viktigt att 

läraren har kunskapen om datorer så att det stimulerar lärandet. Jedeskog (1998) menar att 

bristen på datorer i skolan även kan ha en positiv effekt. Eleverna tvingas då att arbeta 

tillsammans med de datorer som finns och då tränas deras förmåga att tänka och att uttrycka 

sig. Då får de tillsammans lösa uppgifterna vilket leder till en social utveckling. Hon menar 

vidare att när eleverna arbetar med datorer blir de mer uppmärksamma vilket resulterar i ett 

lugnare och positivare klassrum. 

De fördelar med att elever använder sig av datorer är enligt Söderlund (2000) att arbetet med 

datorer kan höja motivationen hos eleverna och öka deras samarbetsförmåga. Eleverna visar 

en större självkänsla och glädje när de klarar saker de inte klarat tidigare. Elever med 

särskilda behov klarar lättare av skolarbetet med hjälp av datorer samt att det kommunikativa 

lärandet ökar bland eleverna. Nackdelarna är bland annat att det blir mycket stillasittande, 

köerna blir långa till datorerna, tekniska hinder leder till onödigt tidsödande moment som i sin 

tur leder till stress. Johansson (1997) menar att ett problem kan vara hur  tiden kan fördelas 

mellan eleverna vid datorerna, eftersom det oftast bara finns ett fåtal datorer i varje klassrum. 

Metoden att eleverna får sitta några minuter åt gången skapar ett orosmoment i klassrummet 

när eleverna ska byta med varandra och det leder lätt till problem. Eleverna bör ha andra 

uppgifter att arbeta med under tiden de väntar på sin tur, på det viset blir köandet inte ett 

problem. Datorn motiverar elever enligt Jedeskog (1998) på så vis att den döljer en oläslig 

och spretig handstil och på så sätt höjer deras självförtroende. Eleverna kan fokusera på 

innehållet i texten istället för att lägga tiden på sin handstil.  

Lindh (1998) menar att datorn har många fördelar i undervisningen. Den kan användas som 

ett hjälpmedel för elever med någon form av problematik. Den kan bidra till ett 

individanpassat och elevaktivt arbetssätt, samt vara till fördel för svagpresterande elever. 

Jedeskog (1998) menar att datorn är nödvändig för elever med svårigheter. Datorn innebär 

också för dessa elever ett sätt att bryta den isolering de lever i och att undervisningen kan 

anpassas efter varje enskild individ. Enligt Bolander (1995) kan de elever som arbetar 

snabbare få den stimulans de behöver samtidigt som de elever som arbetar lite långsammare 

kan arbeta i sin takt utan att behöva bli stressade. Jedeskog (1998) pekar på några praktiska 

hinder som kan hämma användningen av datorer i skolan. Vissa elever kommer inte ihåg 

vilka kommandon de ska ge från gång till gång vilket kan leda till att de blir frustrerade och 

ger upp. Elever som är ovana vid tangentbordet och sökandet efter bokstäver kan få problem 

som hindrar deras skrivflöde. Faran med att använda datorer i undervisningen kan enligt 

Trageton (2005) vara att det blir en envägskommunikation om de inte används på rätt sätt. 

Eleven ska vara producent, inte konsument, av kunskap. 
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En del lärare anser att förarbetet till varje datorlektion är för tidskrävande och därmed drar de 

sig för att använda datorer. Placeringen av datorerna kan vara ett annat hinder. Lindh (1997) 

menar att det finns uppenbara svårigheter med att mäta eventuella kunskapseffekter av 

undervisning med datorstöd. Studier pekar på att sådan undervisning ger positiv effekt, men 

dessa har oftast mötts av kritik för att mätmetoderna har varit bristfälliga. Utifrån 

utvärderingar, samtal och intervjuer med pedagoger finns det för- och nackdelar med att 

elever använder datorer i skolan (Söderlund, 2000). Några av fördelarna kan vara att de 

arbeten som eleverna gör, särskilt skriftliga alster, blir snyggare och stavningen blir bättre på 

grund av rättstavningsprogram. Det är även motiverande för eleverna, stimulerar till 

samarbete elever emellan, elevernas självförtroende och självkänsla ökar när de upplever att 

de behärskar datorn och när deras olika arbeten blir snygga, elevernas datorkunnande ökar 

och datorarbete kan bidra till ökad jämställdhet genom att flickornas användning särskilt 

uppmärksammas. De nackdelar som kan vara är att det blir för mycket stillasittande, 

köbildning på grund av att för få datorer är tillgängliga och tekniska problem. 

Söderlund (2000) pekar även på fördelar för pedagogen med användningen av datorer i 

skolan. Bland annat utvecklas pedagogrollen, IT kan stimulera till samarbete pedagoger 

emellan, pedagogen får ökad möjlighet till variation i undervisningen, IT ger nya möjligheter i 

arbetet med barn med olika typer av handikapp och i särskoleverksamheten, ett viktigt 

verktyg i arbetet med läs- och skrivutveckling, tillgång till nätverk kan underlätta pedagogens 

arbete och att datorn är ett stöd för planering och uppföljning av undervisning. Även här finns 

det en del nackdelar såsom att datorarbetet upplevs tidskrävande och arbetsbelastningen på 

pedagogen ökar, brist på datorer och köer kan bidra till stress, alla pedagoger stöder inte 

datorarbetet samt tekniska problem med datorer och skrivare som förorsakar stress och gör 

arbetet onödigt tidsödande. 

Pedagogerna är i behov av mer utbildning i handhavandet av datorer, program och nät, bättre 

tekniskt stöd när datorerna krånglar, tid för att lära nya program och för att förbereda 

undervisning med datoranvändning, tillgång till Internet, utrymme för internt 

erfarenhetsutbyte med pedagoger från andra enheter, mer stöd från verksamhetsansvariga och 

tydliga krav från verksamhetsansvariga på att alla pedagoger använder datorn i 

undervisningen. 

Att skriva sig till läsning – Trageton 

”Skrivning är lättare än läsning. Men att skriva för hand är svårt för 6-åringar. 

Med datorn, som ett enklare skrivredskap än pennan, kan man omvandla den 

traditionella läs- och skrivinlärningen till skriv- och läslärande. Att formulera 

egna tankar och meningar gör eleverna till kunskapsproducenter. Parskrivning 

stimulerar dialogen och muntliga kompetensen. Barnen lär sig att läsa genom sin 

egen skrivning. Lärarrollen går från att handla om ren undervisning till att 

stimulera bearbetning och lärande”. 

 (Trageton, 2005, s. 9) 

Tragetons (2005) metoder har stora likheter med LTG- och Writing to Read metoden. Han 

delar deras syn på att kunskap tar man till sig som en del av ett större sammanhang och leken 

är en viktig del för lärandet. En annan utmärkande del av hans metoder är att han använder 

datorn som ett verktyg i läs- och skrivinlärningen. Författaren har vänt på begreppet läs- och 

skrivinlärning till skriv- och läsinlärning. Han menar att som en del av ett större sammanhang 

tar man till sig kunskap och att ett viktigt verktyg i barns lärande är leken som har en stor 

betydelse i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Barn lär i samspel med varandra. Författaren 

hävdar att det är lättare att lära sig att skriva än läsa och datorn kan ersätta pennan vid läs- och 
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skrivinlärning. Trageton (2005) menar att barn lär sig att skriva fortare om de får använda sig 

av datorer än om de använder penna och papper. Med hjälp av datorn kan en sexåring skriva 

sina egna texter och risken att de fastnar i tragglandet med att utforma bokstäver minskar. 

Elevernas finmotorik utvecklas när de använder alla fingrar på tangentbordet. Ett sätt att 

underlätta för eleverna kan vara att markera mitten på tangentbordet. Bokstäverna till vänster 

om linjen hör till vänster hand och bokstäverna till höger hör till höger hand. Även att låta 

eleverna måla och rita till sina datatexter gör att de tränar sin finmotorik. Vid skolstarten är 

inte alla elever motoriskt redo för att börja skriva och forma bokstäver med en penna därför 

kan handskrivning vänta till andra klass. När eleverna får använda sig av datorer som verktyg 

försvinner det problemet. Texten blir tydlig och eleverna kan läsa sina egna texter. Detta 

resulterar i att fokus istället kan läggas på elevernas egna texter och hur de kan utveckla dem.   

Eleverna bör arbeta i par och stå upp när de skriver på datorn, barn i dag är alldeles för 

mycket stillasittande. Med kroppen och hela själen i rörelse lär sig elever bäst. Att barnen ska 

stå när de arbetar med datorn är ett litet bidrag till mer rörelse i skolan. Att de bör arbeta i par 

ökar det sociala samspelet samt att de kan hjälpa varandra både språkligt och tekniskt. Även 

Jedeskog (1998) betonar vikten av att eleverna arbetar tillsammans vid datorerna. Genom att 

samspela och kommunicera med andra kamrater, resonera och stötta varandra, bidrar till att de 

tillsammans finner förslag eller lösningar på sina arbetsuppgifter.  

 

Trageton (2005) menar att klassrummets möblering är viktig då den ska underlätta elevernas 

arbetsro, samarbete och kommunikation. Hur de sitter och hur bänkar och datorer är placerade 

i klassrummet är viktigt.  Den ultimata möbleringen är att det finns plats för arbetsvrår där 

eleverna kan arbeta utan att bli distraherade eller störda medan läraren finns nära till hands 

som en handledare. Författaren anser också att det bör finnas en sandlåda någonstans i 

klassrummet för barnen att spåra i. Även Björk och Liberg (1996) påpekar vikten av att 

klassrummet är väl organiserat och inbjuder till en bra miljö att arbeta i för att eleverna ska 

kunna utveckla sitt skriftspråkande.  

Tragetons startfas 

Tragetons (2005) startfas består av elva faser, som beskrivs nedan. 

I den första fasen arbetar eleverna med bokstavsräckor. De får skriva vilka bokstäver de vill 

och i valfritt teckensnitt. Sedan skriver de ut ”texten” och letar efter vissa bokstäver som de 

ringar in i olika färger, exempelvis bokstaven a med rött och e med blått, samtidigt som de 

uttalar bokstävernas namn. Sedan räknar de och skriver ner hur många de har hittat av varje 

bokstav. 

I den andra fasen uppmuntras eleverna till att skriva sitt eget namn överst på papperet då det 

gör det lättare att hålla reda på sina papper. Sedan arbetar de vidare med sina bokstavsräckor. 

 I den tredje fasen får eleverna skriva bokstavsräckor som får stå som en berättelse. Efter att 

de skrivit ut sin ”berättelse” får de rita en bild och återberättar sedan berättelsen för läraren 

som skriver texten på datorn. Detta kan kallas för att eleven pseudoläser. Med texten 

nedskriven kan även elevens klasskamrater ta del av berättelsen och eleven får se hur texten är 

skriven. 

I fas fyra tas ett avgörande steg i utvecklingen då eleven börjar skriva enskilda ord i 

bokstavsräckorna.  
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Ordböcker får eleven börja producera i fas fem. Eleverna får själv bestämma vilken 

begynnelsebokstav de vill börja arbeta med. I en ordbok med bokstaven e får eleverna skriva 

ord som börjar på e och även rita en bild till. Till slut har eleverna tillverkat 29 ordböcker som 

de sedan sätter ihop i bokstavsordning till en stor ordbok. 

I den sjätte fasen arbetar eleverna med påhittad stavning där de skriver orden ljudenligt. 

I fas sju övar eleverna på mellanrum och att sätta punkt. 

I den åttonde fasen skriver eleverna sagor eller enklare texter om teman som de arbetar med i 

klassen. 

I fas nio får eleverna skriva brev. Detta stimulerar eleverna eftersom det finns en mottagare 

som ska kunna läsa och förstå brevet. Eftersom eleverna skriver på datorn så kan det vara 

lättare för mottagaren att förstå vad som står än om brevet skulle vara handskrivet. 

I den tionde fasen arbetar eleverna med ämnesövergripande teman där matematik även ingår. 

I den elfte och sista fasen skriver eleverna poesi och dikter. Det innebär korta texter med få 

ord, vilket brukar uppskattas av de mindre barnen (Trageton, 2005). 

Trageton (2005) skriver om de grundläggande baskunskaperna, tala, läsa, skriva och räkna. I 

dag har kunskap i informations- och kommunikationsteknologi (IKT) blivit den femte 

baskompetensen. Norge och Sverige har satsat miljarder för att öka användningen av IKT i 

skolorna. Intresset för att använda IKT i pedagogiskt syfte har gradvist ökat under åren. 

Författaren menar att nyckelordet i skolans verksamhet är kommunikation. IKT är inte ett mål 

i sig men kan vara ett effektivt hjälpmedel i undervisningen. Den norska läroplanen innehåller 

starka krav på IKT användandet i samtliga ämnen medan formuleringarna i den svenska 

läroplanen är mer svepande. Skolverket startade under 1990-talet en försöksverksamhet och 

fortbildning för lärare. Myndigheten för skolutveckling har efter tio år med sådan verksamhet 

framställt en Strategi för IT i skolan (2003). Där står bland annat: 

 

”Ur ett pedagogiskt perspektiv har framhållits att IT erbjuder nya möjligheter att 

kunna anpassa såväl material, metoder som arbets- och redovisningssätt i skolan 

till varje elevs förutsättningar och behov. Informations- och 

kommunikationstekniken gör det också möjligt att öppna klassrummet mot 

omvärlden, i form av kontakter med närsamhället och ett ökat internationellt 

engagemang. IT kan också bidra till ökad förståelse av abstrakta företeelser och 

komplexa samband. Slutligen brukar det framhållas att man med hjälp av IT kan 

förändra skolans organisation och arbetssätt.” 

(www.skolutvecklingen.se) 

 

Trageton (2005) skriver om den femte baskompetensen, medan Enochsson (2007) skriver om 

den fjärde färdigheten, förmågan att hantera det stora informationsflöde som finns i vårt 

samhälle i dag. En vanlig fråga som dyker upp enligt Enochsson (2007) är i vilken ålder 

datorn kan användas som ett hjälpmedel i skolan. Det handlar inte om någon specifik ålder 

utan det handlar mer om var eleverna ligger i sin utveckling. Många oroar sig för att eleverna 

ska komma in på olämpliga webbsidor men målet med att använda internet är att eleverna ska 

bli självständiga användare. För att nå det målet används olika strategier och att undvika 

internet helt är ingen bra metod. 

http://www.skolutvecklingen.se/
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Datorhjälpmedel 

Många datorprogram är anpassade till att användas i skolan, men Björk och Liberg (1996) 

anser att ett vanligt ordbehandlingsprogram är ett viktigt hjälpmedel. De menar också att 

datorn är ett komplement till den vanliga undervisningen och inte en ersättning för lärare. 

Jedeskog (1998) menar att ett vanligt ordbehandlingsprogram som till exempel Word kan leda 

till positiva effekter på elevernas handskrivna arbeten. Dessa positiva effekter beror på den 

kreativitet, skrivglädje och det självförtroende elever kan känna, när de skriver på datorn. En 

lärare som visar ett personligt engagemang och är intresserad av att använda datorn i sin 

undervisning ger eleverna större förutsättningar att fördjupa sina kunskaper. Genom att 

använda datorn som ett komplement i sin undervisning, fungerar den som ett stöd för eleverna 

i deras lärande. De fördjupar sina kunskaper genom att deras nyfikenhet ökar liksom intresset 

för skolarbetet. 
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5. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultat från enkätundersökningar och intervjuer. Kapitlet är indelat i 

fyra underavsnitt. I det första underavsnittet redovisas enkätundersökningen till eleverna. I 

underavsnitt två redovisas intervju till elever. Det tredje underavsnittet behandlar lärarnas svar 

i enkäten. I det fjärde och sista underavsnittet redovisas en sammanfattning av enkäter och 

intervjuer. Resultaten redovisas med diagram, tabeller och löpande text. 

Enkät till eleverna 

12 elever från skola A besvarade enkäten, 6 flickor och 6 pojkar i skolår 4. Även16 

femteklassare från skola B, 7 flickor och 9 pojkar besvarade enkäten. 4 av frågorna redovisas i 

diagramform. Diagrammen är utformade så att svarsalternativen och ett antal som visar hur 

eleverna svarat framgår. De övriga frågorna redovisas i löpande text.  Av enkäten framgick: 

Tycker du om att skriva?  

0

2

4

6

8

10

JA NEJ IBLAND

POJKAR

FLICKOR

 

Figur 4: Diagrammet visar skillnaden mellan flickors och pojkars skrivintresse.  

Det är en viss skillnad mellan pojkars och flickors intresse för skrivning. Inte någon av 

flickorna svarade nej på frågan och inte någon av pojkarna svarade ja. 

Många av eleverna tycker att de är bra på att skriva berättelser och på dator. Ett par elever 

tycker de är bra på skrivstil och några tycker inte de är bra på att skiva någonting. 

Föredrar du att skriva med penna eller på dator?   

0

2

4

6

8

10

12

PENNA DATOR PENNA/DATOR

POJKAR

FLICKOR

 

Figur 5: Diagrammet visar om eleverna föredrar att använda penna eller dator. 
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Majoriteten vill skriva på dator och det finns en viss skillnad mellan könen, 11 pojkar och 8 

flickor. Det var även 3 elever som kunde tänka sig att använda både penna och dator i sitt 

arbete.  

Enligt enkäten tycker eleverna att det är roligt att skriva berättelser, faktatexter om bl.a. länder 

och djur. På skola B tycker eleverna att de inte får vara med och påverka skrivuppgifterna i 

skolan utan det är läraren som bestämmer medan eleverna på skola A anser att de får vara 

med och bestämma. På båda skolorna vill cirka hälften av eleverna ha fler möjligheter att 

skriva i skolan och det är övervägande flickor.  

Hur ofta skriver du på fritiden? 

0

1

2

3

4

5

6

7

VARJE DAG MER ÄN 1

GÅNG I

VECKAN

SÄLLAN ALDRIG

POJKAR

FLICKOR

 Figur 6: Diagrammet visar hur ofta eleverna skriver på fritiden. 

Vissa elever skriver på fritiden, sju elever skriver varje dag, de andra mer sällan. Två pojkar 

säger att de aldrig skriver på fritiden däremot är det inte någon flicka som angett det 

svarsalternativet. 

När du skriver vad skriver du då? 

0

2

4

6

8

10

DAGBOK BREV BERÄTTELSER MAIL ANNAT

POJKAR

FLICKOR

 Figur 7: Diagrammet visar vad eleverna brukar skriva på fritiden. 

 

Här har eleverna använt sig av mer än ett svarsalternativ. Enkäten visar att många elever 

använder datorn och skriver mail. En del elever skriver även berättelser.  
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Intervju med nio elever  

Eftersom vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer alla intervjuade elever 

presenteras med fingerade namn. I tabellen visas även deltagande elevers ålder. Samtliga 

elever kommer från den kommunala grundskolan.  

Respondenter: Ålder: 
My 10 år 

Moa 10 år 

Eva 10 år 

Ola 10 år 

Leo 10 år 

Ann 11 år 

Åsa 11 år 

Tom 11 år 

Per 11 år 

 

Nedan redovisas elevernas svar på intervjuerna i tabellform och i löpande text. På vissa frågor 

uppgav eleverna mer än ett svar vilket leder till att det redovisade elevantalet i tabellerna inte 

överensstämmer med antalet intervjuade elever.  

 

Tabell 1. Elevernas uppfattning om varför det är viktigt att kunna skriva.  

Skolarbetet Nödsituationer Skriva 

dagbok 

Ersättning för prat För läsning Lönsamt 

arbete 

3 2 1 2 1 1 

 

Av Tabell 1 framgår deras uppfattning om nyttan av att kunna skriva.  

Samtliga elever såg nyttoeffekter med att kunna skriva. Tre elever kopplade skrivkunnandet 

till skolarbetet, där My ansåg att det var ”viktigt för att kunna räkna matte”, medan Ola och 

Eva ansåg att skrivkunskapen behövdes för att kunna göra sina läxor.  Två elever lyfte fram 

nödsituationer: Moa svarade ”för att kunna skicka sms om jag gjort mig illa”. Leo ville kunna 

ringa 112. Moa nämnde även att skriva dagbok som en anledning. Två elever Per och Åsa 

tyckte båda två att det var viktigt att kunna skriva, utifall man inte kan prata för då kan man 

skriva lappar istället. Ann menade att det var för att kunna läsa som man måste kunna skriva. 

Tom tänkte framåt och hävdade att det var för att kunna få ett bra jobb där man tjänar massor 

med pengar.   
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Tabell 2. Konsekvenser av att inte kunna skriva 

Svårt med 

skolarbetet 

Ingen 

utbildning 

Inte få något 

arbete 

Inte göra 

anteckningar 

Måste lära 

sig 

Tursamt 

1 1 2 1 2 1 

 

Eleverna tillfrågades också om hur det kan gå för den som inte lär sig att skriva. Tabell 2 visar 

elevernas syn på de som inte är skrivkunniga. 

Flera av respondenterna hade liknande svar. Ann påpekade att ”om man inte kan skriva, blir 

det inte lätt i skolan”. Per menade att man då inte får någon utbildning. Eva menar att ”om 

man inte kan skriva, så kanske man inte kan gå i skolan vilket kan resultera i att man inte får 

något jobb”. Det var även Toms uppfattning, med tillägget att ”då ökar risken för fattigdom”. 

Moa påpekade att den som inte kan skriva kan inte heller föra några anteckningar. My och 

Ola i sin tur hävdade att om man inte lärt sig skriva måste man göra det! Leo svarade bestämt: 

”den som inte kan skriva har tur”. Åsa var den enda, som inte hade någon uppfattning om hur 

det kan bli för den som inte kan skriva. 

 

Tabell 3. Vad eleverna skriver. 

Berättelser Vad som gjorts Brev Vet ej Ingenting 

6 1 2 1 1 

 

När det gällde vad eleverna skrev var svaren mer samstämmiga, vilket framgår av Tabell 3. 

Tom, Ann, Åsa, Per, Eva och Ola skriver alla berättelser när de skriver. Moa skriver vad hon 

gjort, men hon skriver även brev och det gör också Eva. My vet inte vad hon brukar skriva om 

och Leo svarar att ”jag skriver ingenting för det är tråkigt”.  

 

Tabell 4. Fördelar med att skriva på dator. 

Finare text Går snabbare Lätt att 

skriva och att 

ändra 

Felstavade 

ord märks 

Kopiera, 

skriva ut och 

maila 

Tangenterna 

bra för 

berättelser 

1 2 5 1 2 2 

 

Eleverna fick också en fråga om fördelarna med att skriva på dator. Deras uppfattningar visas 

i Tabell 4. 
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Tom berättar att det bästa med att skriva på datorn är att texten blir finare. Tillsammans med 

Per, Ann, My och Moa tycker han att det går lättare och snabbare att skriva. Moa visar 

medvetenhet om omvärlden genom att säga: ” det är dagens teknik!” Ola menar att det bästa 

med att skriva på datorn är att det finns tangenter, det går fort att sudda och det blir snyggt. 

Eva påpekar att fördelen med att skriva på datorn är att det blir understruket med rött om 

orden är felstavade. Åsa svarar: ”man kan både kopiera, skriva ut och maila”. Leo svarade att 

tangentbordet är det bästa med att skriva på datorn, då kan han skriva berättelser i skolan. 

Tabell 5. Skäl till att använda penna 

Trasig 

dator/skrivare 

Semester Dagbok Födelsedags- 

kort 

Snabbare 

med penna 

Träna 

handstilen 

Aldrig 

2 1 1 1 2 1 1 

 

Eftersom det fortfarande är vanligast i de flesta klasser att skriva med penna, efterfrågades 

eleverna om när det finns behov av detta arbetssätt. Vilket redovisas i Tabell 5. 

Enda gången man kan behöva skriva med penna var när datorn var sönder ansåg Eva. My var 

också inne på samma spår när hon svarade att om skrivaren var trasig fick man använda 

pennan i stället. Ola ansåg att man behöver skriva med penna när man är på semester och 

datorn inte var med. Moa ansåg att det var bättre att skriva dagbok med penna och Per tyckte 

att det var trevligare att skriva födelsedagskort med penna. Åsa svarade: ”det går fortare att 

skriva med penna och då kan jag visa en kompis eller för fröken direkt”. Ann tyckte att om 

man bara ska skriva lite så går det fortare med penna. Tom ansåg att om man inte hade någon 

dator eller om man skulle träna på sin handstil så var det bättre att skriva med penna. Leo i sin 

tur hävdade bestämt att det aldrig var bättre att skriva med penna. 

Enkät till lärarna 

Vi ville se hur lärarna om och i så fall hur de använder datorer i sin undervisning. Vi valde att 

göra en enkät (bilaga 3) på två skolor i mellersta Sverige. Enkäten delades ut till sammanlagt 

10 lärare i årskurs 1-5. En manlig och 9 kvinnliga lärare. 

Alla lärarna svarade att de använde datorer i sin undervisning mer eller mindre.  Samtliga 

lärare är positiva till användandet av datorer i undervisningen. Lärarna använder datorer som 

ett pedagogiskt hjälpmedel till elever med särskilda behov, leta efter fakta, skriva texter i 

Word, pedagogiska spel och vid genomgångar. De menar att eleverna blir mer observanta och 

tycker att det blir roligare när det sker via datorn. Många av lärarna tycker att det är bra att 

använda sig av datorer vid gemensamma genomgångar via dataprojektor.  De anser att det är 

viktigt att ha kunskap i ordbehandlingsprogram och att eleverna bör arbeta med det redan i 

tidig ålder. Eleverna kan använda det mycket till att stärka sin läs- och skrivutveckling. 

Datorer är också bra att använda till elever som har svårt med motoriken menar flera av 

lärarna samt att det är lättare för elever att läsa en datatext än en text som är handskriven. 

Några lärare har svarat att det är mindre bra att använda sig av datorer när de fungerar som 

”ersättning” för personal eller när eleverna använder datorer fritt utan vuxnas tillsyn. Kan vara 

lätt att eleverna hamnar på sidor som inte är anpassade för barn. Det största hindret med 

datoranvändningen i undervisningen är enligt alla de tillfrågade lärarna tekniska problem. På 

båda skolorna arbetar de efter Tragetons modellen, ”Att skriva sig till läsning” i årskurs 1 och 
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2. Tyvärr har de haft mycket problem med datorerna och nätverket den här terminen, så de har 

inte kunnat arbeta så mycket med datorerna som de hade tänkt. Andra hinder är också för 

dåliga kunskaper om olika program hos personalen, för få datorer, utrymmesbrist och 

tidsbrist. Hindren kan vara många men en lärare har svarat att ”möjligheterna är oändliga, en 

snabb väg till verkligheten”. Läraren ger som förslag Google Earth, SVT play, olika spel och 

inlärningssajter, faktasök, diskutera kring bild och visa hur en text kan skrivas. 

Sammanfattning av enkäter och intervjuer 

För att sammanfatta de olika resultaten som visas i ovanstående kapitel och för att ge en 

överblick av enkät- och intervjuresultaten följer här en sammanfattning.  

Elevenkäten visar att flickors intresse för skrivning är något större än pojkars. När det gäller 

att använda sig av datorn i skrivundervisningen är intresset ganska jämställt dock med en viss 

skillnad mellan flickor och pojkar, 11 pojkar och 8 flickor föredrar att använda datorer. Två 

pojkar och en flicka kunde tänka sig att använda både penna och dator i undervisningen. 

Flickorna är flitiga att skriva även på fritiden. 12 av de 13 tillfrågade flickorna svarade att de 

skriver varje dag eller åtminstone en gång i veckan. Av pojkarna däremot uppgav endast 2 av 

de 15 tillfrågade att de skriver varje dag och 5 pojkar skriver mer än en gång i veckan. Två av 

pojkarna uppger att de aldrig skriver på fritiden. Enkäten visar att både flickor och pojkar 

skriver mail. 6 flickor skriver dagbok och även en pojke. 7 flickor och 5 pojkar uppger att de 

skriver berättelser. 

Intervjustudien visar att 3 av eleverna kopplar skrivkunnandet till skolarbetet. De övriga 

respondenterna uppger att det är viktigt att kunna skriva i nödsituationer, vid ersättning för 

prat, för att kunna läsa, för att man ska kunna få ett lönsamt arbete och vid dagboksskrivande. 

De konsekvenser som de intervjuade eleverna kunde se med att inte kunna skriva var bland 

annat att skolarbetet blir svårt och utbildningen kan inte fullföljas vilket leder till arbetslöshet. 

6 av de 9 respondenterna svarar att de föredrar att skriva berättelser när de ska skriva. En av 

fördelarna med att använda datorn i skrivprocessen är att det är lätt att skriva och att ändra i 

texten menar 5 av eleverna. 2 av eleverna anser att en fördel är att det går snabbare och en 

elev påpekar att texten blir finare. Den avslutande frågan som ställdes vid intervjun var när 

det kan vara bättre att skriva med en penna. En av respondenterna hävdade att det aldrig är 

bättre att använda sig av pennan. En flicka ansåg att dagböcker ska skrivas med penna och en 

pojke tyckte att födelsedagskort blir trevligare om man skriver för hand. 

Lärarenkäten visar att samtliga lärare är positiva till datoranvändning i undervisningen. 

Datorerna används bland annat som ett pedagogiskt hjälpmedel, leta efter fakta och 

pedagogiska spel. Flertalet lärare menar också att datorer är ett bra hjälpmedel vid 

gemensamma genomgångar med eleverna. Även för elever som har motoriska problem kan 

datorn vara ett bra verktyg. Det största hindret med datoranvändningen är enligt de tillfrågade 

lärarna de tekniska problem som uppkommer alldeles för ofta.  
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4. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras vad litteraturen belyser, resultaten som redovisades i föregående 

kapitel från enkäter och intervjuer analyseras samt våra egna reflektioner utifrån våra 

frågeställningar. Kapitlet är indelat i åtta underavsnitt. De slutsatser som dras är inte generella 

för alla grundskolor och gäller därför inte nationellt. Kapitlet avslutas med ett antal 

funderingar kring vidare forskning.  

Metoddiskussion 

Trots att vi informerade eleverna om studiens syfte kan begreppet skriva ha missuppfattats i 

vissa fall. Det kan ha influerat en del svar av eleverna, en mer konkret förklaring av begreppet 

hade kunnat förhindra detta. Kritik kan riktas till vårt val att inte välja lärare till enkäterna från 

samma skolor som eleverna. Det hade kanske kunnat ge en tydligare bild av till exempel 

datoranvändningen. Anmärkningar kan även göras på att undersökningar enbart gjorts på fyra 

skolor vilket inte ger ett generaliserbart resultat. Vissa avgränsningar var dock tvungna att 

göras på grund av den begränsade tid som fanns till vårt förfogande. 

Undervisningen 

Läs- och skrivundervisningen varierar från skola till skola. Skolans viktigaste uppgift är att 

lära eleverna läsa och skriva. Det mesta i livet som exempelvis fortsatta studier och framtida 

yrken bygger på dessa färdigheter.  Det är av stor vikt att läraren förstår sina egna 

undervisningsstrategier och vilka konsekvenser det får för barnens utveckling. En otydlig 

ledare påverkar elevers lärande, vilket kan resultera i att vissa elever misslyckas i sin inlärning 

menar Gibbons (2002). Även Myrberg (2002) påpekar vikten av struktur och ordning i 

undervisningen. Vi vet att alla barn lär sig läsa och skriva i olika takt, i varierande ålder och 

på olika sätt. För en del barn blir det en lätt uppgift medan det kan vara en svår uppgift för 

andra. Det är viktigt att ge dessa elever en stimulerande språklig miljö. Vi anser att det är 

angeläget att läraren innehar goda kunskaper om både läs- och skrivinlärningsmetoder men 

även har kännedom om sina elever och deras behov. Syftet med detta examensarbete var att 

klargöra skrivprocessens metoder och dilemman. Vi har tittat på skrivprocessen genom en 

litteraturstudie av äldre och yngre läs- och skrivundervisningsmetoder. Genomgången visar att 

det finns flera olika och väl beprövade metoder för att lära barn att läsa. Framför allt är 

Wittings metod (1985, 2005) och Leimars (1974, 1977) LTG-metod modeller som har funnits 

länge. Trender i undervisningsstilar varierar över åren och vi ställer oss undrande till om dessa 

metoder är på väg att försvinna för att ge plats åt en mer datoriserad läs- och 

skrivundervisning? Dagens lärare behöver ha många olika metoder i sin ryggsäck för att så 

tidigt som möjligt ge eleverna de rätta verktygen för att lära sig läsa och skriva. Vi tror att 

Tragetons metod kommer att etablera sig mer i den svenska grundskolan, då den kan ge barn 

och elever ett mer lustfyllt lärande. Enligt Jedeskog (1998)  måste skolan hålla jämna steg 

med trenden och utbilda eleverna till bra framtida arbetskraft där IT – kunskap ofta 

prioriteras. Genom denna ingående undersökning av litteraturen kan vi dock se att gemensamt 

för dessa fyra metoder är att undervisningen sker mycket grundligt och strukturerat där varje 

steg respektive moment är noga beskrivet. Detta tror vi är gjort för att lärare ska få insikt i att 

det behövs en gedigen grund för att elever ska erövra språket och utveckla en god läsförmåga.   

Problematiken 

När barnen börjar skolan ska de lära sig att läsa och skriva. Skrivandet och läsandet är viktiga 

delar i barnens första skolår och det är viktigt att det blir rätt från början. Alla läs- och 
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skrivmetoder passar dock inte alla elever och ibland misslyckas skolan i att lära ut på ett 

tillfredställande sätt. Elever hamnar då i svårigheter och när det gäller problematik med 

skrivning är det viktigt att ta reda på bakgrunden. För en del kan det handla om läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi men det kan även röra sig om en strategi som går att förbättra. 

För oss lärare är det viktigt att möta eleven där han/hon befinner sig och att erbjuda 

undervisning som ger eleven de redskap som behövs för vidare utveckling. Läraren står inför 

utmaningen att utifrån varje enskild elevs behov hitta en passande metod. Björk och Liberg 

(2007) menar att elever kommer till skolan med olika förutsättningar och redan vid skolstarten 

har eleverna kommit olika långt i sin utveckling. Vi anser att det är viktigt att vi som lärare 

har kunskap om olika inlärningsmetoder eftersom varje elev är en egen individ och alla lär sig 

på olika sätt. Därför bör kännedom finnas om de olika metoder som finns och använda sig av 

den metod som passar bäst. En del elever lär sig att skriva men tycker att det är väldigt 

ansträngande och kan då ge uttryck för att han/hon inte kan. Att ge elever möjligheten att 

istället skriva på dator kan vara en bra lösning vissa gånger. Myrberg (2002) menar att datorn 

kan motivera och hjälpa eleverna att arbeta mer med sina svårigheter. Enligt lärarenkäten 

används datorer som ett hjälpmedel för elever med särskilda behov men även till elever som 

har svårt med motoriken. Vi anser att alla ska ges möjlighet att lära sig skriva men att det 

sedan kan gå lika bra att använda sig av datorn om det leder till ökad motivation hos eleverna. 

Precis som Imsen (2000)  anser vi att det krävs motivation för att ett lärande ska ske. Elever 

som känner att de lyckas blir mer motiverade och då är det lättare för läraren att fånga upp 

eleverna och skapa fler inlärningsstunder. Söderlund (2000) menar att arbetet med datorer kan 

höja motivationen hos eleverna och öka deras samarbetsförmåga. Motivationen styrs till stor 

del av självförtroende och självkänsla och att vid vissa tillfällen skriva utan krav på att texten 

ska vara rättstavad eller grammatisk riktig är viktig för elevernas självkänsla. Betydelsen av 

att skriva i samtliga ämnen är stor eftersom det är där som eleverna ges, bland annat, en 

variation i sitt skrivande. Att skriva i skolan skall ses av eleverna som ett hjälpmedel där de 

befäster det som lärarna vill lära ut. Trageton (2005) menar att genom lek och temaarbeten 

förstärks lusten till att skriva. Skrivandet ger även eleverna en möjlighet att behålla och 

utveckla sin fantasi och kreativitet. Intervjustudien visar att eleverna är medvetna om att 

bristande skrivförmåga kan resultera i att eleven får svårigheter i skolan och eventuellt också 

svårt att skaffa sig utbildning och jobb.  

Datoranvändningens betydelse  

Elever och lärare är positivt inställda till användningen av datorer i skolan enligt studien. 

Tydlighet och struktur återfinns hos Trageton (2005) och Jedeskog (1998) som förespråkar 

datoranvändning för att underlätta elevers skrivutveckling.  Detta ser vi som helt nödvändigt 

då erfarna lärare torde ha god erfarenhet av de olika läsinlärningsmetoderna, medan de kan 

känna osäkerhet över att börja använda datorer i klassrummet. Jedeskog (1998) och Bolander 

(1995) menar att denna osäkerhet och okunskap från lärarnas sida påverkar 

datoranvändningen i skolan till det negativa.  

Alla deltagande lärare använder datorer i sin undervisning. Gemensamt för de lärare som 

deltagit i vår studie är deras positiva inställning till att använda datorer som ett pedagogiskt 

hjälpmedel, ett hjälpmedel som gynnar både elever och lärare. Lärarna framhäver även att det 

finns andra fördelar med att använda datorer i sin undervisning, det motiverar eleverna, deras 

alster blir finare mm. vilket också överensstämmer med Söderlunds (2000) tankar. En 

tänkvärd upprepning av vad en lärare svarade i enkäten gällande datorer i undervisningen, ”att 

möjligheterna är oändliga och en snabb väg till verkligheten”. Av egen erfarenhet har även vi 

uppmärksammat att det finns både för- och nackdelar med datoranvändandet i 

undervisningen. En fördel som vi kan se är att elevernas arbeten blir fina och läsbara. Även 
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intervjuresultatet visar att eleverna uppskattar datorn då de tycker att texterna de skriver på 

datorn blir finare, tydligare, det är lättare att sudda och man kan skriva ut och kopiera. Fler 

fördelar eleverna ser är att det är lättare och snabbare att skriva på dator. Dessa fördelar anser 

vi kan förstärka elevernas självförtroende vilket är viktigt för att eleverna ska prestera efter 

bästa förmåga. Trageton (2005) och Jedeskog (1998) pekar även de på att datorn motiverar 

elever på så vis att den döljer en oläslig och otydlig handstil samt att det höjer elevernas 

självförtroende. Självförtroendets vikt belyser även Björk och Liberg (1996) då de menar att 

dåligt självförtroende kan vara en primär orsak till läs- och skrivsvårigheter.  

Genom både lärarenkäterna och enkäterna eleverna svarade på har det framkommit att 

intresset för datorer är stort hos eleverna. Lärarna menar att eleverna tycker det är roligt att 

arbeta med datorn och eleverna blir då mer uppmärksamma. Elevenkätresultatet visar att 19 

av 28 elever föredrar att skriva på dator framför penna. 3 elever tycker om att skriva med både 

dator och penna. Endast 6 av 28 elever föredrar pennan framför datorn. 

Litteraturundersökningen och enkät/intervjustudien tyder på att datorn kommer att användas 

mer och mer i skolan. Om man tänker på hur mycket som har hänt bara under dessa år sedan 

datorer introducerades i skolorna kan man bara spekulera i vilken förändring som kommer att 

ske inom de närmaste 10-20 åren. I vår undersökning fann vi genom enkäterna att lärarna 

använde datorer i samarbete med eleverna. Bland de deltagande lärarna kan man se att de ofta 

använder datorn tillsammans med eleverna vid bland annat genomgångar men även att 

eleverna arbetar mycket på egen hand. 

Att de upplever att det blir finare med dator talar för att elever i mellanåldrarna ännu inte 

hunnit automatisera sitt skrivande utan fortfarande kämpar med att både skriva läsligt och 

någorlunda snyggt. Detta antagande styrks av deras erfarenhet av att det lätt blir fult när man 

suddar. Samtidigt är det inte förvånande att de ser fler möjligheter och användningsområden 

med datorn. För den vane skrivaren underlättar tangenterna flytet i skrivandet och en klar 

fördel är att felstavningar omedelbart markeras. Det är dock intressant att skrivandet med 

penna upplevs behövas för dagböcker och födelsedagskort. Det talar för att kunskapen om 

datorns möjligheter fortfarande är starkt begränsad.  

Vår studie visar att elever tycker att det är roligt att skriva på dator vilket leder till att elever 

har större motivation att skriva. Enligt Lpo 94 ska undervisningen anpassas till varje elevs 

behov och förutsättningar. Det kan dock vara svårt att hitta en metod som passar alla elever i 

en klass. Användes datorn som ett skrivverktyg blir alla elevers alster lika fina och de kan 

tidigt känna framgång i sitt skrivande. Dessutom stimuleras eleverna till att anta nya 

utmaningar till fortsatt utveckling då de känner att de lyckas. Enligt Jedeskog (1998) 

underlättas lärandet genom att eleverna får en direkt återkoppling till sin lärandesituation när 

de skriver på dator. 

Flickors och pojkars skrivande 

Sammantaget visar resultatet av intervjuerna att eleverna inte har någon samstämmig 

uppfattning om nyttan av att kunna skriva och datorns betydelse för skrivandet.  Men deras 

svar visar ändå att viss insikt om betydelsen av att vara skrivkunnig finns.  De flesta av deras 

svar är relevanta, till exempel att det kan bli svårt med att läsa och att kunna få ett arbete.  

När det kommer till skrivande är flickor mer positivt inställda till skrivande, både i skolan och 

på fritiden, än pojkar visar studien. Alla flickor tycker om att skriva, alltid eller ibland. 53 % 

av pojkarna tycker inte om att skriva. 92 % av flickorna skriver minst en gång i veckan eller 

mer på fritiden, jämfört med pojkarna där motsvarande siffra är 47 %.  
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När pojkarna skriver vill 73 % helst skriva på dator jämfört med flickorna där 62 % föredrar 

datorn. 31 % av flickorna väljer pennan framför datorn och endast 13 % av pojkarna. Av vår 

erfarenhet från skolan är inte detta ett överraskande resultat då eleverna ständigt frågar om de 

får sitta vid datorn.  

Sammanfattningsvis tycks eleverna vara medvetna om vissa av datoranvändandets fördelar. 

De tycks även ha en föreställning om betydelsen av att kunna skriva, oavsett om det är med 

penna eller med dator. Det väcker frågan om lärarna förmedlar vikten av att kunna skriva eller 

om de inte tänker på att lyfta den frågan med sina elever. Återigen, tydlighet är viktig. Om än 

det på sikt kan antas att alla elever, så snart de lärt sig läsa och skriva kommer att arbeta vid 

datorer i betydligt större utsträckning än idag, har skolan en viktig uppgift i att förmedla 

behovet av att i dagens samhälle kunna uttrycka sig både skriftligt och muntligt. Så till 

exempel kan en illa formulerad arbetsansökan göra att man inte kallas till intervju, om än de 

nödvändiga kunskaperna finns. Vår uppfattning är att om eleverna förstår varför man som 

vuxen behöver kunna kommunicera både muntligt och skriftligt, skulle kanske deras 

motivation för skolarbetet öka och då skulle datorn, med alla sina möjligheter kunna visa sig 

vara det optimala hjälpmedlet. Men om denna vetskap inte finns, kan det nog lätt bli så att 

datorn mer eller mindre ses som en leksak, som kan nyttjas till betydligt trevligare saker än 

läs- och skrivträning.  

Slutsats 

Studien har gett oss insikter om vår kommande läs- och skrivundervisning. Tydlighet i 

undervisningen är oerhört viktig inte minst för elever med någon form av problematik. Att 

klargöra målen för undervisningen kan vara av stor vikt för att öka elevernas motivation till 

att lära. Syftet med denna studie var att undersöka och se vilka metoder som används och 

dilemman som kan uppstå i arbetet med skrivprocessen. De klassiska metoderna som Witting 

och Bornholm kommer nog att finnas kvar som undervisningsmetod men datorn kommer 

antagligen mer och mer ta överhanden. Både litteraturstudien och enkätundersökningarna 

visar att datorer är ett flitigt använt verktyg i dag både bland lärare och elever. 

Fortsatt forskning 

Studien har i sin enkelhet visat att datoranvändning för elever i mellanåldrarna förekommer i, 

utifrån vår erfarenhet, ökande omfattning. Förmodligen är detta en konsekvens av datorns 

snabba intåg på såväl arbetsplatser som i hemmen. Men för att datorn verkligen ska bli ett 

hjälpmedel för elevers kunskapsinhämtande krävs mer djupgående forskningsstudier, som 

belyser såväl fördelar som nackdelar med tidig datoranvändning i skolorna. För framtida 

studier skulle det vara intressant att undersöka vad det ökade datoranvändandet har för 

effekter? Kommer barn som lär sig läsa och skriva genom datorn att erövra en 

tillfredsställande kunskap? Kommer de att utveckla en läslig handstil? Kommer tekniken att 

förändras så pass att människan hädan efter inte behöver skriva för hand? Ja, det känns 

naturligtvis avlägset men tekniksamhället vi lever i förändras i en rasande takt.  
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Enkät om elevers skrivande på mellanstadiet   Bilaga 1 

 

1. Är du flicka eller pojke?                                               

  

                

       

            

 

2. Tycker du om att skriva?   

  

 

 

3. Vad tycker du att du är bra på att skriva? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

    

 

4. Föredrar du att skriva med penna eller på dator? 

  

 

 

5. Vilka skrivuppgifter tycker du är roliga i skolan?  

 

           ________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________

  

           ________________________________________________________________ 

              

          _________________________________________________________________ 

Flicka Pojke 

Ja Nej 

Penna Dator 

Ibland 



 
 

6.           Kan eleverna påverka skrivuppgifterna i skolan och i så fall vilka? 

 

 

 

         ________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

7. Skulle du vilja ha fler möjligheter att skriva i skolan och i så fall när? 

 

 

 

           

 ________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

8. Hur ofta skriver du på fritiden? 

                        Varje dag Mer än 1 gång/vecka Sällan Aldrig 

 

9. När du skriver vad skriver du då? 

 

           Dagbok  Berättelser 

 

            Brev  Mail 

  

                        Annat____________________________________________________ 

 

 

 

Ja Nej 

Ja Nej 



 
 

Intervjufrågor     Bilaga 2 

 

1. Varför behöver man kunna skriva?  

2. Hur kan det bli för den som inte kan skriva?  

3. Vad är det framför allt du vill berätta om när du skriver?  

4. Vad ser du som allra bäst med att kunna skriva på dator?  

5. När kan det vara bättre att skriva med penna? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Enkät om lärares datoranvändning i skolan  Bilaga 3 

 

1. Använder du datorer i din undervisning? 

Ja  Aldrig   Ibland 

 

Om du svarar ja eller ibland på fråga 1: 

På vilket sätt använder du datorn i undervisningen och vid vilka tillfällen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. När är det bra att använda datorer i undervisningen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. När är det mindre bra att använda datorer i undervisningen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vad har du för erfarenhet av hinder och/eller möjligheter med att använda datorer i 

undervisningen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 


