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Abstract 

 
The purpose of this study was to examine how teachers practice Arne Tragetons theory 

of using computers as the first writing instrument in reading and writing development. 

We wanted to clarify how the work from using Tragetons theory was applied while 

investigating if and how other methods of reading and writing instruction were used. 

Our interest lays in how the teachers accomplished the knowledge of this theory and 

also how the choice of this approach came about. To investigate this we used interviews 

with a qualitative nature, where seven active teachers were interviewed. They worked in 

three different schools in years one to three, they were all women and had various long 

experiences of work on the computer writing tools. The essential and the most 

prominent of these results showed a greater desire to learn where joy was in focus. 

Typing bliss was seen by an increased production of text made possible because the use 

of computer writing tools are not slowed by the students sometimes worse than fine 

motor development. The comprehensive results showed that the computer as the central 

medium of literacy development contributed to the speedier development of the pupils 

in comparison to the traditional reading and writing instruction. The interviewed 

teachers had only a few negative aspects to serve and those focused primarily on the 

technical bits that were not on students' development. 

Key words: Trageton, reading and writing development, theory, computer based 

learning, ICT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare arbetade efter Arne Tragetons teori 

om att använda dator som första skrivredskap i läs- och skrivutvecklingen. Vi ville 

tydliggöra hur arbetet utifrån Tragetons teori tillämpades ute i skolorna och samtidigt 

undersöka om och hur övriga metoder i läs- och skrivundervisningen användes. Vårt 

intresse låg även i hur lärarna fått kunskapen om denna teori och vidare hur valet av 

detta arbetssätt gått till. För att undersöka detta använde vi oss av intervjuer av en 

kvalitativ karaktär där sju verksamma lärare intervjuades. Dessa arbetade på tre olika 

skolor inom åren ett till tre, de var samtliga kvinnor och hade olika lång erfarenhet 

gällande arbetet med dator som skrivverktyg. Det essentiella och det mest framträdande 

i resultatet visade på en ökad lust att lära där bland annat skrivglädje låg i fokus. 

Skrivarglädje sågs genom att en ökad produktion av text blivit möjlig eftersom 

användandet av dator som skrivverktyg inte begränsades av elevernas ibland sämre 

finmotoriska utveckling. Det allomfattande resultatet visade att datorn som centralt 

medel i läs- och skrivutvecklingen bidrog till en skyndsammare utveckling hos eleverna 

i jämförelse mot den traditionella läs- och skrivundervisningen. De intervjuade lärarna 

hade endast ett fåtal negativa aspekter att delge och dessa handlade då främst om 

tekniska bitar inte om elevernas utveckling.  

 

Nyckelord: Trageton, läs- och skrivinlärning, teori, datorn i skolan, informations- och 

kommunikationsteknologi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…för hundra år sedan kom eleverna till en skola som hade 

griffeltavla och krita, för femtio år sedan var bläck och 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 lägsta årskurserna. De är nästa generations 

skrivredskap. (Engen citerad i Trageton, 2005, s.7) 
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1. INLEDNING 

I ett samhälle som genomsyras av möten mellan människor och där kommunikation är 

ett viktigt redskap för att ta sig fram i världen är det självklart att ett av skolans 

huvuduppdrag är just att utveckla språket. ”Språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, 

uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.” (Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, 2011 s.223). Att läsa och skriva är en nyckel till 

vidareutveckling och är ett av de främsta verktygen för kunskapssökning.  

 

PISA (Programme for International Student Assessment) är ett projekt vilkets främsta 

syfte är att granska länders utbildningssystem genom att låta testa 15-åringars 

ämneskunskaper och färdigheter. I det senaste testet som gjordes 2009 och vilket 

omfattade elever från 66 olika länder, visade resultatet att svenska elever från att har 

legat över medelnivån i läsförståelse nu bara nådde upp till medelnivån. Testet visade 

också att nästan en femtedel av eleverna inte nådde upp till basnivån i 

läsförståelsedelen. En annan iakttagelse var att bland pojkar låg resultatet i läsförståelse 

ännu lägre, där hamnade nästan en fjärdedel under den grundläggande nivån i 

läsförståelsetestet. Vad kan då orsakerna till denna försämring av elevers läsförståelse 

vara? Kan det rimligtvis vara så att vi som lärare måste bli bättre på att finna rätt metod 

och att på ett effektivare sätt tillämpa teorier om lärande så att det bättre passar våra 

elever? Gustavssons (2010) framhåller i sin avhandling, i vilken han beskriver projektet 

”Lärare i en ny tid…” att lärarens uppdrag under 1990-talet och 2000-talets början har 

genomgått stora förändringar samt blivit mer omfattande. Vilket enligt Gustavsson leder 

till ökad inblick, men det kan också medföra att tid som annars skulle ha tillbringats i 

klassrummet och i pedagogiska sammanhang går förlorad. 

 

Beträffande undervisning så är varje lärares uppdrag detsamma, men hur olika lärare 

väljer att ta sig an denna uppgift varierar. Det är upp till varje lärare att välja 

arbetsmetod för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i lärandet. Det 

finns inget som är rätt eller fel så länge läraren ser allas olika behov och ger varje elev 

det denne behöver. Som blivande lärare är det därför av stor vikt att sätta sig in i olika 

teorier om lärande för att kunna avgöra vilket eller vilka arbetssätt som är att föredra. 

Valet bör styras av situation och individ, och det ligger i lärarens händer att situations- 

och individanpassa undervisningen (Maltén 1992).  

 

En av de olika läs- och skrivutvecklingsteorier som detta arbete vilar på är den norske 

forskaren Arne Tragetons teori om datoranvändning som första redskap i att lära sig 

skriva. Denna teori skiljer sig från många andra då den går ut på Att skriva sig till 

läsning (Trageton 2005). Genom att använda sig av dator istället för penna och att 

skriva före att läsa ska elever snabbare utveckla språkliga färdigheter.  

 

Lärares olika erfarenheter av arbetssätt och teorier påverkar ständigt undervisningen. 

Tanken med denna studie är att undersöka hur olika lärare, arbetar med just Tragetons 

teori. Vi finner det också av intresse att ta reda på hur metodvalet gått till.  
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2. Bakgrund 

I denna del av uppsatsen börjar vi med att redogöra för relevanta anknytningar mellan 

ämnet vi valt och grundskolans läroplan. Detta för att tydliggöra vad lärare och elever 

har för målsättningar i läs- och skrivinlärningen under de tidiga åren. Sedan kommer en 

historisk tillbakablick och en genomgång av olika syn på lärande och undervisning, då 

detta påverkar val av läs- och skrivinlärningsteori.  Därefter kommer en redogörelse av 

tidigare forskning inom ämnet, en beskrivning av andra teorier. Slutligen har vi en 

presentation av Arne Tragetons teori gällande datoranvändandet som redskap i 

skrivutvecklingen. 

 

2.1 Läroplan för det obligatoriska läroväsendet, Lgr 11 

Läroplanen har en betydande roll i arbetet som lärare eftersom den förmedlar hur 

skolans arbete ska formas. Denna studie genomsyras av följande: ”Varje elev har rätt att 

i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det 

ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (Lgr 11, s. 10) I skolans styrdokument 

finns tydligt uppsatta mål som bland annat rör arbetet som rektor, lärare, och elev. 

Dessa är skapade för att följas och några av relevans kommer nedan att redogöras för. 

De mål och riktlinjer koncentrationen har lagts på är de som rör rektorns arbete, lärarens 

roll och elevens utveckling inom just läs- och skrivinlärning. Den kursplan som har 

studerats främst är den för ämnet svenska, dock har även teknikkapitlet studerats 

eftersom detta har relevans i den studie som utförs. Fokus har även lagts på de 

övergripande mål och riktlinjer som skolan arbetar för. Rektorn är den som har det 

övergripande ansvaret att eleverna når de nationella målen och det är dennes ansvar att 

följa upp och utvärdera verksamheten samt se till så att lärarna får den 

kompetensutveckling de behöver för sin profession. Det är även rektorns ansvar att se 

till så att eleverna har de verktyg de behöver i deras eget lärande, med detta menas 

bland annat tillgång på teknisk utrustning som exempelvis datorer. ”Skolan ska ansvara 

för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande…” (ibid., s. 13-

14) Detta kan direkt kopplas till Arne Tragetons teori, då denna teori redan under de 

tidigare stadierna går ut på att eleven ska använda datorn som verktyg i sin läs- och 

skrivinlärning. Vidare kan ännu en koppling mellan Trageton och läroplanen ses 

gällande undervisningens tillvägagångssätt. I en fungerande undervisningsmiljö bör 

pedagogen verka för att eleverna tillsammans arbetar med sina texter. Meningsfulla 

texter skapas genom att man låter andra ta del av det man skrivit (Trageton, 2005). 

Detta överensstämmer med läroplanens mål att ”Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed 

få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Lgr 11, s.9) Kommunikation och meningsskapande 

spelar en viktig roll i läs- och skrivinlärningen då det ses som själva motorn i lärandet. 

Genom att eleverna producerar sina egna texter i meningsfulla och kommunikativa 

situationer stärker man också motivationen (Liberg, 2006). Samtal i textskapandet eller 

direkt efteråt ger eleven en känsla av att vara medlem av ett socialt sammanhang (ibid.). 

Enligt läroplanen ska undervisningen främja elevernas förmåga att skapa texter både 

enskilt och i samspel med andra.  
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Att främja en god språkutveckling är ett av skolans viktigaste uppdrag, men vilken teori 

läraren väljer att arbeta efter när det gäller läs- och skrivinlärning är inte förutbestämd. 

Läraren har relativt fria händer i valet av undervisningssätt och det är denne som har ett 

stort ansvar för elevernas lärande men ska ändå utgå ifrån att eleverna själva tar ansvar 

för det egna lärandet. ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla 

sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” (Lgr 11, s. 9) I 

läroplanen framgår det bland annat att eleverna i slutet av årskurs tre ska kunna skriva 

läsligt för hand och på dator samt känna igen elevnära och bekanta texter. Eleverna ska 

även ha förmågan att kunna läsa elevnära och bekanta texter med flyt samt genom att 

återberätta delar av dessa även visa kunskaper på läsförståelse. Även om IKT 

(informations- och kommunikationsteknik) enligt Ljung-Djärf (2004) kommit att spela 

en allt större roll i utbildningssammanhang, menar Trageton (2005) själv att det finns 

allt för lite forskning gjord om IKT i skolan och belyser samtidigt att denna teori med 

hjälp av en till viss del konstruktivistisk grundsyn kan forma eleven till producent av sin 

egen kunskap. Vilket bör främja dess förmåga att ”ta ett personligt ansvar för sina 

studier…” (Lgr 11, s.15)  

 

2.2 Historisk tillbakablick 

Här följer en historisk tillbakablick beträffande synen på lärande och läs- och 

skrivundervisning. Enligt Liberg refererad i Myndigheten för skolutveckling (2007) kan 

man genom att gå tillbaka i tiden urskilja att utvecklingen berörande läs- och 

skrivundervisning skett olika snabbt i olika tidsperioder. Den utvecklingsfas vi för 

tillfället befinner oss i beskriver Liberg (2007) som snabb. Dels med tanke på 

informationsteknologin men också med tanke på det öppna och föränderliga samhälle vi 

idag lever i (ibid.). De samhälleliga förändringar vi genom historien har stått inför 

ställer krav på vår förmåga att anpassa oss till nya mönster (ibid.). 

 
Aktuell forskning inom fältet skriftkultur understryker hur förändringarna i 

kommunikationsmönster – tillsammans med andra samhälleliga förändringar – 

driver fram behovet av en dynamisk teori för språk och kommunikation. Vi behöver 

en teori som tar hänsyn till de ständigt föränderliga krav som dagens och 

framtidens samhälle ställer på oss som medborgare. Krav som innebär att vi måste 

betrakta oss själva som flexibla och nytänkande språkskapare, inte bara som 

språkanvändare av ett i förväg fastlagt och korrekt språk. (Liberg, citerad i 

Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.9) 

  

En historisk tillbakablick kan vara nödvändig av två anledningar, dels då den skapar 

förståelse för vilka faktorer som styrt utvecklingen i den riktning vi befinner oss idag 

och dels då den hjälper oss att förutspå var vi är på väg. Under det århundrade då 

folkskolan inrättades lades vikten vid att inpränta bibliska texter och sedlighets läror, 

och ofta skedde detta genom ett rigoröst utantillärande (Lindö, 2002). Mycket liten 

hänsyn togs till om texterna tilltalade eleven eller om undervisningen ansågs elevnära. 

Få likheter mellan detta undervisningssätt och dagens LTG (Läsning på Talets Grund) 

eller Trageton går att urskilja. Nästa århundrade, 1900-talet beskriver f.d. lektor i 

pedagogik Henry Egidius (2000) som den traditionella undervisningens århundrade. 

Han hävdar att det då fortfarande var läraren och läroboken som stod för 

undervisningen, och elevens roll var kort sagt att utveckla sin läxläsningsförmåga. 

Under denna tidsperiod ändrades dock lärostoffet succesivt för att mer passa 
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åldersgruppens intresseområde (Lindö, 2002). Från att i början av 1900-talet ha 

katekesundervisning som grund börjar man mer och mer, främst under ”Det 

reformvänliga 1970-talet” (ibid. s.34), söka nya texter mer passande elevens tankevärld 

och intresse (ibid.). Det fokus Egidius (2000) förutspår kommer att vara rådande under 

2000-talet är att lärandet istället för undervisningen sätts i första rummet, och att eleven 

därmed tilldelas en mer betydande roll i lärprocessen. 

När det kommer till själva läs- och skrivundervisningen har man ofta börjat med att lära 

elever läsa innan man introducerar skrivning. Detta kan ha att göra med att 

undervisningen från början byggde på kyrkans tradition att sprida de bibliska texterna 

bland folket, men det kan också grunda sig i att som Swärd uttrycker det ”En god läs- 

och studieteknik skulle främja elevens väg till högre utbildning.” (Swärd, 2008, s.24) 

och det var därför av yttersta vikt att eleven utvecklade god läsförmåga för att kunna ta 

del av studielitteratur. Gemene man undervisades i bibel- och katekesläsning, men 

mindre vikt lades vid egenproducerade texter. Det essentiella var då att förmedla redan 

nedskriven kunskap, och inte att i huvudsak utbilda blivande skribenter. 

Skrivundervisningen kom långt senare (Längsjö & Nilsson, 2005). Denna tradition har 

förstärkts genom den allmänna uppfattningen att läsningens främsta syfte är 

förmedlande av kunskap. ”Läsningens värde är kopplat till inlärning.” (Söderbergh, 

1997, s.230) På senare år har många ställt sig frågande till om man verkligen bör skilja 

på läsning och skrivning samt huruvida läsinlärning ska komma steget före 

skrivinlärning eller ej. Trageton (2005) hävdar att det är lättare att börja med skrivning, 

och att man genom skrivning kan förstärka elevernas läsinlärning. ”Att särskilja dessa 

två aktiviteter berövar dem inte bara deras grundläggande betydelse utan försämrar 

också inlärningsmöjligheterna.” (Smith, 1997, s.174) 

 

2.3 Olika syn på lärande 

De som tillåter sig att praktisera utan teori liknar sjömän som går ut på sjön utan 

roder och kompass och aldrig kan vara säkra på var de hamnar. Praktiken måste 

alltid grundas på en sund teori. (Leonardo da Vinci citerad i Lindö 2002 s.25)  

Att pedagoger sätter sig in i olika teorier rörande undervisning skulle alltså ses som en 

nödvändighet för att det ska finnas en rimlig chans att nå lärandemålen. I följande 

stycke presenterar vi olika historiskt sett vanliga teorier om lärande och undervisning. 

2.3.1 Behavioristisk syn på lärande 

Länge var den behavioristiska synen på inlärning den dominerande (Lindö, 2002). En 

av de mest omtalade anhängarna av behaviorismen är B.F. Skinner. Enligt Lindö (2002) 

ses inom denna teori läraren som den styrande och det är denne som förmedlar 

lärandestoffet till sin mottagare, eleven. Elevens roll blir starkt begränsad då denne 

enbart ses som mottagare eller som konsument av kunskap (Trageton, 2005). 

Pedagogens roll blir också att förstärka vissa beteenden genom att belöna. Genom att 

läraren i huvudsak ges en belönande och bestraffande roll skapar man också en ännu 

skevare maktbalans vilket kan påverkar inlärningen i negativ riktning. Fokuseringen 

ligger på läsningens automatiserande, men inte särskilt mycket på hur läsningen 

påverkar elevens tankevärld då kunskapen anses ligga utanför individen (Dysthe, 2003). 

Till denna kunskapsteori kan man lägga den syntetiska synen på språkinlärning då man 
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ser kunskap som systematisk och mätbar utan hänsyn till den inre processen (Lindö, 

2002). 

2.3.2 Konstruktivistisk syn på lärande 

Konstruktivismens uppkomst är ett resultat av kritiken mot behaviorismen. Denna idé 

om lärande påverkas av uppfattningen om att själva lärprocessen sker inuti eleven och 

att tidigare förvärvad kunskap och egna funderingar påverkar lärandet. Inom 

konstruktivismen ser man eleven som medskapare eller producent av sin egen kunskap 

(Trageton, 2005; Westlund, 2009). Pedagogens roll blir att handleda och stötta sin elev. 

Det ligger också i pedagogens intresse att ta reda på hur eleven skapar sin kunskap, inte 

tvärt om. Det är alltså först ”När läraren förstått hur eleven konstruerar sin kunskap…” 

(Westlund, 2009 s.20) som läraren kan tillhandahålla rätt utmaningar. Denna syn på 

lärande utvecklades under 1970- talet (Lindö, 2002) och har varit den ledande sedan 

senare delen av 1990-talet (Dysthe, 2003). Enligt Lindö (2002) grundar sig mycket av 

skolans senaste styrdokument på denna syn ”… att varje individ själv konstruerar sin 

kunskap.” (s.16) 

2.3.3 Sociokulturell syn på lärande 

Under 1980-talet blev läs- och skrivundervisning från ett sociokulturellt perspektiv mer 

uppmärksammad (Trageton, 2005). Ur en ny medvetenhet om hur den sociala samvaron 

i klassrummet påverkar barnets inlärning växte denna syn på lärande fram (Liberg, 

2006). Detta synsätt på lärande omnämns ofta som sociokulturellt lärande. Det sociala 

samspelets betydelse för inlärningen kom så att hamna i fokus. Lindö (2002) framhåller 

vikten av elevsamarbete och dialog i lärprocessen. ”När ett barn arbetar ensam kan det 

lätt köra fast. Men när barn arbetar tillsammans vågar de ta risker och utmana varandras 

erfarenheter.” (Lindö, 2002, s.230) Björk och Liberg (2006) behandlar också vikten av 

samspel och interaktion med andra då de utrycker det på följande sätt: ”Det som ett barn 

klarar av tillsammans med andra i dag, kan han klara på egen hand i morgon.” (s.13). 

Vidare poängterar Lindö (2002) att lärandet måste ses ur ett perspektiv som tar hänsyn 

till samspelet mellan individ och omgivning och inte bara individer emellan. Med den 

sociokulturella aspekten menas därmed också att man påverkas av den miljö man 

befinner sig i och vilken kulturell bakgrund man har. För att ta till sig kunskap behöver 

man ur ett sociokulturellt perspektiv placera kunskapsstoffet i ett sammanhang eller i en 

social kontext (Westlund, 2009). Det är nödvändigt att lärandet sker i ett sammanhang 

som överensstämmer med elevens begreppsvärld, och bör även verklighetsförankras. ”I 

ett sociokulturellt perspektiv är det utmärkande för kunskaper, färdigheter och förståelse 

att de är utifrån ett perspektiv och giltiga inom ramen för ett verksamhetssystem” (Säljö, 

2000, s.141). Lärandet sker så alltid i samspel med elevens direkta närmiljö och kultur. 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande, är ett lärande som sker i interaktion med 

individens livssituation i en social och kulturell kontext. Dysthe (2003) talar om de fem 

aspekterna av sociokulturellt lärande. Hon framhåller att läraren bör se till att lärandet 

sker i en miljö som är situationsanpassad och hon talar också om vikten av att de 

uppgifter eleven tilldelas verklighetsförankras. Det är också enligt författaren av stor 

vikt att möjliggöra lärande i samspel med andra, samt att genom samtal och diskussion 

förankra kunskapandet. Grupparbeten och liknande kan enligt Dysthe (2003) leda till en 

bredare förståelse både för elevens egna tankegångar men kan även ge en insikt i andra 

elevers tankevärld. 
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2.4. Syntetisk och analytisk syn på lärande  

När det gäller läs- och skrivinlärning talar man ofta om två olika slags syn på lärande, 

analytiskt eller syntetiskt. Begreppens beteckning beskriver hur man väljer att se på 

respektive begrepp (Längsjö & Nilsson, 2005). Analytiskt lärande kallas också whole 

language medan syntetiskt ibland omnämns som phonics.  

I den analytiska metoden går man från helhet till del medan man i den syntetiska väljer 

att börja med delen (Längsjö & Nilsson, 2005). ”Det betyder att man utgår från helheten 

och prioriterar innebörder och textförståelse framför korrekt avläsning.” (Lindö, 2002, 

s.47) I den analytiska metoden fokuseras det därmed mer på helhetsförståelsen av 

texten. Här blir diskussion och reflektion över en texts budskap det viktiga, och man 

anser att läsning och skrivning blir mer stimulerande om helheten kommer före delen. 

Eleven börjar alltså inte med att sätta sig in i språkljuden. Lundberg & Herrlin (2005) 

framhåller dock att grunden till god läsinlärning ligger i den språkliga medvetenhet, 

vilken i sig bygger på att eleven förstår det alfabetiska systemet. Syntetisk metod kan 

närmare beskrivas som den metod som börjar med delen för att sedan närma sig 

helheten. Text byggs upp från språkljud och bokstav till ord, mening och slutligen text 

(Larsson, Nauclér & Rudberg, 1992).  

Riktad kritik mot syntetisk metod har varit att man anat att den bidragit till elevers 

bristande förståelse av text samt att avkodning utan kontext kan ge långsamma läsare 

(Larsson, Nauclér &  Rudberg, 1992). Enligt Lindö (2002) har barn som undervisats 

enligt whole language (analytisk) fler strategier i sin läs- och skrivinlärning. Enligt 

Frost (1999) refererad i Trageton (2005) kan man dessutom se likheter mellan phonics 

(syntetisk) och en behavioristisk grundsyn där läsande och skrivande ses som rent 

tekniska färdigheter, utan nödvändig förståelse för textens innehåll.   

(Lundberg & Herrlin, 2003) menar emellertid att eleven samtidigt, för att uppnå en god 

läsförståelse behöver förvärva goda tekniska färdigheter och då är phonics (syntetisk) 

och ljudmetoden av stor betydelse (Trageton, 2005). Det kan i vissa skeden vara 

nödvändigt att bortse från ordens betydelse för att istället studera språkets form och 

struktur. 

 

2.5 Läs- och skrivinlärningsteorier  

Då det kommer till debatten om olika läs- och skrivinlärningsteorier och metoder så 

hävdar Trageton (2005) att man de senaste hundra åren debatterat om vilken metod som 

bäst främjar elevers läsinlärning. Det man enligt honom missat är skrivinlärningens 

betydelse för läsinlärningen. Han hävdar att det inte har bedrivits tillräckligt mycket 

forskning om skrivande, vilket kan leda till en skev bild av både läsinlärning och 

skrivinlärning. Han tar också upp problemet med att forskare ställer dessa metoder mot 

varandra, då man istället bör plocka det bästa från varje. Här kommer en genomgång av 

några av de vanligaste metoderna. 
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2.5.1 Ulrika Leimar - Läsa på Talets Grund 

Presentationen nedan bygger på Ulrika Leimars teori Läsa på talets grund (1974).  

LTG, eller Läsning på talets grund, utvecklades under 70-talet av Ulrika Leimar. 

Grundtanken bakom idén var att koppla samman tal och skrift ur barnens synvinkel, att 

utgå från barnets eget tal i deras skriftspråkliga utveckling. Metoden skulle främja 

individualisering där eleven är i centrum och läraren fungerar som sekreterare i 

skapandet av texter. Metoden delas upp i fem faser. Fas 1 benämns som Samtalsfasen, 

den handlar om att elever i grupp samtalar om ett ämne som deras text ska handla om. 

Leimar framhäver grupparbete som bättre än enskilt arbete eftersom detta då ska öka 

elevernas ordförråd. Fas 2 kallas Dikteringsfasen, den sker direkt efter samtalsfasen och 

handlar om att läraren skriver ner det eleverna har samtalat om. Nedskrivandet sker 

exempelvis på ett stort blädderblock där eleverna berättar för läraren vad som ska stå, de 

ljudar sedan orden och meningarna tillsammans. Genom detta får eleverna se sitt eget 

språk blir till text. Nästa fas i denna metod är Laborationsfasen, en fas som handlar om 

att laborera med den tidigare skrivna texten. Läraren förbereder övningar, beroende på 

grupp och individ. Detta styrs beroende på var de ligger i sin skriftspråkliga utveckling 

och övningar ska anpassas så de passar var och en. Fördelen med detta tillvägagångssätt 

är att eleverna känner till den skrivna texten eftersom den är baserad på deras egna ord. 

Laborationsfasen blir därför enklare. Laborationsfasen inleddes med att en elev pekar på 

blädderblocket medan övriga elever läser därefter denne pekar. Övningar som följer 

därefter är att varje elev får en remsa, med antingen en mening eller ett ord, som denne 

nu ska leta reda på i texten. Vidare kommer nu fas 4 som kallas Återläsningsfasen, den 

handlar om att återigen läsa det som skrivits ner. Enda skillnaden är nu att läraren 

skrivit ner texten från blädderblocket på dator och skrivit ut ett exemplar till varje elev. 

Varje elev får nu illustrera till det skrivna samtidigt som läraren tar sig tid att lyssna på 

varje elevs läsning av texten. På detta vis kan pedagogen tydligt höra varje elevs 

utveckling. Medan pedagogen lyssnar på varje elev stryker hon under varje ord och 

mening som eleven kan läsa. Dessa kommer sedan att användas i den sista fasen, fas 5, 

Efterbehandlingsfasen. Den handlar om att eleverna återigen arbetar med de ord, 

meningar, som pedagogen strukit under. Arbetet med dessa sker nu individuellt och 

handlar om att eleverna skriver ner orden, ljudar dem, illustrerar dem och till sist sparar 

dem i sin ordsamlingslåda. Ordsamlingslådan fungerar som en bas där de förvarar de 

ord de kan, dessa kan sedan användas i olika ändamål.     

2.5.2 Maja Witting - Wittingmetoden 

Idén bakom denna metod uppkom av Maja Witting under 1940-talet då hon mötte 

elever med vissa språkliga svårigheter. Med hjälp av vad eleverna själva tyckte var svårt 

i språket fick hon idéer och utformade sedan Wittingmetoden (Swärd, 2008). Swärd 

(2008) samt Längsjö & Nilsson (2005) belyser att Wittingmetoden på senare år har 

anpassats och att metoden främst används för nyinlärning och ominlärning av språk. 

Metoden handlar om en uppdelning av det som kan benämnas avkodning av ord och 

förståelse av ord. Dessa delar arbetas separat då eleverna först och främst arbetar med 

de tekniska delarna, som då handlar om avkodning och en systematisering av att tolka 

ljud och bokstäver. Detta arbetas aktivt tills det att eleverna är redo att arbeta med ord 

och meningar (Glentow, 2006). Detta arbetssätt utgår från ett syntetiskt synsätt där 
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eleverna lär sig att analysera språkljuden, att se varje del innan de lär sig att 

sammanföra bokstäver till ord och se dess helhet (Längsjö & Nilsson, 2005). Metoden 

syftar till att först och främst skapa en förståelse för de olika förekommande 

språkljuden, en automatisering av de olika vokalerna måste först göras innan arbetet 

med konsonanterna tas vid. Först när eleverna fått en förståelse för varje bokstavs ljud 

och kan ljuda samman de vanligt förekommande orden kan arbetet med läsförståelsen 

börja (Längsjö & Nilsson, 2005). Enligt Hjälme (1999) refererad i Längsjö & Nilsson 

(2005) ses metoden som en direkt motsats till Läsa på talets grund, då Wittingmetoden 

ses som en strikt syntetisk metod.   

2.5.3 Ingvar Lundberg - Bornholmsprojektet  

Under 1980-talet utvecklade Ingemar Lundberg det så kallade Bornholmsprojetet. 

Projektet som senare kom att kallas en metod. Metoden grundar sig på vikten av att 

uppnå en fonologisk medvetenhet i arbetet med att lära sig att läsa och skriva, och detta 

då genom bland annat medvetet arrangerade språklekar i de tidiga förskoleåren 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Fonologisk medvetenhet handlar om kunskapen om 

bokstävernas olika språkljud (ibid.; Westlund, 2009). Lundberg & Herrlin (2005) 

belyser att språklig medvetenhet handlar om att få en förståelse om att det talade 

språkets olika ljud hör samman med skriften. Teorin visar att det är av största vikt att 

bygga upp en språklig grund bestående av fonologisk medvetenhet för att uppnå en god 

läs- och skrivinlärning (ibid.). Genom att lägga en bra grund med hjälp av bland annat 

rim och ramsor, så kallade språklekar går det också att förhindra uppkomsten av läs- 

och skrivsvårigheter (ibid.). För att skapa en god språkutveckling belyses fem 

dimensioner; att först skapa en fonologisk medvetenhet, ett aktivt arbete kring 

automatisering av ordavkodningen, och genom detta sedan skapa ett flyt i läsningen så 

den blir tillräcklig för att förståelse skall kunna uppnås på ett djupare plan (ibid.). 

Vidare poängteras läsförståelse som en viktig del, vilken innebär en förståelse att kunna 

läsa en text med en sådan god förståelse att läsning mellan raderna möjliggörs (ibid.). 

Den sista dimensionen som Lundberg och Herrlin (2005) belyser är vikten av att hålla 

läsintresset vid liv, att bibehålla elevers läsintresse och se till att deras utvecklingskurva 

går fortsatt uppåt.   

 

2.6 Motsättningar mellan olika inlärningsteorier 

Under större delen av 1990-talet har det rått delade meningar om hur man på bästa sätt 

lär elever läsa och skriva. Det har argumenterats för och emot olika inlärningsmetoder 

samt gjorts en hel del vetenskapliga undersökningar för att få fram den bästa metoden ur 

inlärningssynpunkt.  

Det såkallade läskriget startade i USA under 70-talet och mynnade senare ut i Sverige 

(Swärd, 2008). Läskriget handlade om att elevers läskompetens och att de nu inte nådde 

upp till de kriterier som var uppsatta. Även Längsjö & Nilsson (2005) belyser detta. 

Stödda på olika teorier och utgångspunkter har det debatterats om huruvida den 

effektivaste läs- och skivinlärnigen borde se ut, alltså genom ett analytiskt eller 

syntetiskt arbetssätt.  

På senare år har dock de flesta enats om att det förmodligen inte finns ”den perfekta” 

metoden, utan att ansvaret ligger på läraren att denne ska välja de strategier och metoder 

som lämpar sig bäst för respektive elev. Det är varje enskild lärare som ansvarar för 
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valet av metod samt lärarens kompetens om de olika bakomliggande teorierna som är 

avgörande för språkutvecklingen hos eleverna (Swärd, 2008). Hjälme (1999) refererad i 

Swärd (2008) belyser att lärare genom medvetenhet och positiv inställning ska välja 

arbetssätt.   

 

2.7 Att skriva sig till läsning  

Presentationen nedan bygger på Arne Tragetons teori om Att skriva sig till läsning 

(2005). Vid referenser till andra författare tas de upp. 

Den norske forskaren Arne Trageton visar ett omvänt sätt att se på läs- och 

skrivinlärning. Istället för att säga läs- och skrivinlärning benämner han 

språkutvecklingen som skriv- och läsinlärning. Grunden till denna teori ligger i idén om 

att barns finmotoriska utveckling inte riktigt har utvecklas vid sex-sju års ålder, därför 

ska det vara enklare att skriva på dator istället för med penna och istället lämna 

handskrivningen till årskurs två.  

Idén bakom skapandet av denna teori är ett forskningsprojekt som inleddes i USA 1985 

där datorn började användas som skrivverktyg i elevers språkutveckling. Detta koncept 

visade sig fungera och har sedan dess använts av miljontals barn runtom i USA. 

Forskning utfördes på detta och resultatet visade att de elever som hade använt sig av 

datorn som skrivverktyg nådde högre resultat både gällande läsning och skrivning än 

vad kontrollgrupperna åstadkom, alltså de som använt sig av traditionell läs- och 

skrivinlärning. Utifrån detta forskningsprojekt genomförde Trageton ett eget 

forskningsprojekt i fyra nordiska länder mellan åren 1999-2002. Forskningsprojektet 

pågick under tre år i 14 olika klasser då eleverna var mellan sex och nio år gamla och 

där ett visst antal av klasserna arbetade med dator som skrivverktyg och vissa klasser 

använde sig av traditionell skrivinlärning. När forskningsprojektet var slut genomfördes 

ett handstilstest på sju av datorklasserna och på sex klasser som använt sig av 

traditionell skrivinlärning. Testet gick ut på att eleverna skulle skriva av en förtryckt 

text, så fint de kunde på knappa två minuter. Alla texter blandades sedan och bedömdes 

av två, oberoende av varandra, grundskolelärare. Resultatet var att handskrivningen var 

finare för de som använt sig av datorn som skrivverktyg trots att de inte haft någon 

traditionell skrivträning. 

Eleverna börjar redan tidigt, i förskoleklass eller år ett, med så kallad ”låtsaskrivning” 

på datorn. De skriver texter, berättar för läraren vad som står, läraren skriver ner det 

eleven berättar vid sidan av dennes text och arbetet har nu påbörjat. Läraren och eleven 

läser sedan texten tillsammans. Vidare läggs stor vikt läggs vid efterarbetet där eleven 

bland annat får i uppgift att hitta och markera vissa bokstäver, hitta ord, dela på ord och 

så vidare. Till en början skriver eleverna oftast utan mellanrum, att lära sig hitta ord blir 

därför en bra uppgift och eleverna kommer sedan underfund med att mellanrum gör det 

enklare för dem i deras arbete. Trageton belyser bland annat att en fördel med 

datorskrivande är att eleverna enklare kan ändra de fel som uppstår, ingen omskrivning 

behövs och på så sätt slipper eleverna uppleva misslyckanden. Trageton hävdar att 

rättstavning inte är en nödvändighet förrän i årskurs tre eftersom att det kan bromsa 

eleven, att det kan få eleven att känna nederlag och därmed sätta stopp för elevens 

fantasi och dennes fortsatta skrivning. Fokus i de första skolåren läggs därför på att 

producera text och att ta lärdom utav det. Trageton påpekar att för lite forskning har 

gjorts på om ett felstavat mönster fastnar i elevens ortografiska minne och anser därför 
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inte att rättstavning är nödvändigt. Det är därför av större vikt att eleverna producerar 

texter än att dessa texter delas upp för att eleven sedan ska arbeta med stavelser. ”Det 

handlar inte om bokstävernas form utan om innehållet i det skrivna.” (s.137) Genom att 

använda sig av dator producerar elever mer textmassa och blir sedan läsare av både sina 

egna samt andras texter. Detta bidrar alltså till ökat textskapande och genom det ökas 

elevernas ordförråd. Deras alster blir varierande och det är elevernas egna ord som 

pryder hyllorna i klassrummet, Trageton belyser att det är elevernas egna texter som blir 

deras läseböcker och att dessa nu är mer lättlästa än tidigare eftersom texten är skriven 

av dem själva. Genom detta utgår läsningen från deras berättelser i deras egen 

kunskapsvärld. Han framför att läseböcker generellt sett inte är anpassade efter elevens 

språk så väl som de egengjorda. Det påpekas dock att det finns mycket bra 

läseboksmaterial men att läraren måste vara vaksam gällande ett eventuellt val av dessa. 

Trageton poängterar vidare att skrivandet på dator gynnar båda hjärnhalvorna eftersom 

skrivandet sker med både höger och vänster hand. ”Till skillnad från vid handskrivning 

använder barnen båda händerna, vilket betyder att informationsströmmen från fingrarna 

hamnar i både vänster och höger hjärnhalva.” (s. 41). Han belyser även det faktum att 

handens finmotoriska utveckling sker parallellt med datorskrivandet och att istället för 

att skriva bokstäver skapar eleverna bilder till den skrivna texten. Den finmotoriska 

utvecklingen försummas alltså inte på grund av datoranvändandet. Han framför även att 

eleverna inte ska använda sig av bildfunktioner, exempelvis ClipArt, för att klistra in 

bilder i deras skrivdokument. Detta motverkar då deras finmotoriska utveckling. Ett 

kreativt arbete vid sidan av datorskrivandet är viktigt i elevernas finmotoriska 

utveckling. 

Trageton förespråkar en miljö som liknar förskolans, ett öppet klassrum som ska 

innehålla olika verkstadsplatser. Vilket även Alexandersson, Linderoth och Lindö 

förespråkar (2001) ”Ju öppnare en läromiljö är, desto fler relationer konstitueras mellan 

barnen, mellan barnen och pedagog och mellan barnen och datorn som verktyg för 

skapande och som länk till ett vidgat lärorum.” (s.71-72). Trageton ställer sig negativ 

till datasalar och belyser att datorer ska finnas i klassrummet och därigenom vara 

lättillgängliga. Arbetet framför datorn kan med fördel göras stående och då två och två 

eftersom dagens barn är alldeles för stillasittande i skolan.  

Trageton belyser vidare att eftersom lärandet ses ur ett sociokulturellt perspektiv med 

samspelet i centrum bör arbetet göras parvis. Detta är även något som Jedeskog (1993) 

belyser;  

Att arbeta i par framför datorn ”bidrar till att eleverna skapar insikt och förståelse 

jämfört med enskilt arbete eller klassundervisning”, skriver en lärare. En annan 

lärare sammanfattar: ”Pararbete vid datorn har inneburit utbyte av tankar, 

funderingar, känslor, upplevelser” och hon ser i datorn inte bara ett arbetsredskap 

utan även ett tankeredskap. (Jedeskog, 1993, s.22) 

Även Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) framhäver att det är interaktionen 

mellan barnen som är avgörande för deras lärande. Förutom att arbeta i par förespråkar 

Trageton även att arbetet helst ska ske flicka och pojke. Med detta argument belyser han 

att pojkars och flickors begreppsvärldar ser olika ut, att deras olika intressen och 

erfarenheter hjälper varandra i deras kunskapsutveckling. Trageton belyser att texterna 

genom detta blir av ett mer varierande slag då de bådas kunskaper och erfarenheter blir 

representerade. 
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Trageton åskådliggör att de senaste trettio årens forskning gällande läs- och 

skrivutveckling tyder på att skrivning är lättare än läsning och att elevernas 

språkutveckling därför borde börja i den änden. Han belyser att forskarna successivt har 

enats om faktumet att skrivningen är lättare och de betonar vidare att det är 

kommunikationsförmågan, att kunna utrycka sig som är det väsentliga. Trageton 

refererar till Chomsky (1982) när han belyser att för 75 procent av eleverna är skrivning 

lättare än läsning oavsett om skrivningen görs för hand. Med Tragetons 

forskningsprojekt ökade den siffran från 75 procent till 99 procent. Trageton refererar 

till forskare som Sulzby (1986), Teale (1982) och Hagtvet (1988) när han belyser detta 

faktum, att skrivning är lättare än läsning.  

Karemaker, Pitchford & O`Malley, (2010) klarlägger att även elever som har läs- och 

skrivsvårigheter vinner på att använda sig av datorn som skrivverktyg. Även Trageton 

belyser detta och poängterar att man genom att använda datorn som skrivverktyg, och 

av honom rekommenderat arbetssätt, utgår från individens kunskaper och kunskapsnivå. 

I Isidorsson och Widelund (2010) framgår det i resultatet av deras studie att de ser de 

stora vinnarna i användandet av denna metod hos dem som har svårigheter med läs- och 

skrivutvecklingen.  

2.7.1 Kritik riktad mot datoranvändning 

Healy (1999) refererad i Trageton (2005) betonar IT-industrins framtåg i USA och dess 

påverkan på barn både som negativt och som positivt. IT-industrin är idag inflytelserik 

och har en stor påverkan på barn och ungdomar, kanske framförallt i USA. Healy 

belyser vidare att barn som använder sig av datorn mycket i hemmet kan fara illa av att 

den även används som verktyg i skolan. Men även detta har studerats olika beroende av 

perspektiv och i vilken utsträckning datorn använts.  

Healy poängterar dessutom att datorn ska användas som skrivverktyg och inget annat, 

datorprogram som inte behövs ska inte heller finnas på instrumentpanelen. Healy 

hävdar att datorn kan ha en skadlig effekt hos barn om den används i fel ändamål, då 

närmare bestämt användning av program som är anpassat efter vuxna. Även Trageton 

(2005) hävdar att datorn endast ska användas som skrivverktyg i de lägre åldrarna. 

Datorn ska vara utrustad med enklare skrivprogram och utan onödiga program som 

eleverna ändå inte har användning av. Detta kan komma att bli en viktig aspekt i detta 

informationsteknologiska samhälle då datorn och tv:n allt mer centraliseras i våra hem. 

Healy poängterar att detta är ett problem i de Amerikanska skolorna och att den höga 

konsumtionen av datoranvändande lett till ökade koncentrationssvårigheter hos barn.  
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3. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur verksamma lärare tillämpar Arne Tragetons 

teori Att skriva sig till läsning i den dagliga läs- och skrivundervisningen. Vidare vill vi 

undersöka vad dessa lärare anser vara utmärkande med att skriva sig till läsning samt att 

ta reda på vilka andra teorier om läs- och skrivinlärning de använder sig av. Slutligen 

finns det även ett intresse i att finna grunden bakom deras val av teori. 

 

Frågeställningar 

Hur arbetar verksamma lärare med Arne Tragetons teori? 

Vad ser lärare för fördelar och nackdelar med denna teori? 

Vilka andra teorier om läs- och skrivinlärning använder de i sin undervisning? 



 

 

13 
 

4. METOD 

För att finna klarhet i hur pedagogerna använder sig av Arne Tragetons teorier i läs- och 

skrivundervisningen har vi valt att göra en kvalitativ forskning. I detta kapitel redovisas 

metodval, hur urvalet har skett samt tillvägagångssätt.   

 

4.1 Val av metod 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur verksamma pedagoger använder sig 

av Arne Tragetons teori om läs- och skrivinlärning i sin undervisning. Intresset ligger 

också i dess för- och nackdelar samt hur kritiken är riktad mot den. Enligt Hjerm & 

Lindgren (2010) lämpar sig en kvalitativ analys då man i huvudsak planerar att 

genomföra intervjustudier med ett fåtal intervjuobjekt. De belyser vidare att en 

kvalitativ analys handlar om att samla in data i form av ord. En kvalitativ intervju 

handlar om att genom informanterna få en konkret bild av verkligheten (ibid.). 

 

4.2 Urval 

Eftersom syftet med denna undersökning är att ta reda på hur arbetet utifrån Tragetons 

teori om läs- och skrivinlärning går till skedde urvalet strategiskt (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

Kraven var att pedagogerna skulle arbeta aktivt med detta arbetssätt samt att de även 

skulle arbeta i de tidiga årskurserna, detta eftersom det i årskurserna 1-3 främst arbetas 

med läs- och skrivinlärning. De skulle även ha olika lång erfarenhet av detta arbetssätt 

eftersom skillnader i yrkeserfarenhet kan spegla deras val av arbetssätt. De personer vi 

valt att intervjua är alla kvinnor, vilket i sig begränsar vår studie men då kvinnor 

vanligtvis är överrepresenterade i denna yrkesgrupp så föll det sig så. Detta är inte ett 

medvetet val men eftersom vi redan innan denna undersökning hade vetskap om att 

dessa skolor arbetade utifrån Tragetons teori föll det sig naturligt att vi valde att 

intervjua de personer som var villiga att ställa upp. Sju pedagoger valde att delta. 

Kontakten sköttes via e-post och telefon. Via e-post skickades ett missiv ut där det 

tydligt framgick vilka vi var och vad studien gick ut på, därefter sköttes bokning av tid 

och plats för intervju över telefon. Intervjun förlades på respektive skola och 

informanterna själva fick välja plats för intevjun. Samtliga intervjuer ägde rum i 

informanternas klassrum.  

Informanterna arbetar på tre olika skolor i mellersta Sverige. Ålder samt 

yrkeslivserfarenhet varierar.  

 

4.3 Intervjustudie 

Frågorna konstruerades för att säkerställa att syfte och frågeställningar skulle kunna 

besvaras. Vissa av frågorna är av inledande karaktär (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa 

används ofta för att få en avslappnad samtalsmiljö. Fokus lades på att bilda öppna frågor 

för att få en sådan personlig prägel på intervjun som möjligt. Samma frågor har ställts 
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till alla intervjuobjekt, ett öppet samtal har varit i fokus. Intervjun har varit 

halvstrukturerad och denna form av intervju kan liknas vid ett vardagssamtal (ibid.).  

 

4.4 Pilotintervju 

För att skapa oss en klar bild av de kommande intervjuernas tidsåtgång, frågornas 

tydlighet och eventuella motfrågor genomförde vi en så kallad pilotintervju (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Detta för att upptäcka eventuella oklarheter beträffande våra frågor 

samt för att vi skulle kunna känna oss säkrare vid de planerade intervjuerna. En tanke 

var också att vi på så sätt kunde får lite respons på våra intervjufrågor och om det fanns 

några frågetecken gällande formuleringar osv. Denna lärare arbetar liksom de utvalda 

informanterna i årskurserna 1-3 och i huvudsak med läs- och skrivinlärning. Frågorna 

ställdes i samma ordning och på samma sätt som i de framtida intervjuerna.  

 

4.5 Genomförande 

Varje intervju spelades in och de medverkande upplystes redan i missivet om detta. De 

informerades också om sin rätt att när som helst ha möjlighet avbryta intervjun. Vi 

valde att genomföra intervjun en och en för att undvika att öka maktassymetrin i 

intervjusituationen. ”Intervjun är förenad med en asymmetrisk maktrelation.” (Kvale & 

Brinkman, 2009, s.49) Intervjuaren är den som har den övergripande makten då det är 

denne som både bestämmer frågorna och har det slutgiltiga tolkningsmonopolet.  

Innan intervjun tog form börjades varje samtal med en kortfattad presentation av oss, 

vår studie samt några frågor gällande deras ålder, yrkeslivserfarenhet samt hur länge 

arbetet med efter Tragetons teori pågått (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter denna 

inledning började inspelningen och de halvstrukturerade frågorna ställdes i samma 

ordningsföljd under alla intervjuer. Den avslutande frågan i intervjustudien syftade till 

ge pedagogerna en möjlighet att komplettera eller förtydliga (Kvale & Brinkmann, 

2009). I genomsnitt tog varje intervju 30 minuter. 

 

4.6 Bearbetning av data samt och analys 

De insamlade ljudupptagningarna transkriberade vi sedan tillsammans för att skapa en 

tydlig bild av intervjumaterialet. Detta sågs som en möjlighet för oss, att diskutera och 

analysera eventuella oklarheter som kan uppstå eftersom talspråk skiljer sig från 

skriftspråk. Kvale & Brinkmann (2009) belyser att den muntliga berättelsen skiljer sig 

från den transkriberade texten. I den transkriberade texten är det omöjligt att fånga 

uttryck så som ironi och kroppsspråk, sådant som gör det levande samtalet fängslande. 

Det ihopsamlade datamaterialet i form av inspelade intervjuer samt transkriberingar av 

inspelningarna analyserades sedan utifrån våra frågeställningar. Intervjufrågorna hade 

nu ingen större betydelse utan koncentrationen hamnade på att finna nyckelbegrepp 

samt svar på det vi sökte. Analyserandet skedde med tematisering som verktyg. 

Tematisering i detta fall handlar om att finna begrepp i både det inspelade 

intervjumaterialet samt ur transkriberingarna (Kvale och Brinkmann 2009). 
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4.7 Etiska överväganden 

Denna studie har följt de etiska råd som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar, de 

kallas de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Även Kvale och Brinkmann (2009) belyser 

dessa forskningsetiska krav som viktiga att tänka på. Dessa krav skrevs ner i missivet 

som skickades ut till informanterna med en förklaring om vad dessa krav innebar. För 

en ytterligare försäkran om att informanterna förstått dessa krav förklarade vi dem än en 

gång, men då muntligt innan intervjun tog vid. 

 

4.8 Studiens trovärdighet 

Hjerm & Lindgren (2010) belyser skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetodik. Dessa författare hävdar att det inte går att använda sig av samma 

begrepp inom kvalitativ forskning som inom kvantitativ forskning men att begrepp som 

reliabilitet samt validitet ofta används ändå eftersom dessa benämningar är väl rotade 

inom vetenskaplig forskning. Kvantitativ forskning kan handla om att få fram mätbara 

resultat i form av statistiska mätningar eller genom enkätundersökningar medan 

kvalitativ forskning ofta handlar om att finna kunskap i människans olika uppfattningar 

inom ramen för dennes kunskapsvärld. (Kvale & Brinkmann, 2009)  
 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna. 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.17)  

 

 

4.9 Reliabilitet och validitet i förhållande till en kvalitativ studie 

Reliabilitet handlar om hur trovärdig studien är (Kvale & Brinkmann, 2009). Inom den 

kvantitativa forskningsgrenen handlar reliabilitet om att få samma resultat om och om 

igen oberoende av kontext. För att få en hög reliabilitet i denna studie skulle det därför 

betyda att intervjufrågorna skulle kunna ställas till informanterna igen utan att svaren 

skulle skilja sig från det de tidigare svarat (ibid.). Ett annat sätt för att höja reliabiliteten 

kan vara att skicka det transkriberade datamaterialet till informanterna för att få ett 

godkännande av att det vi transkriberat stämmer överens med det de ville ha sagt. Kvale 

& Brinkmann (2009) framhåller att detta kan vara negativt ur informanternas synvinkel, 

det eftersom det transkriberade materialet kan verka osammanhängande och genom det 

kan informanterna få känslan av att de under intervjuerna pratat ostrukturerat. Känslan 

kan därför bli att de känner sig mindre intelligenta (ibid.). I denna studie har varken 

frågorna ställts igen eller det transkriberade materialet skickats till informanterna. Kvale 

& Brinkmann (2009) belyser det faktum att informanterna kan ändra sina svar beroende 

på vem som utför intervjun samt att dessa även kan ha olika påverkan på situationerna. 

Vidare pålyser författarna att de som utför intervjun har ett stort ansvar i huruvida 

frågorna ställs så att frågorna inte uppfattas som ledande. I och med detta kan 

reliabiliteten mätas i hur intervjupersonerna har agerat under själva intervjuerna (ibid.). 

Kvale & Brinkmann (2009) belyser även att kvalitativa forskningsintervjuer handlar om 

att få fram fakta som är baserat på personliga erfarenheter och på informanternas 
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kunskap och att det är genom detta tolkningar görs och ny kunskap forskas fram. Det 

blir därför svårt att ställa samma frågor igen eftersom människors olika uppfattningar 

och kunskaper ändras. Denna studie handlar därför om att ifrågasätta reliabilitet i form 

av huruvida informanternas svar är pålitliga samt att kritiskt utvärdera vårt eget 

agerande under intervjuerna.    

 

Validitet handlar om hur giltig studien anses vara, hur studien går att mätas för att få 

fram en sanning om det forskaren avser att finna (ibid.). I denna studie handlar därför 

validitet om huruvida svaren på intervjufrågorna stämmer överens med det som studien 

handlar om (ibid.). Om frågorna besvarats med relevans till ämnet studien innefattar.  
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5. RESULTAT 

 
I denna del av studien kommer en redogörelse för vårt resultat att göras, den kommer att 

göras i relation till vårt syfte och till de problemformuleringar som genomsyrar denna 

studie. Utifrån våra tolkningar och med stöd i form av citat kommer vi lyfta det 

informanterna svarat under intervjuerna. Resultatet har tematiseras under relevanta 

rubriker och nyckelord har lyfts fram. 

 

5.1 Förslag skapade nyfikenhet 
Att använda dator som skrivverktyg och att slopa den traditionella skrivinlärningen sågs 

med både nyfikna och skeptiska ögon. Samtliga informanter kände en viss spänning 

inför detta tillvägagångssätt men såg det även som en utmaning och som ett nyanserat 

sätt att se på elevers språkutveckling. En av informanterna delgav att om arbetet på detta 

sätt inte gjorde eleverna läskunniga, var det enkelt att byta tillbaka till ett annat 

arbetssätt efter höstlovet. 

 
Med kunskap om och erfarenheter av andra läs- och skrivinlärningsmetoder så 

känner man en viss trygghet i arbetet, och visar det sig att metoden inte fungerar 

så är det ju bara att byta efter höstlovet. Som lärare har man kunskap om vad som 

ska göras för att eleverna ska lära sig att läsa, det är inte så att denna metod är det 

enda sättet.  (Informant 3) 

 

Alla informanter berättade om att de hade fått stöd från rektor i utvecklandet av detta 

tillvägagångssätt och att det är denne som gett dem möjligheterna att testa en 

tragetonbaserad läs- och skrivundervisning. Den bakomliggande idén till varför 

informanterna blev intresserade av att arbeta med Trageton såg aningen olika ut. På två 

av skolorna var det rektorns initiativ till att starta detta, medan det på den tredje skolan 

var läs- och språksvårigheters center som ville ha en testklass. Skolan accepterade 

erbjudandet och har sedan dess arbetat efter utifrån denna teori om läs- och 

skrivinlärning. Samtliga informanter hade hört talas om Trageton tidigare eller varit på 

studiebesök till skolor som arbetade på detta sätt, innan deras eget arbete togs vid. En av 

informanterna berättade att kunskapen om denna teori erhölls genom en föreläsning 

med Arne Trageton. Informanten blev intresserad av att starta upp detta arbete men 

hade inte resurser så det räckte, så vid ett senare tillfälle och med initiativ från rektor 

och inköp av datorer blev det sedan möjligt. 
 

Det var ganska många år sedan jag var på en föreläsning med honom, då blev jag 

intresserad och jag tror ju på det. Jag tror ju starkt på att det är ett bra sätt. 

(Informant 2)   

 

Samtliga informanter talar om nyfikenhet och att de tror på denna teori. Dock var en av 

informanterna till en början tveksam till denna teori, vilket berodde på att denne var 

orolig för hur detta skulle mottas bland elevernas föräldrar, detta bidrog då en ökad 

nervositet. Informanten menar att det därför var viktigt att få stöd från rektorn i detta 

arbete. 
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Det var min chef, rektorn då, som föreslog att vi skulle åka och göra ett 

studiebesök till en skola som arbetar efter denna metod. Rektorn visste att jag 

skulle ha nästa årskurs ett. Så det var så det kom sig, och av det så blev jag mer 

nyfiken och ville testa och så fick jag stöd av rektorn i det. Så hon, det var hon som 

puffa fram kan man säga… (Informant 1) 

 

Samtliga informanter belyser vidare att inspiration tas från denna teori och att den sen 

modifieras till sin egen, skapandet sker med hänsyn till den miljö samt de 

förutsättningar som finns. 

 
Jag har försökt gjort i ordning min egen metod, för man kan ju inte göra precis lika 

som någon annan. (Informant 1) 

 

Arbetet ser därför olika ut beroende på skola och lärare. Dock är det centrala att 

skrivträning sker via dator. En av informanterna belyser vidare att vi lever i en tid där 

teknik och data tillhör vardagen och att den borde ingå även inom skolans ramar. 
 

Barnen har ofta en dator hemma som de bland annat spelar spel på men det är ju 

väldigt få som använder den som skrivverktyg. När man skriver sig till läsning via 

datorn så är ju datorn ett skrivverktyg och det tilltalar ju barnen. (Informant 6)  

 

 

5.2 Lustfyllt lärande 

Samtliga informanter talade om att detta tillvägagångssätt i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen resulterade i ett mer lustfyllt lärande. De flesta av informanterna hade 

lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning i de tidigare åren vilket underlättar en 

jämförelse mellan olika läs- och skrivinlärningsmetoder. Många vittnade dessutom om 

att de tidigare burit på en känsla av maktlöshet då det gällde att få elever att bibehålla 

lusten att läsa och skriva. Ibland tappade många av eleverna lusten redan innan 

höstlovet i förstaklass. Detta tillvägagångssätt blev en positiv överraskning då de 

upptäckte att, som en av dem uttrycker det:  

”Just det här att man inte släcker några stjärnögon. Eleverna kommer till skolan 

och tycker att det är jättekul i början, men snabbt så brukar det ju vara några som 

hatar att skriva, de tycker allt blir tråkigt för att de måste skriva så mycket. De blir 

trötta i handen och lessnar ganska snart. Men jag tycker inte att jag har någon 

sådan nu utan alla tycker att det är jättekul. Så bara det, att få behålla det, att de 

tycker att det är roligt i skolan” (Informant 2) 

Med detta förklarade hon, menas att färre elever tröttnar på skrivning nu när de 

använder datorn som verktyg i sitt textskapande. Hon förklarar vidare att hon ofta 

möttes av ”stjärnögon” och nyfikenhet under de första veckorna i år ett, men att både 

nyfikenhet och ”stjärnögon” sedan undan för undan klingade av. Det är just detta som 

enligt informanten är den största skillnaden mellan det nya och tidigare arbetssättet. 

Tidigare brukade många motoriskt sena barn tröttna på skrivning då det kan vara svårt 

att skriva fint med penna och papper. En informant uttryckte en mer lustfylld inlärning 

genom att eleven slipper sitta och uppleva sina misslyckanden med penna och papper. 

Han eller hon kan i stället koncentrera sig på att skapa berättelser med handling och 

innehåll. Samtliga informanter betonar också att denna bibehållna lust att skriva 

genererar i allt längre och fler texter än tidigare. Efter att klassen började med datorn 
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som verktyg i den tidiga läs- och skrivundervisning har även, enligt denna informant 

svagare elever erhållit en starkare lust att skriva. Just för att datorn som verktyg inte 

ställer särskilt höga krav på elevens finmotoriska utveckling. 

Ja, hur jag fastnade för det, jag vet inte, det verkade väl enkelt, när man har haft 

många pojkar i skolan där svårigheten har varit handen. De har varit svårt att 

forma bokstäver, svårt att forma ord, och samtidigt har flickorna suttit där och 

skrivit jättefint. Medan flickorna skrivit rad efter rad har pojkarna suttit där och 

inte kunnat hålla sig mellan linjerna. Men när man sedan frågat pojkarna vad 

berättelsen ska handla om, har de haft en hel handling i sitt huvud men tyvärr inte 

kunnat skriva ner den, för de har helt enkelt inte orkat. (Informant 3) 

Så beskriver en av informanterna pojkarnas skrivarbete med penna och papper. 

Naturligtvis finns det pojkar som skriver mycket bra, men hon hävdade att majoriteten 

av de som tidigare hade svårt att skriva var just pojkar. När de sedan började med 

datorn som verktyg, såg hon en förbättring i deras textskapande. Det gick lättare att 

skriva, och det blev på så vis också roligare. 

En del av lusten i det nya textskapandet bestod i att texterna eleverna producerade 

skrevs på ett för eleverna elevnära språk, och att texterna fått både en och flera 

mottagare, vilket i sig skänker elevtexten mening. Samtliga texter skrevs ut och klassen 

skapade små böcker som alla elever hade tillgång till. Varje elev kunde också gå 

tillbaka för att läsa det man skrivit året innan och de fick därigenom syn på sin egen 

progression, vilket några av informanterna såg som essentiellt för lärande och 

motivation. Informanterna framhöll också vikten av att andra elever lätt kan läsa texten. 

Eleven behövde med det nya skrivverktyget inte bekymra sig över om den egna 

handstilen var svår att läsa och det gav att det produceras sammanfattningsvis mycket 

mer läsbart material som dessutom kunde ses som elevnära och dessutom skrivet på ett 

för eleven bekant språk. 

Slutledningsvis påtalade en av informanterna de kunskapskrav som vi idag ställer på 

våra elever och vår tendens att raskt rusa vidare till nästa inlärningsmoment.  

Det går mycket snabbare med denna metod och de får känna sig duktiga. Det är 

sådana krav på barnen i skolan idag så jag känner att det är så ofta de får känna 

att de inte hinner med, att de måste nå så långt. De hinner nästan aldrig reflektera 

över sin egen inlärning, utan de måste hela tiden vidare. När kan de få landa och 

känna att gud vad bra jag är? (Informant 2) 

Med detta menar läraren att en del av det lustfyllda lärandet består av att få tid att landa 

och upptäcka vad man lärt sig, och tillåtas glädjas över sina egna framsteg. Hon 

framhöll att de med hjälp av Tragetons arbetssätt nu uppnått en snabbare läs- och 

skrivinlärning, och att det i och med det resulterade i mer tid till reflektion.   

 

5.3 Tidsbesparande arbetssätt 

Informanterna betonade att eleverna lärde sig både att skriva och läsa snabbare med 

detta tillvägagångssätt, och många ansåg att detta var ett mycket tidsbesparande 

arbetssätt. De hävdade att det med hjälp av detta tillvägagångssätt kunde få in fler olika 

läs- och skrivinlärningsmoment, genom att momenten blev relevant för den text eleven 
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var i färd att skapa. Rätt stavning och annan formalia föll sig så naturligt i 

ordbehandlingen.  

…jag följde med min förra etta ända upp till trean och då jag lämnade över klassen 

till en annan lärare i fyran så antydde han att han tyckte att de låg mycket längre 

fram i framför allt skrivutvecklingen men även i läsning. Denne lärare var mycket 

intresserad av litteratur och kunde se en stor skillnad på elevernas förmåga att 

läsa och ta till sig litteraturen. Klassen hade mycket tidigare än vad som brukar ses 

som normalt gått in på kapitelböcker, och de hade läst massor. (Informant 7) 

En av informanterna påpekade också att en förälder upptäckt att hennes yngste lärt sig 

gemener mycket tidigare, än vad syskonen som inte lärt sig att skriva med datorn som 

verktyg gjort. Hon ansåg att detta kunde ha att göra med att man skriver små bokstäver 

samtidigt som man trycker på de stora. Ögat registrerar den skrivna gemenen och 

kopplar samman den med den versal de tryckt på, vilket kan leda till en snabbare 

inlärning av bokstäverna, och detta utan att de måste tränas genom det traditionella 

bokstavsarbetet (här syftas det på de så vanliga repetitiva bokstavspappren). 

Att tvinga barn att göra bokstäver från början, som vi har gjort förut inser jag är 

bortkastad tid. Speciellt på dem som har motoriska svårigheter, och det är väl 

kanske en handfull i varje klass. Nu börjar vi att skriva med penna först i tvåan och 

då ser vi att många har utvecklat motoriska färdigheter, den fin motoriska delen i 

handen och fingrarna som man faktiskt behöver när man ska forma bokstäver.  

(Informant 5) 

Många informanter nämnde det traditionella och klassiska bokstavsarbetet, men papper 

och penna, som bortkastad tid. En pedagog förklarade att bokstavsarbetet förut tagit 

onödigt mycket tid då man gärna kört en bokstav i taget och att alla elever var tvungna 

att göra klart samtliga bokstavspapper innan de fick gå vidare. Detta oavsett om de 

redan kunde bokstaven sedan tidigare eller ej. 

När de nu sitter och skriver på datorn så får de direkt feedback på att skriver jag 

den här bokstaven så får jag det här ljudet. Det är direkt feedback, när de kan 

lyssna med talsyntesen. Låter det bra det jag skrivit? De får då både 

bokstavsinlärningen och läsinlärningen samtidigt. (Informant 4) 

En av informanterna belyste att man genom att använda talsyntes i textskapandet kunde 

uppnå en snabbare läs- och skrivinlärning just för att förhållandet mellan bokstav och 

ljud blev så uppenbart. Hon framhåller också att de flesta elevers förmåga att stava 

stärktes av att dels arbeta med talsyntes, men också med hjälp av det 

rättstavningsprogram de använde. Med hjälp av stavningskontrollen kunde eleven 

genast lokalisera ett felstavat ord, och korrigera det själv, med hjälp av skrivarkompis 

eller med hjälp av pedagogen 

 

 

5.4 En nivåanpassad läs- och skrivundervisning 

 
Samtliga informanter framhöll Tragetons arbetssätt i läs- och skrivinlärningen som lätt 

att nivåanpassa. Med det menade dem att alla elever får arbeta efter deras egen nivå och 

får därmed chansen att utvecklas i den takt som passar dem. Informanterna betonade 

även att anledningen till varför denna undervisning är lätt att nivåanpassa är för att 

eleverna producerar sina egna texter, och genom det ser man som lärare då tydligt var 
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dennes kunskaper brister och kan anpassa efterarbetet efter det. Alla informanter 

hävdade att efterarbetet med elevernas egna texter är otroligt viktigt, att de genom 

arbetet med sina texter ges olika övningar beroende på var i utvecklingen de befinner 

sig.  

 
Exempelvis kanske det är någon elev som inte har koll på bokstaven N, att man då 

anpassar uppgifter efter det, en uppgift kan då vara att leta bokstaven N i sin text. 

Medan någon annan elev kanske har svårigheter med dubbelteckning, då kan man 

konstruera uppgifter anpassade efter det. På så sätt får de olika uppgifter, utan att 

det behöver synas så mycket. Alla har sin text att jobba med och därigenom går det 

att individualisera väldigt mycket och anpassa uppgifter beroende på elevernas 

behov.  (Informant 2). 

 

En av informanterna framhäver att denna Tragetons teori medför att eleverna inte 

behöver arbeta med sådant det redan kan, så som det var förut, när arbetet med 

skrivundervisning ofta handlade om att skriva bokstäver. Då fick alla elever i klassen 

arbeta med samma bokstav eller i samma bokstavsbok oavsett om de kunde bokstaven 

eller inte. Informanterna betonade att de genom att utgå från Tragetons teori sätter focus 

på elevens eget språk, från dennes språkvärld, genom det lär de sig utifrån sin förmåga 

och utvecklar sitt språk genom sina egna texter. ”Det är så lätt att utveckla, att nivåanpassa 

arbetet efter vad de ligger på för nivå…” (Informant 7) Detta kan styrkas vidare genom en annan 

informants uttryck: 
 

Vi har förbättrat, eller utvecklat, metoden på vårat eget sätt. Det vi har, vi har tagit 

fördelarna och utifrån de förutsättningar som finns här. För det är ju faktiskt så, 

att vi har ju lokaler som begränsar, vi har olika barn, med olika svårigheter, så vi 

har försökt hitta det som kan vara det bästa utifrån vår profession. (Informant 5). 
 

En av informanterna hävdade bland annat att detta även gynnar de barn som är nykomna 

till Sverige, att man som lärare snabbt ser vilka ord de kan och kan därmed lägga energi 

på att hjälpa dessa på ett tydligt sätt. Denne belyste vidare att elever med språkstörningar 

även gynnas av detta arbetssätt. Detta eftersom alla elever arbetar utifrån sin egen nivå.    

 
Barn med invandrarbakgrund som inte har så många ord, där ser vi ganska snart 

vad som fattas också, så att vi kan hjälpa till där. (Informant 5) 

 

För våra barn som har språkstörningar är ju också hjälpta av det här, alla gör ju 

utifrån sitt, så alla kan jobba med det. (Informant 5) 

 

En av informanterna belyser att läs- och skrivutvecklingsarbetet fungerat även innan, 

men menar ändå att denna teori är mer passande just nu. 
 

Och visst barnen lärde sig läsa då också men jag tycker att det här är mycket mer 

anpassat till barnens utveckling och förmåga. (Informant 6) 
 

En viktig aspekt som en av informanterna belyste var att eleverna med hjälp av detta 

arbetssätt får vara nöjd med det de gör. Att de inte behöver uppleva att det är den 

finmotoriska svårigheten som sätter stopp för deras skrivande. Informanten menar att i 

och med att skrivträning börjar först i årskurs 2 har eleverna utvecklat motoriska 

färdigheter att klara av skrivningen på ett helt annat sätt än i årkurs 1. Denne menar att 

detta gynnar självbilden, att kunna känna sig nöjd med det skrivna. 
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Nu börjar vi skriva först i tvåan, då börjar vi, så vi har precis börjat, och då ser vi 

att många har utvecklat motoriska färdigheter, den finmotoriska delen i handen 

och fingrarna som man faktiskt behöver när man ska forma bokstäver. Så där ser 

jag nog den absolut största fördelen. Att alla får vara nöjd med det man gör. 

(Informant 5) 

 

En informant belyser att genom skrivande på dator sker rättningen på ett annat sätt. Denne menar 

att förr när man skulle rätta en saga som eleverna skrivit för hand kränkte man eleven eftersom 

man suddade, pappret blev knöligt och det blev mer synbart att de hade gjort fel. Med hjälp av 

dator är det så enkelt, det är bara att sudda och skriva om. Det felaktiga är inte synbart på samma 

sätt.  

 

… Rättningen är jättelätt nu, att jag liksom, kränker ju ingen elev genom att jag 

ändrar, innan när man skulle sudda, stryka över och göra om så var det ju liksom 

hemskt när de hade suttit och skrivit jätte mycket och så skulle man in där och 

försöka ändra, sådant känner man ju inte längre.  (Informant 3) 
 

 

5.5 Vikten av att samarbeta 

Ett annat tema vi hittade i arbetet med de transkriberade intervjuerna var elevernas 

samarbete vid datorerna. Här rådde det delade meningar huruvida det var ett fungerande 

arbetssätt eller ej. En informant menade att eleverna själva ofta bad om att få övergå till 

eget skrivande, utan skrivarkompis. Det blev helt enkelt för rörigt framför datorerna då 

de skulle samsas och att eleverna då fick svårt att koncentrera sig på uppgiften. En av de 

intervjuade pedagogerna uttryckte det på följande sätt:  

Först fick två elever skriva på samma dator, sedan efter Jul i ettan började vi 

skriva en och en istället för att vi kände att det blev så stökigt och det blev ett 

evighetsjobb att få ihop någonting när de skulle samsas vid samma dator. 

(Informant 3) 

Att det här med samarbetet inte alltid fungerade friktionsfritt förklarade en annan 

informant kunde ha att göra med att det inte alltid är så jättespännande att höra vad 

skrivarkompisen skriver om sin mormor. Men då använde de sig av andra skrivuppgifter 

istället. De kunde till exempel skriva varannan mening och så bytte de färg på texten för 

att kunna urskilja vem av eleverna som skrivit vad. Det kunde röra sig om att skriva 

saker som: ”Vi kan…..” och då fick de bara skriva saker som båda kunde. På så sätt 

blev själva textarbetet intressantare och båda eleverna var tvungna att engagera sig och 

vara i dialog med varandra. Genom detta fungerade samarbetet mycket bättre. Det var 

också en annan informant som såg arbetet i par framför datorerna som att eleverna gavs 

en möjlighet att öva upp sin förmåga att samarbeta. Det var naturligt att detta arbetssätt 

ledde till problem ibland men att det var en process som var viktig för eleverna att ta sig 

igenom. Några av informanterna antydde också att detta sätt att arbeta (i par) var en av 

grundförutsättningarna i ett skolarbete grundat på Arne Tragetons teori om läs- och 

skrivinlärning. Samarbete elever emellan sker här både genom att diskutera de färdiga 

texterna men också i själva textskapandet. Eleverna ansågs hjälpa och stötta varandra i 

skolarbetet. Utmaningen för pedagogen låg i att tillhandahålla rätt övningar och 

uppgifter, anpassade efter situationen. Den citerade informanten nedan, vittnar om att 

själva ”ihopsättandet” av paren kunde från början ställa stora krav på pedagogen, men 

att man till sist lär sig att skapa produktiva par konstellationer. 



 

 

23 
 

Eleverna fick arbeta två och två, och de sattes först ihop slumpmässigt. Sedan 

provade vi att sätta ihop en svagare och en starkare, men det kändes heller inte 

rätt. Nu försöker vi para ihop de elever som passar bra ihop rent socialt. De som 

jobbar bra ihop. Först under hösten fick de skriva riktiga texter tillsammans. De 

turades då om att skriva en mening och punkt och sedan så fick nästa skriva en 

mening och punkt. (Informant 3) 

Själva arbetet i par sågs ändå bland de flesta informanter som en viktig del i skolarbetet 

även om det för en del elever skapade vissa svårigheter att fokusera. Att arbeta i par, 

menar en av informanterna skapar språkdiskussioner och en annan typ av dialog jämfört 

med de språksamtal som vanligtvis sker lärare och elev emellan. I en traditionell 

undervisning sker dessa samtal oftast genom att läraren berättar för eleven, det ger då en 

monolog istället för en så viktig dialog. 

 
 

5.6 Pedagogernas frihet när det kommer till valet av metod 
 

Samtliga pedagoger framförde att användandet av olika metoder parallellt är nödvändigt. 

Detta främst när elever visar svårigheter med att lära sig läsa och skriva. Ibland har då 

mer syntetiska metoder använts.  

 

Vi har till och med använt oss av Witting-metoden ibland, och då på de barn som 

haft det väldigt jobbigt att lära läsa och som inte riktigt har lärt sig läsa med hjälp 

av ljudning, som jag hade hoppats på, och inte helordsmetoden heller. (Informant 

2)  

 

Informanterna talar om att det vid sidan av Trageton främst är bokstavsarbete samt 

läsning, både tyst läsning samt högläsning som används. Läsningen är det som alla dessa 

informanter påpekat som en viktig del i elevernas läsutveckling. De menar att det 

egentligen inte finns något som utesluter det andra, utan snarare används flera olika 

arbetssätt och dessa val styrs efter elevernas behov, men att informanternas planering 

ändå oftast sker med Trageton som grund och vid behov använder de andra sätt, såsom 

exempelvis ljudning av bokstäver.  

 
Ja fast det är nog Trageton som är det som ligger som ett huvudstråk i hur jag 

tänker. Jag har arbetat så pass länge med det. Men sedan ja, det hör ju till att man 

ska läsa mycket. Det säger ju han också. Man ska ha ett bibliotek i klassrummet. 

Gärna med barnens egna böcker. Vi läser både barnlitteratur och 

ungdomslitteratur. Och vad det är för metod egentligen det vet jag inte.  

(Informant 6) 
 

Informanterna belyser att en del av arbetet består i övningar som övar upp finmotoriken. 

Då bland annat genom olika former av bokstavsarbete. De belyser vidare att det är viktigt 

att medan arbetet på dator sker så måste det finnas en strategi för hur lärandet ser ut, så 

att läraren ser om utveckling har skett, vad som behöver ändras eller arbetas mer med. 

 
Ja, visst gör vi det. Inte jobbar vi endast enbart vid datorerna. När man jobbar 

med bokstäverna, den första bokstavinlärningen, spårar vi, alltså man försöker ju 

jobba praktiskt, som jag sa tidigare i fler ämnen än att bara liksom stå vid 

datorerna och jobba. (Informant 5) 
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Vi blandade ju in och hade som ett slags läs, bokstavschema, utan att vi skrev så 

mycket, utan det var att vi kände igen bokstaven, vi kanske drog den med pensel 

eller formade den på annat sätt, gjorde olika uppgifter så att vi blandade ändå in 

bokstavsarbete, och även ljudning, den metoden hade vi in, att ljuda bokstaven, 

men det kommer ju också in i arbetet vid datorn genom att vi har ljudande 

tangentbord... (Informant 1) 

 

En av informanterna delgav även att olika former av diagnoser kan vara nödvändiga för att se hur 

långt eleverna har kommit i den skriftspråkliga utvecklingen. 

 

… Jag har gjort olika diagnoser, det första jag såg var att barnen i den här 

klassen, om det är en tillfällighet det vet jag inte, men de lärde sig läsa, alla läste 

före höstlovet. Det tror jag är ovanligt. Så såg det inte ut tidigare, några kanske lär 

sig läsa i tvåan tillexempel. Här läste alla ihop ord före höstlovet, bara efter några 

veckor. Sen kan ju det bero på att detta är en stark grupp, det vet jag inte, jag har 

inte jämfört än. Jag också när jag gjorde en diagnos sett att stavningen var väldigt 

bra nu när det hade jobbat med datorn.  (Informant 1) 

 

Samtliga informanter verkar vara överens om att man i arbetet utifrån Tragetons teori 

använder olika metoder och teorier om läs- och skrivinlärning. De framkom att 

bokstavsarbete, arbete med ljudning var en del av arbetet och man anpassade både 

skoluppgifterna och metoderna efter elevens behov. 
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6. Diskussion 

I stycket som följer ställs resultatet i relation till arbetets problemformuleringar och 

bakgrund. Detta för att undersöka om arbetets frågeställningar besvarats. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 
I sin helhet har studiens utformning känts relevant i förhållande till det undersökningen 

avsett. Att vi först skapade oss en grundförståelse gällande området som studien handlar 

om, och att vi sedan fördjupade oss i Arne Tragetons teori och genom det kände oss 

förberedda inför de intervjuer som ligger till grund för denna studie. Detta underlättade 

intervjuerna eftersom vår kunskap om ämnet öppnade upp för samtal. Att använda sig 

av kvalitativ intervjuteknik är ett bra tillvägagångssätt att använda sig av när det gäller 

att få en god bild av den verklighet som undersöks. Att sedan få möta dessa lärare och 

se den miljö de är verksamma i var inspirerande och gav oss kunskap som nog inte hade 

kunnat vinnas vid annat tillvägagångssätt. Däremot, trots vår grundkunskap om ämnet 

påträffades vissa brister inom intervjuteknik och vårt eget agerande under intervjuerna. 

Intervjutekniken förbättrades förvisso under tidens gång men såhär i efterhand är det lätt 

att analysera de val vi gjort och reflektera över dessa. Vid närmare eftertanke kanske 

själva utformningen av det frågeformulär vi använt oss av, trots flera omarbetningar, 

kunde ha omarbetas ytterligare en gång för att på ett tydligare sätt komma åt vidare 

information. Vi fick visserligen svar på de frågeställningar som genomsyrar denna 

studie, men att frågeställningarna har kunnat ändrats till det bättre. Med detta vill vi 

framföra att en intervjuguide förmodligen är att föredra, dessa är utformade efter en 

speciell mall med huvudfrågor och följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009) som då i sin 

tur öppnar upp intervjun på ett annat sätt beroende på vad som frambringas i intervjun. 

 

Eftersom vi redan innan denna studie hade som krav att lärarna skulle arbeta efter 

Tragetons teori samt att de skulle ha olika lång erfarenhet gällande det arbetet 

begränsades vi i vår undersökning. Att alla dessa sedan är kvinnor kan ses som negativt 

eftersom könsaspekten inte tagits i beaktande. Men som tidigare nämnts, enligt vår 

erfarenhet, så är lärare generellt sett för de tidigare åren kvinnor. En spännande aspekt i 

detta hade varit om hälften av våra informanter hade varit män och hälften kvinnor. 

Kanhända att detta skulle ha gett samma resultat som vi redan åstadkommit, men andra 

synvinklar har säkerligen kunnat lyftas fram.  

 

En vidare studie om detta och som samtidigt skulle ställa olika teorier om lärande mot 

varandra hade varit att intervjua lärare som arbetar med andra sätt gällande läs- och 

skrivinlärning. Att exempelvis intervjua lärare som arbetar efter Tragetons teori 

samtidigt som intervjuer sker med andra lärare som grundar sin undervisning på andra 

teorier. Att sedan göra en jämförelse mellan dessa och urskilja likheter samt skillnader 

skulle frambringa ett intressant resultat.  

 

Slutligen vill vi säga att användandet av intervjuer som redskap för att nå det uppställda 

syftet kändes som det rätta valet. Detta eftersom studien vi just utfört handlar om att få 

inblick i lärarnas arbete med den tidiga läs- och skrivinlärningen och där specifikt 

gällande ett område. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Många av de informanter vi kommit i kontakt med ute i skolorna vittnar om en känsla 

av att eleverna tidigare tappade sin lust att läsa och skriva redan under år ett. Dessutom 

visar resultaten av PISA-undersökningen från 2009 (Skolverket, 2010) att svenska 

elevers läsförståelse har försämrats markant sedan tidigare mätningar.  

Ett starkt vägande skäl till att Tragetons teori om läs- och skrivinlärning fångade 

informanternas intresse var att den sas bibehålla elevers lust att lära. När det kommer till 

lusten att lära, hävdar samtliga informanter att då de på senare år utgått från Tragetons 

teori om att skriva sig till läsning lyckats bibehålla elevers lust att läsa och skriva. Då 

förmågan att läsa och skriva kan ses som en nyckel till att utvecklas både som individ, 

socialt och i framtida arbetsliv är mycket vunnet då lusten består. Några av 

informanterna förklarar detta med att det är lättare för elever i de tidigare skolåren att 

skriva med hjälp av dator än att skriva med hjälp av papper och penna. Att skriva med 

hjälp av dator kräver mindre av elevens finmotoriska färdigheter och det resulterar i att 

eleverna inte längre klagar på att de har ont i fingrarna eller är trötta i armen när de 

skriver vilket också Trageton (2005) belyser. En läs- och skrivundervisning med dator 

istället skulle, menar en annan informant, bli mer lustfyllt då eleven slipper uppleva sitt 

misslyckande med papper och penna. Genom att göra skrivningen lättare rent motoriskt 

skulle resultera i att man bibehåller lusten att lära, och på så sätt stärks elevers läs- och 

skrivförmåga. 

 

Vidare tar några av informanterna särskilt upp elever med motoriska svårigheter, och att 

dessa elever särskilt gagnas av en läs- och skrivundervisning med hjälp av dator som 

verktyg. En av informanterna belyser särskilt pojkars ofta sent utvecklade finmotorik. 

Denne påtalar en generellt sett något senare läs- och skrivutveckling hos pojkarna i sin 

klass. Hon beskrev det som att de tidigare hade svårare att producera längre texter, även 

om de hade en hel handling i sitt huvud. Dock såg hon ett ökat textskapande i och med 

datorns införande i läs- och skrivundervisningen, men ändå inte på samma nivå som de 

flesta flickors. Myrberg (2007) framhåller också pojkars bristande läsintresse i Att läsa 

och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. Han poängterar att pojkars bristande 

läsintresse är något som måste uppmärksammas och att detta inte bara har en lösning, 

utan att det ringa intresset inte bara har med motorik att göra, utan att det förmodligen 

också hör ihop med både ”identitet och självbild, sociala förhållanden och kraven på 

jämställdhet i det moderna samhället.” (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.98) 

 

Vad det gäller elevers sämre resultat i PISAs läsförståelsetest, och då särskilt pojkars, 

kanske detta kan härledas till vad denna informant uttryckte under intervjun. Orsaken 

till denna försämring vet vi inte, men tänk om ett sätt att motivera elever, som 

informanten hävdar, skulle vara tillämpning av Tragetons teori för att bibehålla lusten 

att läsa och skriva? Då just lust och motivation i lärprocessen beskrivs vara viktig 

(Liberg, 2006). 

 

Det har också under intervjuerna framkommit att arbetet utifrån denna teori innebär att 

eleverna arbetar mer i par än som tidigare enskilt. Anledningen till detta förklarar några 

av informanterna är att eleverna ska diskutera, samarbeta och hjälpa varandra. Vikten av 

elevsamarbete och diskussion belyser även Björk & Liberg (2006), Lindö (2002), Säljö 

(2000) och Trageton (2005). I resultatet framgår att informanterna inte alltid är eniga 

huruvida pararbetet är ett fungerande arbetssätt eller ej. Som en av dem beskriver det, så 

fungerar arbetet i par inte alltid friktionsfritt vilket kan göra undervisningen stökig. 
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Däremot menar en annan att detta är ett bra sätt för eleverna att öva upp sin förmåga att 

arbeta parvis för att senare lättare klara av att samarbeta. Genom att eleverna arbetar i 

par tränar de sin förmåga till språkliga samtal med skrivarkompisen. I textarbetet utifrån 

Tragetons teori förutsätts elever dels diskutera i grupp tillsammans med läraren samt 

diskutera parvis under själva arbetet gång. En av informanterna framhäver att dialog 

elever emellan öppnar upp för språkdiskussioner som annars inte skulle uppstå lärare 

och elev emellan. Detta kan knytas an till det Säljö (2000) och Vygotskij (1987) 

refererad i Lindö (2002) anser med att kamratsamarbete leder till en ökad medvetenhet 

vilken i sig leder lärprocessen framåt. 

I arbetet med denna studie framkommer gång efter annan att lust och motivation stärker 

läs- och skrivinlärningen. Informanterna menar att elevernas bibehållna lust att skriva 

medför att de skriver mer vilket då resulterar i en stärkt skrivförmåga, som i sin tur 

kanske kan liknas vid en positiv spiral i kunskapandet. Detta kan härledas till det 

Lundberg och Herrlin (2005) uttrycker, då de påtalar vikten av att skola och lärare bör 

verka för att redan från början skänka elever en positiv bild av läsning och 

textskapande. Både informanter och Lundberg och Herrlin (ibid.) verkar kunna enas om 

att det är lärarens ansvar att verka för att skapa positiva spiraler där ”…framgång ger 

nya framgångar, där elevernas självförtroende stärks, när de upplever att de blir allt 

bättre...” (Lundberg & Herrlin, 2005, s.16). Detta kan också kopplas samman med 

Läroplanens mål att ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 

och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter.” (Lgr 11, s. 10). 

En annan viktig aspekt i det lustfyllda lärandet anser samtliga informanter är att 

eleverna producerar egna texter, och att det medför att eleven förvandlas till medskapare 

av sin egen kunskap, vilket också Westlund (2009) och Trageton (2005) förespråkar. 

Genom detta arbetssätt ser informanterna hos sina elever, en ökad lust att skriva viket 

överensstämmer med Libergs (2006) övertygelse om att egenproducerade texter som 

skapas i kommunikativa situationer stärker motivationen. Så gott som alla informanter 

framhöll vikten av det egna textskapande för att öka elevers motivation och att den 

dataskrivna texten skrevs ut. Två av informanterna menade att det fungerade som direkt 

feedback, vilket är en förutsättning i de tidigare åren. Glädjen låg i att man fick sin 

skrivna text direkt i handen och att den dessutom var prydligt skriven på dator, så att de 

andra eleverna också kunde läsa den. Textskapandet blir meningsfullt då texten så som 

Trageton (2005) också framhåller får en mottagare (en eller flera andra elever). 

Vikten av att få tid till reflektion och att tillåtas glädjas över sina framsteg påtalade en 

av informanterna vara av yttersta vikt för ett lustfyllt lärande. Hon framhöll att eleverna 

genom att använda sig av Tragetons tillvägagångssätt uppnådde en snabb läs- och 

skrivinlärningen och att de på så sätt fick tid och att reflektera över vad de lärt sig.  

Informanterna framhäver i likhet med Trageton (2005) vikten av individualisering vilket 

också överensstämmer med Malténs ((1992) idé om att undervisningen bör anpassas 

efter både individ och situation. Individualiseringens betydelse i undervisningen betonas 

också i läroplanen (Lgr11). Några informanter beskriver individualiseringen i läs- och 

skrivundervisningen som att eleven producerar sin egen text, på sitt eget språk, och att 

läraren sedan anpassar språkarbetet efter elevens förmåga. Textskapandet sker således i 

samklang med den enskilde individens behov och förmåga. Detta så att varje elev kan 

utvecklas i den takt de är mogna för. Detta överensstämmer med Westlund (2009) 

uppfattning om att det ligger i lärarens händer att ta reda på hur en elev bäst skaffar sig 
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kunskap. Att läraren först genom att se och förstå elevs tankevärld och utveckling kan 

tillhandahålla uppgifter anpassade efter individen. Inom individualiseringen faller också 

metodval. Samtliga informanter hävdade att de använder flera läs- och 

skrivinlärningsmetoder parallellt och att de såg det som en klar fördel att anpassa 

metodval efter varje elevs behov. Det ”läskrig” som Längsjö och Nilsson (2005) och 

Svärd (2008) beskriver verkar således vara över. Enligt en av informanterna skänker 

kunskap om olika teorier om lärande, läraren en grundtrygghet då det gäller att plocka 

det bästa ur olika läs- och skrivinlärningsmetoder. Den samme menar också att det med 

erfarenhet blir lättare att växla till en annan metod då den för tillfälligt praktiserande 

visar på bristande resultat. Genom att känna sig trygg i sin roll, och kanske tack vare sin 

breda kunskap om läs- och skrivinlärningsmetoder, vågade denne prova Tragetons 

relativt nydanande idé om att skriva sig till läsning med hjälp av datorn som verktyg.  

På frågan om hur de kom i kontakt med Arne Tragetons teori om läs- och skrivinlärning 

berättar samtliga informanter om att själva initiativet från börja kom från skolans rektor. 

Utan rektorns initiativtagande hade detta varit svårt att genomföra särskilt då denne är 

den som enligt styrdokumenten har det övergripande ansvaret. Det ligger också på 

rektorn att se till att elever och lärare har de för undervisningen relevanta verktyg vilket 

i detta fall omfattar datorer och annan teknisk utrustning (Lgr 11). Dock understryker 

alla informanter att även om rektorn var den initiativtagande, så var det i grunden 

informanterna själva som fattade det slutgiltiga beslutet om att de ville prova detta 

arbetssätt. De tyckte det lät som en spännande och kreativt arbetsform och de hade 

dessutom hört mycket gott om den.  

Sammanfattningsvis vill vi lyfta att informanterna väljer att använda sig av olika läs- 

och skrivinlärningsmetoder parallellt. Metodvalet styrs av elevernas behov och med 

hänsyn till vad individen är i behov av för form hjälp. Samtliga informanter upplever att 

de genom att använda sig av en undervisning som bygger på Arne Tragetons teori om 

att skriva sig till läsning stärker både elevers läs- och skrivinlärning samtidigt som de 

behåller lusten att lära. De belyser framförallt motoriskt sent utvecklade elever som de 

som tjänar på att använda sig av datorn, just för att det inte krävs en lika väl utvecklad 

motorik för denna typ av skrivande. 
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6.3 Avslutande kommentar 
 

Under intervjuerna förmedlade informanterna en positiv och energisk bild av deras 

arbete efter Tragetons teori. Alla hade olika erfarenheter av läs- och skrivundervisning 

och menade att inget undervisningssätt uteslöt den andra, utan att en blandning av olika 

var att föredra. Samtliga hävdar även att de anpassar metoden efter elevernas behov, 

samt den miljö och de förutsättningar som finns. Generellt sett såg pedagogerna fler 

fördelar än nackdelar med denna metod, förutom en ökad produktion av text, såg de 

även en ökad lust till skrivande. Alla informanter framförde att den enda nackdel de såg 

med användandet av dator i skolundervisningen var deras egen bristande tekniska 

förmåga samt att datorerna ibland hade en tendens att vålla besvär. Syftet till deras val 

av att arbeta på detta sätt var till mångt och mycket styrt av deras eget intresse men att 

stödet från rektor sågs som en viktig del.    

 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Vår önskan är att en utökad forskning gällande dator som hjälpmedel görs. Det skulle 

underlätta för andra lärare i samma sits som oss samtidigt som det skulle gynna eleverna 

i deras språkutveckling om resultaten visar sig vara positiva. De flesta av lärarna i vår 

studie anser att eleverna lär sig att läsa och skriva mycket snabbare sedan införandet av 

Trageton i skolan. En tanke som uppstod genom detta var om det kan finnas risker med 

att språkutvecklingen går för snabbt? Om inlärningen går snabbt i år ett och år två, har 

vi då någon garanti för att det språkliga medvetandet inte halkar efter? Att därför se om 

och huruvida denna teori får genomslagskraft i den svenska skolan och om detta i så fall 

påverkar elevernas läs- och skrivförmåga blir intressant att följa.   

 

För att vidare belysa en för oss intressant aspekt i detta är att se om datoranvändningen 

har någon påverkan på elevers koncentrationssvårigheter. Samhället och teknologin är 

under ständig utveckling och förändring. Som vi nämnt tidigare i denna text lever vi nu 

i en tid som är under snabb utveckling vilket också speglas i det stressade samhälle vi 

lever i. Ska då skolan bidra till denna snabba utveckling genom att införa dator som 

verktyg i skolan? 
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Bilaga 1. 
 

Till dig som valt att delta i vår studie 

Johanna Stål och Sofia Eriksson heter vi som gör denna studie och som har valt att 

kontakta just dig. Vi studerar till lärare vid Gävle högskola och är nu inne på vår sista 

termin där skrivandet av vårt examensarbete är i full gång.  

Studien handlar om hur pedagoger arbetar med Arne Tragetons metod gällande 

datoranvändning som första redskap i elevers läs- och skrivutveckling. Eftersom denna 

metod är något du arbetar efter är vi övertygade om att vi med din hjälp kan få en 

inblick i, och ökad förståelse för hur själva skolarbetet utformas. Grunden till denna 

studie ligger i pedagogers syn på detta arbetssätt. Studien skulle därför inte gå att 

genomföras utan din hjälp så vi är otroligt tacksamma för att du har valt att delta. 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilka grunder pedagoger väljer att arbeta 

efter Tragetons metod, och framför allt vad du som pedagog ser för för-och nackdelar 

med den. Vidare vill vi undersöka hur själva arbetet går till, alltså hur eleverna använder 

sig av datorn i deras egen inlärning samt om hur du som pedagog upplever att eleverna 

tar till sig detta tillvägagångssätt i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Det ligger 

dessutom i vårt intresse att undersöka hur din erfarenhet i arbetet med andra läs- och 

skrivutvecklingsmetoder ser ut samt om du använder dig av dessa som komplement till 

Arne Tragetons metod.  

Deltagandet sker på frivillig basis och ni kan när som helst välja att avsluta intervjun. Vi 

garanterar konfidentialitet, så att varken skola eller pedagog kan identifieras i vår 

rapport. Intervjun kommer att spelas in, det inspelade intervjumaterialet kommer att 

förvaras på Gävle högskola och kommer inte att kunna användas av andra. Intervjun tar 

omkring 30 minuter. 

 

Väl mött 

Johanna Stål på telefon: xxx-xxx xx xx eller via e-post: xxxxxxxx@student.hig.se   

Sofia Eriksson på telefon: xxx-xxx xx xx eller via e-post: xxxxxxxx@student.hig.se  

Vår handledare på telefon xxx-xxx xx xx eller via e-post: xxx@hig.se 
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Bilaga 2. 

Intervjustudie  

1. Berätta om din erfarenhet av att arbeta med olika läs- och 

skrivutvecklingsmetoder. 

2. Hur kommer det sig att du fastnade för Arne Tragetons teori om 

datoranvändning som första redskap i läs- och skrivutvecklingen? 

3. På vilka grunder har du valt att arbeta med denna metod? (Var det skolans beslut 

eller ditt eget initiativ?) 

4. Kan du tydligt beskriva hur eleverna använder sig av datorn i deras läs- och 

skrivutvecklingsarbete. (arbetar eleverna parvis eller ensamma?) 

5. Hur många datorer finns att tillgå? 

6. Berätta om vilka fördelar respektive nackdelar du ser med att använda sig av 

denna metod. 

7. Använder du dig av flera metoder utöver denna när det gäller att förbättra 

elevers läs- och skrivutveckling? 

8. Berätta om du ser några skillnader i elevers läs- och skrivutveckling nu jämfört 

med tidigare?  

9. Påverkar metoden elevens förmåga att skriva för hand? 

10. Finns det något annat du vill tillägga eller förtydliga? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


