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Abstract  
 
Syftet med fallstudien var att undersöka vad eleverna i klassen tyckte om att arbeta med 

Trageton- metoden men också vad pedagogen hade för erfarenheter vid användningen av denna 

metod. Undersökningen som gjordes under fyra veckors period visar att elever och pedagog, i 

klassen som observerades, allmänt har en ganska positiv inställning till denna metod. Att skriva 

sig till läsning genom datorn passade eleverna där de också fick skapa egna böcker vilket 

resulterade i självkänsla och motivation. Pedagogens variation av olika metoder passade de elever 

som fanns i klassen, då hon hade anpassat denna till elevernas kunskapsnivå.  

 

Nyckelord: Trageton- metoden, läs- och skrivinlärning, IKT, datorstödd undervisning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 4 

1. Inledning  
 
Under höstterminen 2006 skulle vi på Halmstad Högskola ha en tvåveckors VFU- period, vilken 

ägde rum, under tiden kursen Läs- och Skrivutveckling pågick. Det var här jag för första gången 

kom i kontakt med Trageton pedagogiken som min handledare kallade det. Denna pedagogik 

kallade hon efter den norska forskaren och pedagogen Arne Trageton, vilken gick ut på att skriva 

sig till läsning. Detta kallade han också sin bok som han har skrivit: ”Att skriva sig till läsning - 

IKT i förskoleklass och skola”1 Detta verkade intressant och det var något som jag inte hade hört 

talas om sedan tidigare. Därför kändes det angeläget att forska vidare kring denna pedagogik. Då 

jag trivdes bra hos denna handledare bestämde jag mig för att återvända till hennes klassrum i 

min sista praktikperiod, detta efter att ha diskuterat med handledaren om mitt intresse för 

Trageton pedagogiken. Jag bestämde mig för att jag på något vis ville ta reda på mer om hur 

denna pedagogik fungerade ute i verksamheten. Det bästa sättet att göra det på var att utföra en 

studie i min handledares klassrum. Handledaren kontaktades och frågades om tillåtelse, då detta 

inte var några problem bestämde jag mig för att utföra en fallstudie i hennes klass som var en 

årskurs 2. Pedagogiken i fråga kallas också IKT, vilket står för Informations- och 

kommunikationsteknik (eng. Information and Communication Technology, ICT) och är den del av 

IT som bygger på kommunikation mellan människor.2 Beteckningen IKT uppmärksammades då 

jag skulle söka efter litteratur i Högskolebibliotekets databaser och fick fram IKT i samband med 

Arne Tragetons namn. Hans tankesätt härstammar från ett stort forskningsprojekt som har gjorts i 

USA där man har studerat IKT i skolan, dvs. hur datorn kan användas som skrivmaskin i de 

yngre åldrarna. Detta program marknadsfördes av IBM under 1980-talet i ledning av John Henry 

Martin, programmet kallas för Writing To Read och förkortas WTR. Det finns en senare version 

av WTR som uppdaterades år 2000. WTR går ut på att barnen lär sig skriva och läsa utifrån egen 

gjorda berättelser. WTR kombinerar:  

• Språkliga erfarenheter som utgångspunkt 
• Tidigt skrivande 
• Fonembaserad (ljudriktig) skrivning 
• Användning av datateknologi3 

Pedagogiken går ut på att skriva sig till läsning på datorn, vilken ska kombineras med annat 

material vid läsinlärning. Mitt intresse för detta ämne blev som störst vid närmare funderingar på 
                                                
1 Trageton, Arne (2005) , ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola” 
2 Hämtad 2007-04-30 på www.sv.wikipedia.org  
3 Trageton (2005), a.a. s. 146 
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hur många elever som har svårigheter i läsförståelse. Jag pratar om de tillfällen jag själv har 

upplevt och där jag har sett elever som kämpar sig igenom bokstäverna i de ordinära 

skolböckerna. Många av dessa elever klarar av att knäcka läskoden, men vad händer med dem 

som har svårt för det eller rent av inte klarar detta? Om det fanns en möjlighet för att underlätta 

för dessa elever ville jag veta vad det var, vilket utgjorde valet till denna studie. Jag vill ta reda på 

om denna pedagogik fungerar ute i verksamheten, för att senare avgöra om den kanske i mitt 

framtida pedagogiska yrke skulle fungera som ett komplement eller en del av mina 

undervisningsmetoder vid lästräning. Jag kommer i analysen att tolka det jag har sett och hört 

under studien och utifrån detta göra egna tolkningar, denna ansats kallas för hermeneutik vilken 

är läran om tolkning och förståelse av diskurser.4  

 

2. Syfte 
 
Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka om användandet av Trageton- metoden innebär att 

eleverna upplever att det gynnar deras läsinlärning respektive skrivinlärning.  

2.1 Frågeställningar 

Genom detta arbete vill jag ha svar på två frågeställningar som utgår dels ifrån ett lärarperspektiv 

och men också ett elevperspektiv.  

 

1. Hur upplever eleverna användandet av Trageton- metoden i undervisningen? 

 

2. Hur upplever läraren sina erfarenheter vid användningen av Trageton- metoden i samband 

med läs- och skrivinlärning? 

 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 
 
För att bättre förstå sambandet mellan lärande och datoranvändning hos de yngre eleverna 

bestämde jag mig för att förklara begreppen lärande och kunskap, då jag anser att detta är av 
                                                
4 Hämtad 2007-04-30 på www.sv.wikipedia.org  
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pedagogisk relevans för mitt examensarbete. Den uppfattning som pedagoger har om kunskap 

genomsyrar planering, genomförande och utvärdering av deras undervisning. Mitt syfte är inte att 

djupgående förklara den kunskapssyn jag har, då jag inte anser detta vara relevant i 

examensarbetet. Min kunskapssyn är att man ska ha upplevt något eller varit med om en 

erfarenhet för att sedan lära och utvecklas av denna, vilket präglas både av det konstuktivistiska 

och sociokulturella perspektivet. Ett villkor för lärande är att båda dessa traditioner presenteras 

och används i undervisningen. Med bakgrund av det nämnda ovan har jag valt att presentera 

dessa två inriktningar och dess forskare.  

 

IKT som Trageton- metoden handlar om, utgör ett väldigt brett område. Begränsningar har därför 

gjorts till att koncentrera litteraturstudien till området; att skriva sig till läsning på datorn för de 

yngre eleverna, vilket är vad forskaren och professorn Arne Trageton behandlar. Eftersom de 

elever som skulle observeras gick i andra årskurs ansåg jag det vara oväsentligt att forska om 

datoranvändningen i allmänhet, dvs. en spridning på alla åldrar. Den teoretiska utgångspunkten 

koncentreras därför till ämnet svenska och läs- och skrivinlärning då detta är vad Trageton 

metoden handlar om. I samband med detta kommer en förklaring av begreppen läsinlärning och 

skrivinlärning också att ges.   

 

3.1 Lärande och kunskap enligt pedagogisk psykolog 
 
Jag valt att i arbetet fokusera mig på och lyfta fram de drag som är väsentliga för arbetet och som 

tillsammans har format min syn på lärande och kunskap, detta istället för en fördjupning på 

perspektivens skillnader och likheter vilka jag inte anser vara väsentliga i detta sammanhang.  

 

De viktigaste processerna för lärandet och identitetsutvecklingen förekommer i ett socialt 

samspel mellan människor, där lärande och socialisation är i samspel med varandra. Säljö menar 

att samtal är det viktigaste vid undervisningstillfällen men också i vårt skapande av kunskap. Vid 

kunskapsbildning lär vi av varandra och delar kunskaper vilket är nödvändigt för lärande. 5 En 

annan syn på inlärning är också att den är medveten och att inlärning leder till ett önskat resultat 

eller en produkt. Här påpekar Hörnqvist att då en individ lär sig innebär detta någon slags 

                                                
5 Säljö, Roger (2000), ”Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv”, s. 38-46 
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förändring hos individen, detta i förhållande till hennes/hans livsvärld. Detta görs av såväl 

medvetna som ickemedvetna livserfarenheter som individen skaffar sig under livet. Denna 

förändring leder till att vi uppfattar världen på ett annat sätt, jämfört med tidigare.6    

 

3.1.1 Kognitivism/ konstruktivism 
 
Piagets perspektiv har som utgångspunkt att människan föds till en social varelse och kan bara 

utvecklas genom att växa upp gemensamt med andra människor i samhälle, tillexempel lär barn 

in språk genom imitation. Däremot att vara social, med den betydelsen att fungera och kunna 

samarbeta med andra människor är något som utvecklas med tiden och inget man föds med.  Här 

lär sig människan i den miljö han/hon befinner sig i. För att kunna utvecklas krävs att man är 

aktiv, vilket kan vara en begränsning för barn då de inte har utvecklats tillräckligt som små. 

Genom erfarenheter och aktivt handlande kan barnen skapa större förståelse och på så sätt också 

utvecklas. 7 

I samspel med omgivningen bygger eleverna kunskap där de förstår och ser samband, vilket är en 

process i lärande. För att detta skall kunna göras är det viktigt att eleverna, utifrån egen förmåga 

och verklighetsuppfattning, kan styra sin lärandeprocess.8 

Kognitivismen tydliggör hur människan i samspel med sin omgivning bildar kunskap och där 

syftet är att beskriva och förstå vad som beskrivs som människans kognitiva utrustning och 

hennes mentala processer. Kognitiv utveckling innebär att man skaffar sig erfarenheter som 

justerar den egna världsbilden och på så vis utvecklas intellektet.9 

Konstruktivismen som är en del av kognitivismen innebär att en människa eller individ inte tar 

emot passiv information. Med ett konstruktivistiskt tankesätt menar man att människan genom att 

vara aktiv utvecklas till att vara förstående för sin omgivning och omvärlden. Utifrån detta skapar 

vi också förståelse och sammanhang av det vi ser, hör eller känner.10 ”När barnet studerar och 

manipulerar omvärlden fysiskt och begreppsligt, konstruerar det samtidigt en personlig 

meningsfull bild av världen” 11 Samma perspektiv finns hos Piaget som ville tydliggöra hur 

                                                
6 Hörnqvist, Maj- Lis, Att uppleva sig duktig. (2000), s. 90- 102 
7 Jerlang, Espen, Jean Piagets teori om intelligensen. (2005), s. 231-241          
8 Jerlang (2005), a.a. s. 237 
9 Säljö (2000), a.a. s.59-61; Jerlang (2005), a.a. s. 237-238 
10 Säljö, Roger (2000), ”Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv” s.56-59 
11 Säljö (2000), a.a. s. 59 
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människan i samspel med omgivningen bildar kunskap.12 Självreglering är ett centralt begrepp i 

det konstruktivistiska perspektivet. Människan arbetar hela tiden aktivt och med ett syfte för att 

anpassa sig och skapa större kunskap och genom detta utvecklas. Hon försöker skapa en balans 

mellan det som sker runt omkring hennes omgivning och de inre kunskaper hon har med sig. Om 

människan skulle hamna i någon form av konflikt och denna balans hotas, leder detta till att 

denna ordning återigen återställs av en process som Piaget kallar för adaption. Detta innebär att 

människan genom denna process anpassar sig till den nya situationen.13 Adaptionsprocessen 

beskrivs som två olika processer som verkar samtidigt; assimilation och ackommodation.14 

Assimilation går ut på att vi tar informationen vi får och anpassar den till den kunskap vi redan 

har sedan tidigare, vilket sker med en inre process.  Men ibland registreras fenomen som säger 

emot våra tidigare kunskaper. Våra gamla tankevanor ändras då genom ackommodation så att 

även den okända informationen skall rymmas i vårt medvetande som accepterad kunskap. Detta 

betyder inte bara att den nya informationen bearbetas och tas emot utan att den gamla 

informationen som fanns där tidigare kan fungera annorlunda i framtiden.  15  

 

3.1.2 Sociokulturell teori  
 
Det sociokulturella perspektivet har liknande tankar med konstruktivismen där ett exempel är att 

båda teorierna lägger stor vikt på elevens aktivitet. Detta innebär att det krävs en aktiv elev som 

genom sina erfarenheter tar till sig kunskap.16 Lindqvist menar att kunskap som inte uppnås av 

egen erfarenhet, är ingen kunskap alls.17 Däremot skiljer sig de två traditionerna på så sätt att; 

inom konstruktivismen utvecklar barnet själv en förståelse för sin omgivning genom att observera 

och manipulera omgivningen, därigenom drar barnet egna slutsatser om hur världen fungerar. I 

detta synsätt blir omgivningen passiv och fungerar endast som objekt för barnets aktiviteter. 

Medan i ett sociokulturellt perspektiv fokuserar lärandet på samspel mellan barnet och dess 

omgivning. Barnet inom det sociokulturella perspektivet är mycket beroende av de vuxna, detta 

                                                
12 Säljö (2000), a.a.  
13 Jerlang, Espen, Jean Piagets teori om intelligensen (2005), s.235-237  
14 Säljö (2000), a.a. s. 60 
15 Jerlang (2005), a.a. s. 235-237; Säljö (2000), a.a. s. 60 
16 Säljö (2000), a.a. s. 65-67 
17 Lindqvist, Gunilla (1999), ”Vygotskij och skolan”, s.20 
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då lärandet sker i socialt samspel med omgivningen, vilket är raka motsatsen till det 

konstruktivistiska tänkandet menar Säljö.18  

Det sociokulturella perspektivet utgångspunkt är att vi inte kan undvika att lära, frågan är istället 

vad vi lär oss i olika situationer. Kunskap/ skickligheter och information överförs från den vuxne 

eller läraren till barnet eller eleven. Barnet tolkar sin omvärld genom samspel med personer i sin 

omgivning där kommunikationen och användandet av språket är centralt. Kommunikation och 

språkanvändning är två termer som fungerar som en länk mellan det inre tänkandet och det yttre 

samspelet men också mellan omgivningen och barnet. Genom ett samspel med andra kan barn 

vara delaktiga i omgivningen och i det som händer där. I första hand lär sig barnet olika språkliga 

beteckningar för att sedan använda dessa beteckningar eller begrepp för att skapa kontakt med 

andra. I det sociokulturella lärandet blir pedagogiken en samhällig process där det finns olika 

styrande ideologier för hur undervisning skall utföras. Här blir lärarens jobb eller utmaning att 

lära eleverna hur man utvecklar olika former av kommunikation. Det sociokulturella perspektivet 

innebär ett tankesätt om att individen har en förmåga att se något nytt ur någonting som redan är 

bekant. För att denna förmåga skall utvecklas hos individen måste vi använda oss av olika 

intellektuella redskap.  

Det finns ingen bestämd gräns för hur mycket människan kan lära och utvecklas utan vi 

producerar hela tiden nya redskap som vi använder oss av för att läsa intellektuella eller fysiska 

problem. Enligt Vygotskij krävs det att individen är mottaglig för stöd och förklaringar från en 

mer kunnig person, exempelvis lärare, för att lärande ska ske. Människan utvecklas och lär sig 

genom de upplevelser han/hon är med om i samspel med omgivningen.19 Handlingen och sättet 

man använder sig av olika redskap, såsom språket, har betydelse för att en människa ska 

utvecklas. För att titta vidare på människans sociala liv kan vi hitta en förståelse för hur en 

människas handlingar utvecklas eller förändras vid konfrontation med andra människor, detta kan 

ses genom det språk och beteende denna individ använder som redskap. 20 

   Det finns tre biologiska och sociala faktorer i uppfostran och undervisning inom det 

sociokulturella synsättet. Intresse, tänkande och kreativitet är dessa tre faktorer. Utgångspunkten 

för undervisning skall vara elevens/barnets intresse. Lärarens största ansvar blir här att väcka 

detta intresse hos barnet med olika metoder och på bästa sätt. Det är viktigt att läraren är 

                                                
18 Säljö, Roger (2000),”Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv”, s. 65-67 
19 Säljö, Roger (2000), a.a. s. 66-73  
20 Jerlang, E & Ringsted, S, Den kulturhistoriska skolan: Vygotskij, Leontjev, Elkonin (2005), s. 277-333  
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uppmärksam på att intresset hos eleven inte är falskt, utan det måste handla om ett riktigt intresse 

hos eleven. Det är viktigt att intresset har ett samband mellan det ämne det gäller och det verkliga 

livet, dvs. pedagogik där undervisningen sker utifrån eller kopplat till det vardagliga livet utanför 

skolan. Med tänkande menar man att eleven är medveten om vad han/hon har lärt sig och kan 

minnas detta. Elevens medvetenhet ska stärkas med hjälp av läraren i samtal och dialog. 

Kreativitet är förhållandet mellan produktion och reproduktion menar Vygotskij. Han uttrycker 

också att det är tänkande som leder till kreativitet.21  

  

3.2 Läs- och skrivinlärning - en forskningsöversikt 
 
Sedan 1842 har den allmänna svenska folkskolan varit ladstadgad . Att lära barn läsa och skriva 

har varit det huvudsakliga syftet under denna period. Det var kyrkan som hade makt och 

inflytande under denna tid, denna krävde läskunnighet bland dåtidens medborgare. De första 

läseböckerna var under denna tid katekesen och psalmboken men i viss mån också bibeln. Med 

tiden kom skolans uppgift att bli att fostra barnen till goda samhällsmedborgare vilket ledde till 

att barnen utbildades efter en läroplan, denna läroplan fungerade som en garanti för en likvärdig 

undervisning för alla barn.22  

För att förmedla kunskap har man använt olika metoder under tiderna. Dessa metoder stödjer sig 

på olika forskares teorier om bland annat kognitiva förmågor, lärprocesser samt sociala samspel. 

Olika metoder har praktiserats vad gäller läs- och skrivinlärning och många pedagoger väljer ut 

bra delar ur varje metod för att senare hitta en egen metod som passar bäst för deras elever och 

undervisning.  

 

 

3.2.1 Läsinlärning 
 
Bokstaveringsmetoden heter den metod som används tidigast vid läsinlärning inom den svenska 

skolan. Denna metod var den vanligaste som förekom under de första hundra åren av skolans 

historia. Metoden gick ut på att barnet först lärde sig bokstavens namn, sedan stavelser och sist 

                                                
21 Lindqvist, Gunilla (1999), ”Vygotskij och skolan” 
22 Lindö, Rigmor (2002), ”Det gränslösa språkrummet”, s.27-31 



 11 

hela ord. Bokstaveringsmetoden användes fram till 1940-talet då den fick ge vila för den 

syntetiska metoden eller ljudmetoden som den också heter.23 

I den svenska skolan lär vi främst ut läsning genom den syntetiska metoden och den analytiska 

metoden. Den syntetiska metoden går ut på att ljudet för varje bokstav lärs 

in, och läsaren kopplar samman eller ljudar ihop bokstavsljuden till stavelser och ord. Vid den 

analytiska metoden har man som utgångspunkt att istället börja med hela ordbilder och delar 

sedan upp eller ljudar ut ordet i stavelser och bokstavsljud.24  

Utljudning och ihopljudning är varandras motsvarigheter menar Liberg . När läsaren ljudar ett ord 

måste också denne hålla ihop bokstavsljuden för att komma ihåg ordningen. Hon kallar detta för 

syntes i analysen. Det som hon kallar analys i syntesen innebär istället att vid ihopljudning av ett 

ord så sätts bokstavsljuden ihop, och för att inga andra ljud skall komma med i ordet måste läsaren 

också hålla isär varje ord.25  

Leimar gav under 1970-talet ut sin bok Läsning på Talets Grund som är didaktisk med 

utgångspunkt i en analytisk inställning.26 LTG- metoden har som utgångspunkt att man utgår 

ifrån elevernas egna aktiva ordförråd och begrepp, och då består alltid innehållet av meningsfulla 

ord för eleverna. Men de får också läsa och öva på färdigproducerat material.27  

 

LTG- metodens fem faser:  

 

1. Samtalsfas 

Med samtalen har man i syfte att tillsammans med eleverna skapa texter där de känner igen 

sina ord och begrepp. Framför individuella uppgifter gör man istället grupper på 7-12 elever 

där eleverna gemensamt har ett större ordförråd än den enskilde eleven.  

 

2. Dikteringsfas 

I gruppen diskuterar eleverna gemensamt och kommer fram till vad som ska finnas skrivet på 

ett blädderblock. Pedagogen ljudar och eleverna skriver ner detta. Frasen uttalas med ett 

                                                
23 Lindö, Rigmor (2002), ”Det gränslösa språkrummet”, s.29-30 
24 Lindö (2002), s.30-31, 36-48 
25 Liberg, Caroline (2006), ”Hur barn lär sig läsa och skriva”, s. 193, 197 
26 Lindö, (2002), a.a. s. 47 
27 Leimar, Ulrika (1975), ”Läsning på talets grund”, s. 63 
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naturligt tonfall före och efter ljudningen. Eleverna får efter egen förmåga göra jämförelser 

mellan fonem och grafem.  

 

3. Laborationsfas  

Pedagogen har sedan tidigare gjort i ordning pappersremsor med ord, meningar, och 

bokstäver. Man inleder övningen men att en elev i gruppen följer texten med fingret medan 

de andra läser högt, vilket innebär att vissa elever läser medan andra enbart repeterar ur 

minnet. Remsorna delas sedan ut för att eleverna i texten får hitta den mening, ord eller 

bokstav som står på remsan.  

 

4. Återläsningsfas 

Pedagogen har förberett arbetet med att ha skrivit ut texten på exempelvis datorn, tidigare 

skrivmaskinen. Ett exemplar av texten ges ut till varje elev och pedagogen går runt till varje 

elev så att de får läsa texten tillsammans med pedagogen. Under tiden får de andra eleverna 

illustrera eller öva på berättelsen och öva den. Detta blir ett sätt för pedagogen att kontrollera 

den individuella läsförmågan  

 

5. Efterbehandlingsfas 

Det individuella arbetet fortsätter i denna fas och eleverna får arbeta med det som pedagogen 

har uppmärksammat varit deras svårighet, oftast enskilda ord. När detta arbete är avslutat 

börjar man om från fas 1 igen med andra ord eller meningar. 28 

 

Leimar uttrycker att dessa fem faser och arbetsgången kan verka omständlig vid en skriftlig 

beskrivning men menar att barnen själva hittar aktiviteter som för dem vidare i arbetet.29 

Enligt Lindö kritiserades den traditionella undervisningen och den syntetiska metoden av Leimar, 

LTG har ett holistiskt synsätt och brukar beskrivas som ett förhållningssätt. Den syntetiska 

metoden böjde sig aldrig för Leimars läsinlärning men hon lyckades inspirera några lärare till att 

förändra sin undervisning. Läseböcker som på senare årtionden producerats bygger på en 

blandning av den analytiska och den syntetiska metoden.30  

                                                
28 Leimar, Ulrika (1975), ”Läsning på talets grund”, s. 86-102 
29 Leimar (1975), a.a. s. 87 
30 Lindö, Rigmor (2002), ”Det gränslösa språkrummet”, s.36-37, 47-52 



 13 

 

3.2.2 Skrivinlärning 
 
Folkskolestadgan formades 1842 i Sverige, det var under denna tid skrivundervisningen blev 

obligatorisk i den svenska skolan också. I början blev skrivundervisningen väldigt formalistisk då 

lärarna inte var utbildade i detta, de var heller inte hemmastadda eller säkra i skrivkonsten. 31 

Skrivläsemetoden kom att utformas med tiden, denna metod skulle integrera talning, skrivning 

och läsning. Denna metod trodde man skulle underlätta och stödja läsinlärning, då metoden gick 

ut på att skriva med kursiv stil. Många pedagoger utövar denna metod än idag då man tror att 

tankegång och pennans rörelse i flöde förenas med den kursiva stilen. Det är en rytm som inte 

bryts lika lätt då pennan formar bokstäver som sammanbinds till ett ord med endast enstaka små 

avbrott. Skrivläsemetoden skrevs 1882 och 1887 in i folkskolestadgorna. 32 

Trageton refererar till boken Vill du läsa som kom i mitten av 1930-talet där författarna Beskow 

och Siegvald uttryckte att ”barnen skulle lära sig att texta bokstäver och ord parallellt med första 

läsundervisningen”. Undervisningsplanen som formades 1919 stöds av denna tanke, denna kom 

att gälla till år 1955 varav här blev mindra viktigt att skriva ”fint” och ”modersmålet” istället 

delades in i tre moment som innebar att tala, läsa och skriva. Beskow och Siedvald höll inte med 

om är att de små barnen skulle vara tvungna att lära sig skrivstil från början, de menade istället att 

barnen skulle texta av bokstäverna som innebär att barnen lär sig den stil de tryckta bokstäverna 

har.33 Enligt Trageton stödjer Sjöholm detta tankesätt där han menar att barnen från den allra 

första början ska börja med tydlig och rak textning som senare skall utvecklas och gå över i 

kursiv stil. Man menar att skrivfärdigheten inte blir försenad med detta tillvägagångssätt, och 

barnen har senare inte svårt att gå över till den riktiga, bundna skrivstilen eller som den kallas 

”ögleskriften” 34.   

 

3.3 Datorn som hjälpmedel enligt tre olika forskare 
 
Rigmor Lindö menar att det med tanke på det informationssamhälle vi idag lever i, är 

                                                
31 Trageton, Arne (2005), ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”, s.119 
32 Trageton (2005), a.a. s. 119-120 
33 Trageton (2005), a.a. s.122 
34 Trageton, Arne (2005), Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola” s. 122; Sjöholm, (1948) s. 57 
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”mycket viktigt att vi börjar med de små barnen”. Hon anser att det är viktigt att kunna omvandla 

information till personlig kunskap och nämner ett nytt begrepp ”informationskunnighet”. Man 

måste enligt henne börja i ”barnens egna erfarenheter och förståelse och utgå från deras genuina 

frågor”. 35 Lindö ger de små barnen rätten ”att utveckla sin sociala och kommunikativa 

kompetens” genom användandet av IKT i undervisningen. I detta sammanhang blir IKT även en 

fråga om demokrati och jämställdhet. Hon menar att för att vi ska få elever som har en förmåga 

att ”samarbeta, att kommunicera, att lösa problem, att vara kreativa” kräver att läraren utövar ett 

ledarskap i klassrummet och inte ett lärarskap.36  

Datoranvändningen innebär en stor möjlighet till inlärning för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, då man har en möjlighet att med datorns hjälp förstora bokstäver. Från ett 

projekt som har gjorts med målgruppen elever som hade motoriska svårigheter, fann man att 

dessa elever samtidigt som de skrev på tangentbordet också började skriva fina och läsliga 

bokstäver för hand. Istället för att koncentrera sig på att forma bokstäver kunde dessa elever 

koncentrera sig mer på innehållet i texterna och därmed växte också skrivglädjen. Elevernas 

läsutveckling och språkliga medvetenhet uppmärksammades av deras lärare vilket samtidigt gav 

ett utökat självförtroende. Många menade att elevernas stavningsförmåga också ökade då 

bokstäverna blev tydligare på dataskärmen i jämförelse med det handskrivna.37 Här redovisade 

också pedagoger deras synsätt om datoranvändning bland de yngre barnen: ”En lärare har 

upptäckt att elever i årskurs 1 som har svårt att med penna skriva siffror genom datorstödet får en 

effektivare inlärning då de hinner räkna många fler tal vid datorn. Några lärare betonar vikten av 

att datorn kommer in tidigt i skolan för att ge flickorna ett naturligt förhållande till tekniken och 

för att ta vara på den vana vid datorhantering som många elever besitter redan på lågstadiet” Här 

poängterades fördelen med ordbehandlare kontra penna med tanke på den motoriska utvecklingen 

hos många barn i 7 års ålder.38  

Ordbehandlaren på datorerna framför penna förespråkas också av Trageton, detta för de yngre 

barnen. Han vill byta ut penna och papper, handskrift och ABC-böcker mot dator, tangentbord 

och läseböcker producerade av elever själva. De motoriska hinder som pennanvändningen 

medför, för de barn som inte har kommit så långt i utvecklingen, skall underlättas. Däremot 

                                                
35 Lindö, Rigmor (2002), ”Det gränslösa språkrummet”, s. 236 
36 Lindö (2002), a.a. s. 238 
37 Jedeskog, Gunilla (1993), ”Datorn som pedagogiskt hjälpmedel”, s.26-27 
38 Jedeskog, Gunilla (1993), ”Datorn som pedagogiskt hjälpmedel” s.32 
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klarar alla barn av att skriva på ett tangentbord och den direkta bekräftelse som ges på skärmen, 

med fina och prydliga bokstäver, skapar läslust och främjar motivationen hos barnen. Barnen 

skriver sig till läsning och den lustfyllda läroprocessen skapar motivation. 39 ”Det är dags att gå 

ifrån läs- och skrivinlärning till skriv- och läslärande” uttrycker Trageton och menar att det är 

dags för en revolution i skolan med detta tankesätt. 40 Argumenten, som många pedagoger ger, att 

läsningen ska komma framför skrivandet för att barn vid sjuårsåldern inte har utvecklat sin 

motorik tillräckligt för att kunna hantera pennan och forma bokstäver, håller inte menar Trageton. 

Han baserar sina påståenden på en 30 årig forskning som visar att det är enklare att lära sig att 

skriva än att läsa. Barnen behöver inte forma bokstäver själva och det de skriver blir lika snyggt 

som i tidningar och böcker, detta genom att låta dem skriva på datorn. Fortsättningsvis leder detta 

till läslust och man kan därigenom påstå att ”barnen skriver sig till läsning”41 Det bör vara varje 

lärares mål; att börja med motivationen och skapa intresse och lust för att läsa och skriva. Då man 

vet att det är svårare att lära sig läsa än skriva borde skrivandet komma först. Lyckas man som 

pedagog skapa lust till skrivandet kommer lusten till läsandet också. En annan fördel med 

användandet av datorn är att läraren istället för att fokusera sig på utformningen av bokstäver 

istället kan lägga sin tid på att ”stimulera elevernas egna skrivande och få honom eller henne att 

uttrycka sig bättre”42 Den huvudsakliga poängen med att skjuta upp handskrivningen är att få en 

bättre och mer lustbetonad handskrivning.43 För att barnet i lugn och ro ska kunna koncentrera sig 

på innehållet och berättandet ersätter datorn pennan. Trageton menar att man stympar de små 

barnens iver på att vilja berätta med hjälp av den skrivna texten genom att tvinga dem till 

motoriska övningar just för att de ska lära sig forma bokstäver. Leken och barnens lust att berätta 

är två komponenter man utgår ifrån vad gäller att skriva sig till läsning. 44 Trageton sammanfattar 

sin metod genom att uttrycka sig: ”Det är inte lärarens undervisning utan elevens lärande som står 

i centrum; detta lärande ska genom en naturlig läs- och skrivutveckling stöttas och förstärkas av 

en kompetent lärare som vet hur han eller hon ska hjälpa barnet genom krav på textproduktionens 

kvalitet”45 Folkesson har gjort en fallstudie i två klasser om läs- och skrivprocesser i år 1-3. Hon 

gjorde en utvärdering av denna studie. Lärare och elever intervjuades och observerades av 
                                                
39 Trageton, Arne (2005), ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola” 
40 DIU nr 3 2004, hämtat 2007-04-20 på www.diu.se 
41 DIU nr3 2004, hämtat 2007-04-20 på www.diu.se 
42 Trageton (2005), a.a.s.134 
43 Trageton (2005), a.a. s.125 
44 Trageton, Arne (2005), ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola” s.115 
45 Trageton (2005), a.a. s.115 
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Folkesson. Datorskrivna texter lockade eleverna att läsa varandras texter i större utsträckning, 

detta jämfört med de texter som var handskrivna ansåg lärarna i studien, de menade att orsaken 

till detta var att det är svårare att läsa de handskrivna texterna för de yngre eleverna. Studien 

visade att eleverna skrev mer texter på datorn än för hand. Eleverna vågade prova sig fram och 

experimentera på datorn och visa för varandra det arbete de hade utfört, vilket ledde till att de 

blev medvetna om språket och hur man bygger upp en bra berättelse. 46  

Folkesson menar också att då det är lätt att ändra sina fel med datorn behöver inte andra elever 

sitta och sucka, vilket leder till att eleven inte behöver bli kritiskt kommenterad. Engagemanget 

till arbete ökar då eleverna kombinerar ord och bild. Eftersom eleverna upplever att deras texter 

ser fina ut leder detta till att de blir nöjda med det arbete de har gjort. 47   

Utvärderingen av studien visade också att arbetsron i klassrummet var bättre när datorn användes 

jämfört med vid användningen av ”traditionell” undervisning. Elevernas motivation och 

skrivglädje förstärktes. 48 

 

3.4 Trageton- metoden: att skriva sig till läsning på datorn 
 
I klassrummet ska det på flera ställen finnas bokstäver där elever kan se alfabetet, detta för att 

”Bokstavskunskap är nyckeln till goda läsfärdigheter” 49 Förutom att alfabetet ska finnas på 

väggarna i klassrummet i större format där de visar gemener och versaler ska det också finnas en 

mindre kopia av alfabetet på varje arbetsplats. Han uttrycker att detta är viktigt då det blir allt 

viktigare att lära sig ordningsföljden av bokstäverna i informationssamhället, där 

”talefonkatalogs-” eller ordboksläsning är en grundläggande lästeknik.50   

   Metoden går ut på att man börjar med att låta eleverna bekanta sig med tangentbordet, vilket 

sker genom s.k. pianospel. Alla barn kan spela piano på tangentbordet vilket innebär att man 

använder alla fingrarna. Syftet med detta är att barnen ska redan från början få en bra 

fingersättning där varje barn formar sin egen ”touchmetod”, detta utifrån en markering på 

tangentbordet på höger och vänster som visar vilken sida hör till vilken hand. 51  

                                                
46 Folkesson, Anne- Mari (2004), ”Datorn i det dialogiska klassrummet”, s. 65-79                                                                                                                           
47 Folkesson (2004), a.a.s.96-97, s. 129-130 
48 Folkesson (2004), a.a. s. 135 
49 Trageton (2005), a.a. s. 56 
50 Trageton, Arne (2005), ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”, s.59 
51 DIU nr 3 2004 hämtat 2007-04-22 på www.diu.se; hämtad 2007-04-22 på www.ystad.se  
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   Nästa steg är att skriva s.k. hemlig text där eleverna skapar bokstavsräckor, som innebär att 

eleverna skriver med stora bokstäver och helst med minst 20 punkters skrift, ”så att det blir lättare 

att urskilja de olika bokstäverna åt och blir mycket text när barnen skriver.” Vid detta tillfälle lär 

sig lär sig de flesta barnen att skriva sina namn. 52 Detta finns även i Lpo 94 där man har satt som 

 

Mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

- utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel 53 

 

Kommande steg är jakten på de bokstäver i den text eleverna har skrivit. Detta är olika för varje 

elev och bestäms utav eleven själv. Oftast brukar det vara första bokstaven på deras namn. 

Barnen utgår från sina egna texter då de senare jämför med varandra hur många A man har hittat 

exempelvis. Alla barn lär i sin egen takt menat Trageton och uttrycker att: ”Barnen är maximalt 

motiverade och engagerade”. 54  

   I det fjärde steget börjar man att urskilja enstaka ord i den långa bokstavssträckan vilket 

stimulerar barnet att öka antalet rättstavade ord. I detta lägga ska varje barn nu börja sätta ihop 

sina egna ordböcker vilket är en bra ”övergång till mer komplicerade texter”55. Nu brukar barnet 

fråga om hur ord stavas och till en början innan barnens texter är läsliga för någon annan än dem 

själva kan man låta eleverna berätta för läraren vad de har skrivit. Läraren skriver ner berättelsen 

i samband med elevens text. Eleven uppmuntras till egna stavningsförsök vilket Trageton kallar 

för ”egen påhittad stavning”, där barnen startar från den kunskap de har om bokstäver och ord 

och börjar utforma sitt eget sätt att stava.  

   Med tiden börjar eleverna skriva mer omfattande och lite längre berättelser och man provar på 

att skriva dikter, sagor, tidningstexter, faktaböcker o.s.v. Även om vid detta skede inte stavningen 

fungerar till hundra procent så har barnen kommit så långt att de har förstått sambandet mellan 

skrivning och läsnig. Många lärare skulle i detta skede börja tillrättavisa eleverna och lära dem 

stava rätt vilket Trageton inte råder till. Han menar att det inte finns någon grund att ”ett icke-

                                                
52 DIU nr 3 2004 hämtad på www.diu.se  
53Kursplaner och Betygskriterier hämtad 2007-04-22 på www.skolverket.se  
54 DIU nr 3 2004 hämtat 2007-04-21 på www.diu.se  
55 Trageton (2005), a.a. s. 70 
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normaliserat språk ska ”fastna” ”. 56 ”Man lär sig skriva genom att skriva och man lär sig läsa 

genom att läsa” 57, där läsningen sker i de egenproducerade texterna uttrycker Trageton.  

 

Ingegerd Stadell och Mona Wiklander uttrycker att: [egen ändring, borttagande av pedagogernas 

namn] 

”För läsandet har precis som skrivandet för dessa elever kommit snabbare än 

vanligt…..barnen ljudar samtidigt som de skriver. Ytterligare en fördel är att alla 

kan jobba på sin egen nivå. De starka eleverna får en skjuts i och med de 

möjligheter datorn ger och de svagare får träna på sin nivå.” 58 

 

Stadell och Wiklander påpekar också att metoden är ett idealisk redskap i kombination med 

talsyntesen, detta speciellt för elever med läs- och skrivsvårigheter. ”Den kommer göra många 

ledsna barn som känner sig misslyckade lyckliga”.59  
 

Ritandet är minst lika viktigt som skrivandet i metoden; att skriva sig till läsning på datorn. Detta 

är orsaken till att barnen alltid tecknar en bild först till vilket de skriver en text, klipper sedan ut 

texten och klistrar den sedan fast under teckningen. När barnen skapar sin egen bok om något 

tema, t e x vikingarna ska det vara många teckningar med lite text på varje bildsida. Att barnen 

har varit med om och producerat böcker med många sidor ger dem glädje. Den finmotoriska 

träning barnen får genom tecknandet är en vinst som kan användas när de väl börjar skriva med 

penna på papper vid handskrivningen i årskurs tre. 60 

 

Trageton har under en tre års period observerat och videofilmat elever, vilket har lett till 

sammanlagt 160 videoinsamlingar. Denna studie har gjorts i första, andra och tredje årskurs i tre 

nordiska länder; Danmark, Finland och Estland. I hans studie visade det sig att elevernas 

handskrivning inte hämmades utan tvärtom visade resultaten att kvaliteten på handskrivningen 

ökade med hjälp av datoranvändning, men att eleverna skrev saktare för hand i jämförelse med de 

elever som inte hade använt sig av datorn. En skala från 1-4 användes, där resultaten 

sammanfattningsvis visade att: 

                                                
56 Trageton, Arne (2005), ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”, s. 79 
57 Trageton (2005), a.a. s. 81 
58 Hämtad 2007-05-06 på www.kollegiet.com  
59 Hämtad 2007-05-06 på www.kollegiet.com 
60 Trageton (2005), a.a. 
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Kvaliteten i handskrivning 

• klasser som använde datorn vid skrivning 2.75 

• klasser som skrev för hand 2.45 61 

 

3.4.1 Varför ska man skriva sig till läsning och inte tvärtom? 
 
Trageton menar att eleverna är producenter och som producenter skriver eleverna sina egna texter 

och läseböcker. Det stämmer med vad läroplanen säger under Mål att uppnå i 

grundskolan. Det påpekas att: 

Skolans ansvar är  

• att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan 

uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. 62 

 Detta är grunden till att Trageton vill att eleverna ändra ordningsföljden från läs- och 

skrivinlärning till skriv- och läslärande. Skolan idag domineras av läsinlärning trots att läroplanen 

och forskningen säger något annat. Enligt Trageton har det i 250 år varit så att man har börjat läsa 

allra först i nybörjarundervisningen. Tidigare hette det läs- och skrivundervisning vilket lyfte 

fram lärarens undervisning som huvudsaken. Formuleringen, läs- och skrivinlärning, som finns 

idag fokuserar istället på elevens inlärning. Men i båda dessa fall är det fortfarande läsningen som 

kommer i första hand.63 150 år av skolans historia visar att skrivnigen har varit underordnat 

läsandet, det var så sent som 1850-talet som skrivundervisningen började användas i norska 

skolor. Inte förrän de senaste 25- 30 åren har skrivningen fått en mer synlig plats i 

undervisningen. Trageton menar att det är fler och fler lägger tonvikten på samspelet mellan 

skrivning och läsning, där skrivutvecklingen är en dominerande. 64 Genom att låta eleverna 

koncentrera sig på innehållet i skrivandet, istället för designen på bokstäver, skapar man lust inför 

läsandet och bevarar synen på dem som producenter som är motiverande i sig självt.  Han frågar: 

”Varför inte låta elevtexterna stå i centrum och se läseböckerna som komplement?”65 Därefter 

                                                
61 Trageton, Arne, Playful Computer Writing (2005), hämtad 2007-05-10 på 
http://ans.hsh.no/home/atr/tekstskaping/index.htm  
62 Lpo94, s.10 hämtad 2007-04-27 på www.skolverket.se  
63 Trageton, Arne (2005), ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”, s.136 
64 Trageton, Arne (2005), ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”, s. 137 
65 Trageton (2005), a.a. s.173 
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kan man istället för ABC-böcker samla ihop lättlästa böcker i ett klassbibliotek där böckerna är 

av hög litterär kvalitet samt olika läseböcker som komplement till barnens egen 

läseboksproduktion. Genom detta tillfredsställs varje barns intresse och behov.66 Trageton vill ut 

med ABC böckerna, orsaken till detta är att han vill uppnå ett mål där eleverna är producenter 

och inte konsumenter.  

   Den största bristen med de traditionella läsmetoderna och läseböckerna, det vill säga alla ABC- 

böcker är att eleverna skulle konsumera andras uppfattningar. En god pedagogik går inte i 

enlighet med elever som konsumenter menar Trageton. I 25 år hade man använt sig av böcker 

utan någon innehållande mening, detta ändrades under år 2002 då mer meningsbärande böcker 

gavs ut. 67 ABC- böcker visar ännu en brist menar Trageton, detta är att alla elever förväntas vara 

på samma svårighetsgrad. 68 En annan aspekt på de brister ABC-böckerna visar upp är att det 

förväntas av alla elever att de ska läsa ”samma stycke i en och samma bok av samma 

svårighetsgrad”. Detta går inte ihop med den nya läroplanen där undervisningen skall vara 

individanpassad. Traditionella ABC-böcker innehåller bilder till varje bokstav vilket är onödigt 

och förvirrar eleverna då de måste tolka bilderna och försöka komma ihåg för vilken bokstav de 

står för. Istället kan barnen själva göra illustrationer till bokstäver, detta kan stärka inlärningen av 

bokstäver och ord hos varje enskilt barn. 69 

 

Två pedagoger som har beprövat Trageton- metoden i sina klasser i Kungsgårdens skola 

Sandviken är Ingegerd Stadell och Mona Wiklander. I en artikel säger Stadell att:  

 
”Barnen utvecklar skrivandet mycket snabbt och sätter av ren nyfikenhet samman 

bokstäver till ord och meningar eftersom det är så lätt att testa på datorn. Blir det fel 

är det ju bara att sudda och försöka igen”. 70 

 

3.4.2 Möblering i klassrummet 
 

                                                
66 Trageton (2005), a.a. 
67 Trageton (2005), a.a. s.137 
68 Trageton (2005), a.a. s.172 
69 Trageton (2005), a.a. s. 59 
70 Hämtad 2007-05-07 på www.kollegiet.com  
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Istället för traditionellt möblerade klassrum bör istället klassrummet vara inrett med verkstad och 

arbetsvrår. År 1998 gjorde man en enkätundersökning i norska lågstadieskolor där en av frågorna 

att besvara var hur man möblerade sina klassrum. De som medverkade fick fem svarsalternativ: 

individuellt, par (traditionell), fyragrupper, åttagrupper (gruppmöblering) eller 

arbetsvråinredning vilket Trageton förespråkar. Att möblera klassrummet enligt modellen 

”grupper och arbetsvrår” leder, enligt Tragetons undersökning till, ”40 procent mer temaarbete 

och 50 procent mer lek än i traditionellt möblerade klassrum”, vilket baserades på förändringar i 

klassrummen från traditionell möblering till arbetsvråinredning. 71 Det bör finnas minst ett 

skrivcentrum för varje klassrum, men helst flera, där varje skrivcentrum är försedd med dator och 

skrivare. Detta behöver inte kosta kommunerna mycket pengar, har man inte gamla datorer i sina 

klassrum kan man köpa dessa billigt från något företag i kommunen. Det enda som behöver vara 

installerat är ordbehandlingsprogrammet. Syftet är att datorn endast ska användas som 

ordbehandlare och ingenting annat. Trageton rekommenderar 2-4 datorer i varje klassrum där vid 

varje dator eleverna arbetar parvis. Enligt Tragetons modell kan det i varje klassrum få plats med 

fyra datorer vilket innebär att åtta elever kan arbeta åt gången. Att låta eleverna jobba parvis har 

med det sociala samspelet att göra påpekar Trageton. När eleverna samarbetar två och två kan de 

hjälpa varandra både språkligt och tekniskt. 72  

Tragetons modell innebär också att; ”bordens höjd bör vara anpassade efter stående elever”  

 

Några fördelar med att eleverna står när de arbetar vid datorerna är enligt Trageton: 

• barnen kan röra sig ledigare medan de skriver 

• turtagningen när barnen ska byta plats vid datorn blir mycket enklare 

• samspelet mellan de två barnen stimulerar inte bara den verbala 

kommunikationen utan även den icke-verbala kroppskontakten, och de 

kroppsliga budskapen uppfattas lättare av kamraten om båda står upp 

• man sparar på inköp av stolar i en redan ansträngd budget för inventarier 

• man sparar minst tre kvadratmeter golvyta i ett redan trångt klassrum. 73 

 

                                                
71 Trageton, Arne (2005), ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”, s. 47 
72 Trageton (2005), a.a. s. 50 
73 Trageton, Arne (2005), ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”,. s. 51 
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4. Metod 
 
Utifrån min frågeställning funderade jag på vilken metod som skulle passa som bäst för att 

besvara mina frågeställningar. Genom att ha läst om de olika metoder som finns kunde jag i 

första hand utesluta kvantitativa metoder. Jag visste från början att jag ville göra någon form av 

observation, och intervjua både eleverna och pedagogen. Sammanfattningsvis ledde detta till 

fallstudier då dessa innehöll alla dessa aspekter.  

 

4.1 Fallstudien som forskningsmetod 
 
Enligt Runa Patel och Bo Davidson innebär en fallstudie att man utför en undersökning på en 

mindre begränsad grupp. Det kan handla om studerande av en individ, en grupp individer, en 

organisation eller en situation. Vid användandet av denna metod utgår man ifrån ett 

helhetsperspektiv och försöker få information som täcker helheten. 74 

En fallstudie innebär att man studerar ett specifikt område, exempelvis en händelse, en person, ett 

skeende eller ett program. Dessa ger betydelsefulla och brukbara kunskaper beträffande den 

pedagogiska verksamheten. Fallstudiemetoden kan användas för att få fram djupare kunskaper 

om en viss situation och hur de involverade tolkar denna situation. Processen är mer i fokus än 

själva resultatet i denna forskningsmetod. Denna metod är också lämplig för att förstå och tolka 

observationer inom pedagogiska processer och händelser.75 

 

För att få svar på de givna frågeställningarna i samband med den empiriska studien har 

fallstudien användas som forskningsmetod. Valet av att undersöka en undervisningsmetod och 

användandet av denna i en klass utgjorde också valet av fallstudier som forskningsmetod då 

process, innebörd och förståelse av en viss händelse eller upplevelse är det man intresserar sig för 

i fallstudier, som är en del av den kvalitativa forskningen.  

 

4.2 Etiska aspekter 
 

                                                
74 Patel, R och Davidson, B (2003), ”Forskningsmetodikens grunder”, s. 44 
75 Merriam B, Sharan (1994), ”Fallstudien som forskningsmetod”, s.24, 31 
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Det finns fyra huvudkrav vid forskningsetiska principer; Informationskravet, Samtyckekravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  
 

• Informationskravet. Deltagarna ska informeras om deras uppgift i projektet, vilket görs av 

forskaren. Forskaren ska också berätta att det är frivilligt för deltagaren att vara med i studien 

och att han eller hon har rätt att avbryta sin medverkan när denne vill.  

 

• Samtyckeskravet. Deltagaren i undersökning har rätt att bestämma över sin medverkan. Om 

deltagaren är under 15 år gammal bör samtycke inhämtas från hans/hennes vårdnadshavare.  

 

• Konfidentialitetskravet. Deltagarna i undersökningen skall ges största möjliga  

konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. 

 

• Nyttjandekravet. Insamlade uppgifter får endast användas för forskningsändamål.76 

 

För att noggrant följa de etiska reglerna har jag skrivit ett informationsbrev där jag har bett om 

föräldrarnas tillåtelse att intervjua och observera deras barn. Där uttrycker jag också att elevernas 

deltagande är frivilligt och att eleverna kan när som helst under studiens förlopp dra sig ur, om 

detta är deras önskan.  

   Pedagogen som intervjuades i det djupa samtalet informerades om de etiska principerna, som 

förklarade att hennes deltagande var frivilligt och att hon kunde dra sig ur när hon ville. Jag 

påpekade också att den insamlade informationen kommer att förstöras efter studiens slut, men att 

jag inte kunde garantera fullständig konfidentialitet. Pedagogens riktiga namn kommer inte att 

användas, jag kommer i mitt arbete kalla henne för Cecilia Andersson. Vi har diskuterat om 

huruvida hennes identitet skall hemlighållas och har bestämt att hon får vara anonym. 

Anonymiteten gäller också de elever som har observerats och intervjuats under studiens gång. Jag 

har anonymiserat elevernas namn och namnget dem med andra slumpmässigt valda namn.  

   Under dessa fyra veckor diskuterade jag med läraren om vad som skedde i klassrummet, om 

vad jag såg och upplevde, vilket gjordes i form av informella samtal. Orsaken till detta var att jag 

                                                
76 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2007), hämtad 2007-02-10 på www.vr.se,  
; Denscombe, M (2004), ”Forskiningens grundregler- Samhällsforskarens handbok i tio punkter", s. 211-
233;Ejlertsson, G (2005) ”Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik”, s. 30  
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ville ha respons från pedagogen och skapa tillit med henne, vilket jag anser vara viktigt i det 

sammanhanget då jag studerade den metod hon använde i sin undervisning. Pedagogen 

meddelades också att syftet inte var att kritisera hennes val av pedagogik utan att skapa förståelse 

och tolka denna. Hon fick fortlöpande en version av arbetet för godkännande innan den lämnades 

in, detta för att jag ville skapa förtroende där jag också kunde få respons på mitt arbete. 

 

4.3 Urval  
 

Innan valet av att utföra en fallstudie gjordes valde jag i första hand skola och klass. Beroende av 

tidigare besök och praktikperioder hos denna lärare var valet av studie inte slumpmässigt. Då jag 

sedan tidigare visste att hon arbetade med metoden, att skriva sig till läsning på datorn, ansåg jag 

detta intressant att fördjupa mig i hennes arbete. Studien genomfördes i en årskurs två, på en 

skola i södra Sverige. Skolan är en F-5 skola med ca 300 elever och har stor invandrartäthet där 

ca 90 procent av eleverna har invandrarbakgrund. De sociala förhållandena i området är ungefär 

det samma, då alla av eleverna bor i samma område. Skolan är uppdelad i fyra avdelningar eller 

spår, varav ett av spåren där det finns elever som är svaga i det svenska språket. Fallstudien 

gjordes i den tvåa som var en del av denna avdelning, vilket betyder att alla de elever som ingår i 

klassen har någon form av språksvårigheter.  I klassen är det totalt 11 elever, varav fem är pojkar 

och sex av dem är flickor. De 11 elever som deltar i den ordinära undervisningen har allihop en 

invandrarbakgrund, där alla har annat modersmål än svenska, och det svenska språket fungerar 

som ett andraspråk.  

 

 

4.4 Empirisk undersökning 
 

Då jag har valde att bygga upp studien på två olika perspektiv, ett lärarperspektiv men också ett 

elevperspektiv, bestämde jag mig för att delta i den vardagliga undervisningen och observera 

både lärare och elever medan de arbetade med Trageton- metoden. 
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4.5 Etnografiska studier som tillvägagångssätt 
 

Etnografiska studier tituleras också som fältstudier. En sådan studie bygger på att forskaren 

befinner sig i den miljö som skall studeras under en längre tid. För att få tillgång till fältet som 

skall studeras och de personer som är involverade i denna studie skall dessa kontaktas, ”the gate 

keepers” som författaren utrycker det. Informella intervjuer (samtal), formella intervjuer 

(djupintervjuer) och samlade dokument om fältet och de som medverkar utgör datainsamlingen.         

Förutom datainsamling förekommer också dataproduktion i den etnografiska studien vilket sker 

genom direkt observation.77 

Etnografiska studier går ut på att studera människor, aktiviteter och rutiner djupgående under en 

längre tid för att få förståelse för kulturen ”inifrån”.78  

• Etnografisk forskning innebär att beskriva den studerade sociala miljön. 

• Empirin kan bestå av naturliga dialoger, observerade interaktioner, intervjuer eller 

forskarens personliga erfarenheter79 

 

Jag har under fyra veckors period varit en deltagande observatör i klassen. För att arbetet och 

analysen skulle få en större tillförlitlighet användes tre former av datainsamling i samband med 

den empiriska intervjun. Då jag använde mig av observationer, formella intervjuer och informella 

intervjuer kallas detta för triangulering, vilket innebär att man använder sig av olika metoder för 

att se om man får fram samma resultat.  

Man erhåller en skärningspunkt genom att använda sig av två landmärken. Flersidiga data skapar 

större pålitlighet i etnografiska studier, vilket jag har försökt stärka genom att använda mig av 

informella intervjuer, formella intervjuer (dels med läraren men också med eleverna, vilket har 

gjorts i grupper om två eller tre elever) och deltagande observationer 

 

Figur 1. Triangulering vid datainsamling 

 

 

 

                                                
77 Kullberg, Birgitta (2004),”Etnografi i klassrummet”, s. 13 
78 Nylén, Ulrica (2005) ”Att presentera kvalitativa data. Framställningsstrategier för empiriredovisning”, s.28 
79 Citerat ur Nylén (2005), a. a. s. 34 

Datainsamling/tillvägagångssätt 
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4.5.1 Deltagande observation  
 
Genom deltagande observationer skapas och samlas data in i etnografiska studier. Forskaren 

nämns i detta fall om en deltagande observatör.  En deltagande måste direkt eller indirekt föra 

anteckningar för att bli medveten om sådant andra tar för givet. För att vara en effektiv etnograf 

krävs det att etnografen är engagerad, lyssnar aktivt, observerar intensivt och analyserar 

kontinuerligt under hela tiden.80  

Det är viktigt att försöka observera allt så att man inte missar den utveckling och samspel som 

sker i klassrummet, till hjälp använde jag mig av en checklista som fungerade som ett stöd.  

 
1. Rum: den fysiska platsen eller platserna;  

2. Aktör: de inbegripna personerna;  

3. Aktivitet: en uppsättning relaterade handlingar personerna utför; 

4. Objekt: De fysiska ting som föreligger; 

5. Handling: enstaka handlingar som personerna utför; 

6. Händelse; en uppsättning relaterade aktiviteter som personer utför;  

                                                
80 Kullberg, Birgitta (2004),”Etnografi i klassrummet”, s. 91-100 
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7. Tid: de följder som inträffar över tiden; 

8. Mål: de som personer försöker uppnå; 

9. Känsla: de känslor som upplevs och uttrycks. 81 

 

För att underlätta inhämtning av data kan maskinella data såsom bandspelare eller videoapparat 

användas, vilket ibland också kallas för mikroetnografi. Fördelen med denna metod är att man 

kan gå tillbaka och göra kompletteringar i efterhand.82 

   Det är väldigt svårt att samtidigt som man deltar i observationer också registrera och föra 

anteckningar, därför bestämde jag för vad som skulle observeras för dagen/stunden. Jag använde 

mig av ett kollegieblock som jag antecknade mina observationer och samtalen (informella 

intervjuerna) med eleverna och pedagogen. Vid djupintervjuerna använde jag mig av en 

bandspelare, för att senare kunna transkribera dessa intervjuer.  

   Mitt jobb som deltagande observatör fungerade som ett komplement till de kvalitativa 

intervjuerna, med de kvalitativa intervjuerna menar jag den formella intervjun och den 

informella. Min vistelse i klassen under den fyra veckors långa perioden gjorde det också möjligt 

för mig att observera och delta i undervisningen samtidigt. De personer som skulle observeras 

kontaktades en period tidigare, detta för att göra dem medvetna om observationerna och om vad 

som skulle ske under studiens gång.  

Fältanteckningar i form av loggbok eller dagbok skall göras kontinuerligt för att vara så noggrann 

och systematisk som möjligt. 83  

   Under mina observationer bad jag läraren att använda sig specifikt av den undersökande 

pedagogiken, detta istället för slumpmässiga besök i klassen. Genom detta ansåg jag få ut det 

optimala om användandet av Trageton- metoden. 

 

4.5.2 Informella intervjuer 
 
De informella intervjuerna kallas också för samtal, dessa växer fram spontant under studiens 

gång. Frågorna av dessa skapas kontinuerligt och uppträder i olika situationer och händelser. 

                                                
81 Refererar till Ely (1994) s.78 i Kullberg (2004), ”Etnografi i klassrummet”, s.104 
82 Holmgren, Klassrummets relationsetik (2006), avhandling hämtad på Internet 2007-02-08 
83 Kullberg, Birgitta (2004), ”Etnografi i klassrummet”, s.14 
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Dessa äger rum i naturlig miljö, i undervisningssammanhang eller oplanerade samtal då man 

upptäcker ny information om projektet under studiens gång. 84  

 

De informella intervjuerna ägde rum i undervisningssammanhang men också vid pauser från 

undervisningen, exempelvis fångade jag upp eleverna då de gick runt i klassen och inte gjorde så 

mycket annat eller vid kaffefixat med pedagogen. Dessa informella samtal gjordes för att skapa 

förståelse för deras tankar och funderingar om pedagogiken i fråga. En nackdel med den 

informella intervjun var att det var svårt att dra gränsen mellan det väsentliga till arbetet och det 

som inte betydde lika mycket. Kontinuerliga diskussioner om vilka tankar och funderingar 

pedagogen eller eleverna hade om Trageton- metoden gav mig mer än de frågor jag använde mig 

av i djupintervjuerna. Detta även om jag har försökt i djupintervjun med pedagogen att använda 

mig av ostrukturerade frågor, men givetvis gör det mycket att man har bandspelaren i närheten. 

De djupa samtalen med eleverna hade mer strukturerade frågeställningar då jag kände att det 

kunde vara svårt att låta eleverna prata fritt om pedagogiken, jag kände istället att strukturerade 

frågor var nödvändiga för att leda dem vidare i samtalet. Men, i den mån det gick fick de berätta 

fritt om pedagogiken.  

 

4.5.3 Formella intervjuer  
 
Dessa nämns också som djupintervjuer och skall helst hållas på en plats där forskaren och 

intervanten (som den intervjuade kallas i etnografiska studier) är de enda närvarande. De frågor 

som ställs ska vara av öppen karaktär. Djupintervjun hålls i regel efter samtalet, detta för att 

diskutera djupare om sådant som kommer upp i samtalet/ informella intervjun. Den text som har 

samlats in och transkriberats i samband med djupintervjun skall användas i den kontinuerliga 

analysen.85 

 

Den formella intervjun ägde rum med den pedagog som utövade Trageton- metoden vid 

lästräning, denna metod kombinerades med andra metoder men utgjorde en stor del av 

undervisningen. Den formella intervjun med pedagogen bestämdes efter de deltagande 

                                                
84 Kullberg, Birgitta (2004), ”Etnografi i klassrummet”, s.115-120 
85 Kullberg, Birgitta (2004), ”Etnografi i klassrummet”, s. 109, 120-122 



 29 

observationerna och samtalen, där den fungerade som en fördjupning av frågor som inte hade 

hunnits besvaras tidigare. De ostrukturerade och öppna frågorna har den fördelen att forskaren 

inte styr eller påverkar intervanten, en nackdel kan vara att frågorna går i överkant med studiens 

frågeställningar. Jag kände att användningen av de ostrukturerade frågorna gav mig mer om vad 

pedagogen hade för syfte med användandet av Trageton- metoden. Jag har också under dessa fyra 

veckor haft djupa samtal eller formella intervjuer med alla 11 elever. Dessa tillfällen har utgjort 

grupper på två eller tre elever beroende på vilka som var närvarande för tillfället och vilka jag 

och pedagogen kände skulle passa mer tillsammans i intervjuerna. Frånvaron hos eleverna kunde 

bero på sjukdom i några fall, men också då några försvann antingen på hemspråksundervisning 

eller vid studiehandledningen på deras modersmål. Nästan alla elever berördes av hemspråk eller 

studiehandledning någon gång under veckan. Grupperna formades i den tredje veckan av 

observationsperioden, men själva intervjuerna ägde inte rum förrän i den fjärde och sista veckan. 

Detta gäller både intervjun med pedagogen och eleverna, orsaken till detta val var att jag ville att 

de formella intervjuerna skulle i vis mån fungera som ett komplement till de informella samtalen 

och observationerna som jag gjorde under dessa fyra sammanlagda veckorna. Orsaken till att jag 

hade de formella intervjuerna i mindre grupper, vad gäller eleverna, och inte enskilt var att många 

elever kan känna sig otrygga och blyga när de är ensamma vilket skulle leda till att 

intervjusituationen skulle bli konstlad och pressande. Nackdelen med så kallade gruppintervjuer 

kan vara att eleverna påverkas av varandra. Givetvis fanns det stunder under intervjuerna då en 

av eleverna påpekade något och de andra höll med, men det fanns också tillfällen då de sade helt 

tvärtemot sina kompisar. Syftet med de formella intervjuerna med eleverna, var att få dem att 

reflektera tillsammans och jag ville göra dem medvetna om sitt eget lärande, vilket de tycktes 

vara medvetna om baserat på de intervjuer som gavs. Jag ville också veta vad eleverna tyckte var 

lätt eller svårt med att arbeta med Trageton- metoden vilket jag känner att jag fick. Jag fick det 

intrycket av att alla elever sade sin åsikt och försökte så gott de kunde förklara vad de tyckte om 

att arbeta med Trageton- metoden, och vad de trodde att de lärde sig vilket också var mitt syfte att 

uppmärksamma dem om. I de formella intervjuerna med eleverna och som deltagande pedagog i 

klassen försökte jag medvetandegöra eleverna om vad de lär sig med användningen av Trageton- 

metoden där jag utgick ifrån det metakognitiva lärandet.  
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Att lösa ett problem, t.ex. skriva en text, är ett kognitivt tankesätt. Men att däremot reflektera 

över hur man löser problemet, skriver texten, är metakognition. Detta fenomen kallades för 

abstrakt reflektion av Piaget inom kognitivismen.86 

 

 4.6 Validitet och reliabilitet  
 
Validitet är ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta. Ett begrepp som ligger nära är 

reliabilitet, som uttrycker noggrannheten i mätningen”.87 

 

Giltighet och tillförlitlighet kan förstärkas i den etnografiska studien genom att låta de som deltar 

i studien att ta del av tolkningar och resultat och låta dem reagera på detta. Då man genomför 

etnografiska studier används flera metoder, såsom deltagande observation, teoristudier och två 

olika intervjuer; den formella och den informella intervjun. Det som stärker tillförlitligheten i 

etnografiska studier är den långa tiden som studien pågår menar Berglund (1985)88, men också 

etnografens ständiga återkommande påpekar Ely (1994)89. Det som utgör hur resultaten blir är 

noggrannheten i intervjuerna och observationen. Under hela forskningsprocessen behandlas 

studiens innehåll fortlöpande där forskaren utgör ett instrument i studien. Man erkänner subjektiv 

påverkan och reflekterar över detta konsekvent. 90 

Då jag i mitt arbete har använt mig av tre tillvägagångssätt; observationer, formella intervjuer och 

informella intervjuer, vilka formar en triangulering, stärker detta studiens validitet och reliabilitet, 

se Figur 1.  

5. Resultat  
 
Huvudsyftet med min studie var att undersöka om elever och lärare upplevde att Trageton- 

metoden gynnar elevernas läsinlärning och skrivinlärning. Utifrån detta ville jag koncentrera mig 

på elevernas upplevelser och pedagogens erfarenheter vid användningen av Trageton- metoden. 

Studien visade att eleverna lättare skrev på datorn än för hand men det observerades också en 

                                                
86 Samuelsson, I & Carlsson, M (2005), ”Det lekande lärande barnet - i en utvecklingspedagogisk teori”, s.100-101 
87 Hämtad 2007-04-28 på www.sv.wikipedia.org  
88 Berglund (1985) refererad i Kullberg (2004), ”Etnografi i klassrummet”, s. 76 
89 Ely (1994) refererad i Kullberg (2004), a.a. s.76 
90 Kullberg (2004), a.a. s.66-67, 73-77 
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utveckling i läsinlärningen i samband med att eleverna skrev sina texter på datorn. Ordförrådet 

ökade och kvaliteten i texterna blev rikare. Ytterligare en sak som uppmärksammandes vid 

observationen var elevernas glädje då de hade skapat en egen bok som de var stolta över. Detta 

ledde fortsättningsvis till en känsla av stolthet och ökad motivation vilket resulterade i ökad 

skrivglädje, detta påpekas också av Lindö (2002), Folkesson (2004) och Trageton (2005).91 

Pedagogens upplevelser var i allmänt positiva i samband med användningen av Trageton- 

metoden. Hon hade också annat material som hon använde sig av i sin undervisning i samband 

med läsinlärning. Datainsamlingarna har koncentrerats till just skrivandet på datorn, istället för 

pedagogens kombinationer av olika metoder även om dessa kort kommer att nämnas då de anses 

vara relevanta i elevernas utveckling vid läsinlärning. I resultatredovisningen har olika kategorier 

skapats i den form det har varit möjligt. Utplock av frågor som jag har känt varit relevanta i 

samband med frågeställningarna i examensarbetet har tagits upp. Resultaten av studien kommer 

att presenteras i ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv i den form de har samlats in, dvs. med 

hjälp av metodtriangulering. (se Figur 1 i metodavsnittet). De observationer som har gjorts under 

studiens gång har koncentrerats på tillfällen där datorn har använts i samband med läsinlärning 

eller skrivinlärning, dessa tillfällen utgjordes efter min förfrågan hos pedagogen. För att få en bild 

av olika medverkande faktorer som ledde till elevernas läsinlärning kommer en kort presentation 

av pedagogens val av olika pedagogiska metoder också att redovisas som resultat.  

 

5.1 Observationer 
 
Alla av de 11 elever som har observerats och intervjuats tycker det är lätt att skriva på datorn, 

många av eleverna har också svarat att de tycker att det är roligt, kul och bra. Ingen av eleverna 

har uttryckt, varken vid de formella eller informella intervjuerna, att de tycker det är svårt eller 

komplicerat att skriva på datorn.   

I klassen fanns det totalt fyra datorer tillgängliga för eleverna, där tre av dem fanns samlade vid 

ett hörn men placerade på så vis att eleverna inte kunde se varandras texter, dvs. om de stod vid 

sina respektive platser. En av datorerna var placerad i ett hörn i motsatt riktning, parallellt med de 

tre andra datorerna, på andra sidan av klassrummet. 

                                                
91 Lindö, Rigmor (2002), ”Det gränslösa språkrummet”; Folkesson, Anne- Mari (2004), ”Datorn i det dialogiska 
klassrummet; Trageton, Arne (2005), Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola. 
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Det fanns flera tillfällen då eleverna frågade hur orden skulle stavas, vilket kunde vara ganska 

krävande om det fanns tre eller fyra elever som skrev samtidigt vid varsin dator. Detta är inget 

som enligt observation utmärktes vid användningen av datorn, samma problem uppstod vid de 

tillfällen eleverna skrev för hand i sina ”vanliga” skrivböcker. 

Under dessa fyra veckor uppmärksammades en utveckling i läsinlärningen hos varje enskild elev, 

detta i samband med att de skrev på datorn där de lärde sig läsa och uttala nya ord hela tiden.  

 

Pedagogens arbetsätt i samband med datoranvändningen 

Cecilia brukade ha en frågestund och reflektion efter någon gemensam upplevelse som eleverna 

hade haft. På måndagen i vecka 1 hade vi varit på bio och tittat på en film som heter ”Bäst i 

Sverige”. Tisdagen därpå samlade Cecilia eleverna på mattan i ringen för att reflektera över vad 

eleverna kom ihåg om filmen. Cecilia bad de lever som ville skriva en mening och rita en bild på 

tavlan, detta skulle vara kopplat till filmen. I slutet av lektionspasset kompletterades detta av 

Cecilia ifall det var något mer hon kände borde diskuteras kring filmen. Då en del av filmen 

handlade om mobbning och utanförskap ville hon ta upp detta i gruppen. Diskussioner om 

mobbning och hur man skulle vara som kompis och vän utgjorde några tillfällen den veckan. 

Eleverna diskuterade tankarna om att man skulle behandla andra så som man själv ville bli 

behandlad. Enligt det som uppmärksammades vid observationerna var det ingen av eleverna som 

tyckte eller påpekade att mobbning eller utfrysning var rätt.  Härifrån fortsatte elevernas arbete 

om filmen ”Bäst i Sverige” där de fick skriva fritt om filmen, vad de tyckte, vad som hände eller 

bara funderingar kring ämnet mobbning som hade diskuterats tidigare. Då eleverna frågade om 

stavning försökte pedagogen att låta eleverna tänka efter först hur de trodde att ett visst ord 

stavades. Var detta för svårt försökte hon ljuda början på ordet för att eleverna senare skulle 

avsluta och repetera ordet själva. Hon påpekade många gånger att hon inte ville gå in och rätta för 

mycket då detta kunde stympa deras skrivglädje. Men om eleverna frågade hjälpte hon dem med 

detta.  

Jag påpekar under ett tillfälle för Cecilia att hon tidigare haft elever där hon istället har använt 

ABC-böcker, vilket hon har berättat tidigare. Jag ber henne förklara om hon ser några skillnader 

mellan de elever som har använt datorn eller dem som inte har det. Hon svarar att: ”De har lärt 

sig läsa snabbare….de som har använt metoden. Sedan har vi ju lagt mycket tid på att sitta och 
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göra fina A, och så gör vi fina B och så pratar vi bara om bokstaven C. Här har dem fått välja, 

känna efter om dem vill träna på en bokstav att lära sig eller då när de har skrivit texter så har de 

fått leta bokstäver. Och att man har släppt lite på det här traditionella, att jobba så mycket med 

bokstäverna i sig utan att det viktiga är vad det står, inte att det är den bokstaven och den 

bokstaven”.   

Då jag undrar vidare varför denna metod är så speciell enligt henne, uttrycker hon: ”För att det tar 

sådan energi från barnen, så det tar nästan hela deras första skolår att traggla sig igenom den 

boken och mycket slit och dem tycker inte bokstäverna blir fina och till vilken nytta? En del har 

finmotoriken men många av dem har den inte, då är det bättre att man jobbar mycket med att 

måla, rita eller klippa så de får motoriken.….för det är ju självklart att de ska lära sig skiva för 

hand, men man kan vänta med det tills de har finmotoriken. Vi har lagt ner mycket tid med de här 

ABC-böckerna med mina tidigare barn, så man vinner mycket tid. För nu har jag ju inte ABC-

böckerna alls.”  

 

Pedagogens kombination av olika metoder 

   Pedagogen Cecilia Andersson hade andra metoder i sin undervisning vid läsinlärning, detta för 

att ge ett större utbud och variation som skulle passa olika elever med olika svårigheter. Hon 

använde sig bland annat sig av några böcker som kallades för KIWI- böcker. Dessa böcker var 

uppbyggda i 3 nivåer; Klara, Färdiga, Gå, där klara var den lättaste varianten medan gå den 

svåraste. KIWI- böckerna användes vid två eller tre tillfällen i veckan. Eleverna var uppdelade i 

två ”slöjdgrupper” som Cecilia kallade det. Varje grupp fick ett tillfälle i veckan då man satt i 

gruppen och diskuterade i första hand om vad man trodde att boken handlade om. Sedan läste alla 

eleverna i gruppen gemensamt den text som fanns i boken, sida för sida. Texterna hade också 

bilder där det hände någonting (ett exempel är olika sätt att öppna föremål; lyfta loss ett lock, 

vrida på burken osv.).  Först diskuterades om vad som sågs på bilden så att eleverna fick träna sin 

språkförmåga. Sedan lästes texten gemensamt i gruppen, en eller två gånger beroende på om 

eleverna bad om ett andra tillfälle eller inte. KIWI- böckerna fanns i många exemplar och flera 

kopior av samma bok. Eleverna fick i läxa att läsa boken hemma och rita och skriva i sin läxbok 

om vad som hände i boken, eller någon specifik fråga som Cecilia hade skrivit sedan tidigare i 

läxboken.  
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   Förutom KIWI- böckerna hade eleverna tillgång till någonting som kallades för ”småböcker” 

som ges ut av Natur och Kultur. Bokslottet som boksamlingen heter fungerar som ett läromedel 

för den första läs- och skrivinlärningen från förskoleklass till skolår 2. Böckerna är indelade i 3 

nivåer: 1. Förberedande läsning, 2. Nybörjarläsning, 3. Fortsatt läsning.  Böckerna skulle läsas 

en gång under lektionstid medan Cecilia lyssnade på. Cecilia hade en annan pedagog några 

timmar i veckan då hon kom och lyssnade på några av eleverna medan de läste. Dessa böcker 

fick eleverna själva välja vilken de ville ha i läxa, som sedan Cecilia lyssnade på medan eleverna 

läste nästa dag eller kommande dag igen. Småböcker fanns också tillgängliga för eleverna att läsa 

under lektionstid.  

Användningen av olika metoder gjordes i syftet att samtala och föra en diskussion vilket var 

lättare då dessa hade lätt text och bilder. Hon menade att småböcker hörde till och att KIWI- 

böckerna var bra för att: ”…jag kallar det lite att det är svenska 2…..Ibland kan det vara svårt att 

veta vilka ord barnen inte kan och vad behöver de träna och dessa är väldigt bra böcker för att 

samtala om, att få en diskussion om vad som händer på bilder och man kan upptäcka mer också 

om vad de inte kan”. Hon fortsätter ”Vad gäller KIWI- böckerna så läser vi tillsammans och det 

stärker barnen att läsa tillsammans. De som inte riktigt kan läsa läser också med, när vi läser 

tillsammans, så att man får en känsla av att man läser. Men Trageton tycker jag man kan använda 

med stora barn, små barn, språksvaga, jaaa, alla……det blir inte sämre av det i alla fall utan jag 

tror man kan använda det till alla”.  

 

Skönlitterära barnböcker fanns tillgängliga i klassrummet för eleverna, men klassen gick också 

till biblioteket varannan vecka där eleverna kunde låna böcker de var intresserade av.  

För att utveckla och motarbeta de svårigheter eleverna hade med språket skapade pedagogen 

tillfällen där eleverna kunde uttrycka sig språkligt, så att de övade på att uttrycka sig i tal. Detta 

gjordes genom att i samlingen på morgonen fråga vad eleverna hade gjort på fritiden eller att de 

pratade om något speciellt som hade hänt hos någon av eleverna i klassen.  

Elevernas arbete med datorn 

De tillfällen eleverna skrev på datorn verkade de vara engagerade och motiverade till att skriva 

om det de hade upplevt. Det fanns tillfällen då eleverna vara motstridiga och inte ville jobba, 

detta kunde vara strax innan en rast eller vid långa lektionspass. Eleverna blev ofta tillsagda av 

pedagogen när de skulle skriva på datorn. När de väl var framme fick de sätta på datorn, om den 
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inte redan var igång sedan tidigare arbetspass. Sedan gick eleverna in på 

ordbehandlingsprogrammet och valde stil och storlek på bokstäverna. Fortsättningsvis började 

skriva om de erfarenheter de hade varit med om.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jonas skrev denna berättelse om filmen ”Bäst i Sverige” 

 

Under denna dag hade Jonas inte gjort något annat än att gå runt till de andra eleverna och stört 

koncentrationen i klassen. Då jag uppmärksammade detta ville jag prova en sak men var tvungen 

att rådfråga med Cecilia först, vilket gick bra. Jag tog honom i en separat sal där det endast fanns 

en dator och inga andra elever runt omkring som gjorde att han tappade koncentrationen. Jag 

frågade om han kunde vara snäll och berätta lite vad han kom ihåg om filmen ”Bäst i Sverige”. 

”ja visst” sade han. Då sade jag att jag ville ha en halv sida om filmen och påpekade inte i vilken 

storlek på bokstäverna. Detta och stilen på bokstäverna valde han själv. Jag gick tillbaka till 

klassen flera gånger och sedan tillbaka till Jonas för att titta till honom, men det verkade inte ha 

uppstått några problem. Jag fick vid två eller tre tillfällen fråga: vad hände sen då? Annars skrev 

han för fullt. Jonas frågade själv var det skulle vara punkt och komma i meningarna, vilket jag 

förklarade för honom. Vid de tillfällen han använde ordet Och, istället för punkt eller 

kommatecken, gick jag inte in och rättade för att inte stanna hans utveckling av text.  Jonas är 

inte så glad för att rita, vilket han inte alltid behövde men någon gång påpekade Cecilia att det var 

viktigt att han tränade på att rita också. 
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Denna text har Jonas och Gabriel samarbetat med att skriva. De 

gjorde så att de pratade om vad de ville skulle vara med på texten, 

sedan turades de om att skriva varannan mening.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En av de texter som Laura skrev om filmen ”Bäst i Sverige”. Laura är 

väldigt ritglad och väljer att rita först, vilket hon gjorde i detta fall 

också. ”Visst är det den finaste teckning du har sett” frågade hon mig. 

Hon visade stolt att hon hade klarat av att rita så fint. 

 

5.2 Formella intervjuer (djupintervju) 
 
Av den insamlade informationen från de formella intervjuerna ska ett utplock av frågorna som 

uppstod presenteras, utplocken har baserats på relevansen till frågeställningarna.  
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5.2.1 Intervjuer med elever 
 
Vid intervjun med Martin, Göran och Jessica uttrycker Martin att man lär sig stil, ord och lär sig 

skriva. Jessica säger: ” Ingen tycker det är svårt, jag kan det, alla kan det”.  

   Men när jag frågar om det är bättre att skriva för hand eller på datorn svarar Göran: ”Jag tycker 

det är bättre med hand, för att man får muskler” Martin fortsätter: ” Händerna blir friska”.  

 

Jonas och Sofia uttrycker att man lär sig svenska och skriva. Jonas påpekar att man blir duktigare 

på att skriva medan Sofia menar att man lär sig räkna också.  

Jonas: ” när man har övat mycket, så är det lätt att skriva”.  

Sofia: ”lätt som en plätt, jag kan skriva så jag vet att det är lätt”  

Jonas: ”Allting man gör måste man säga att det är inte svårt. Om man säger att det är svårt så kan 

man inte lära sig”.  

 

I intervjun med Ingela, Rolf och Betina uttrycker Ingela att man lär sig svenska, rita och måla 

men också att ” läsa en bok”,  

Rolf: ”lär sig svåra ord” fortsätter han.  

 

Josefin, Laura och Gabriel utgjorde en grupp vid en av de formella intervjuerna.  

Laura tycker att man lär sig hur bokstäver ser ut. Gabriel anser att man lär sig säga bokstäverna 

medan Josefin menar att: ”man kan lära hur man kan skriva det, ord och bokstäver” förklarar hon.  

Laura: ” När man skriver så lär man sig skriva rätt och när man skriver fel så får man en röd rulle 

och då kan man rätta det. Och så har vi fått en bok där vi kan skriva svåra ord, typ schhh. Ibland 

är det k, ibland är det sj och så”.  

Hon ljudar sig till olika sj- ljud och menar att man kan skriva ner de svåra orden i en bok för att 

öva på dessa. Med den ”röda rullen” menar hon felmarkeringarna på ordbehandlingen vid stavfel. 

När jag frågar om hon tycker det är bra med felmarkeringar på datorn svarar hon: ”Ja, det tycker 

JAG. Jag vill att det ska vara perfekt.” Jag fortsätter med att fråga om hon tycker att det är 

viktigare att skriva rätt eller att få ner vad man tänker. ”Allting man tänker” svarar hon. 

Josefin säger: ” Länder skriver man stora bokstaver och namn också, och man ska veta vad man 

ska skriva.” Hon förklarar att det är viktigt att veta vilka regler som gäller vid stavningen av olika 
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ord. Josefin tycker att det är roligt att skriva sagor på datorn och när jag frågar henne, varför? 

svarar hon: ”när man får sagorna hemma när skolan är slut, då kan man läsa allt”.  

Laura: ”det är roligare att skriva på datorn än för hand, när man skriver för hand måste man göra 

så (demonstrerar med handen och vill visa hur långsamt det kan gå). ”men när man skriver på 

datorn så går det jätte snabbt för alla bokstaver är redan klara och man tänker hur ser F ut, hur ser 

G ut, hur ser I ut. Det är lättare att bara trycka på bokstaven”.  

Gabriel tycker däremot att det går snabbare att skriva med handen, ”men det är ändå roligare att 

skriva på datorn”. När jag fråga honom varför han tycker så, så svarar han att han inte vet. 

Gabriel har gått i klassen endast en termin då han kom från en förberedelseklass för nyinflyttade 

till Sverige.  

Laura summerar att man med att skriva på datorn lär sig: ”orden, regler, skriva, läsa, tänka”.  

 

Eleverna har lärt sig bokstäver dels genom att prata om dem men också utifrån småböcker som de 

har till varje bokstav som de har arbetat med i skolår 1. Dessa böcker har enligt läraren 

kombinerats med pianospel (se 3.3.3) som Trageton- metoden går ut på, men också då 

bokstäverna har funnits på väggarna i klassrummet.  

5.2.2. Intervju med Cecilia Andersson 
 
Pedagogen Cecilia Andersson påpekade i de den formella intervjun att eleverna har blivit 

duktigare läsare. ”….nu har jag bara en grupp att jämföra med och jag tycker att de har blivit 

duktigare läsare. Men jag vet inte hur duktiga de skulle vara annars, det kan jag ju inte veta 

riktigt, men jag tycker det känns som att det är många som har blivit duktiga läsare…..”.  

Hon fortsätter: ”Det menar ju Trageton också, att man ska ha småböcker som man läser liksom. 

Många har de här traditionella läseböckerna kanske, men det ska vara roliga böcker som barnen 

tycker är kul å läsa”.  ”…men liksom att det är lekfullt eller så, så att det inte blir så att, ååå nu 

ska vi lära oss läsa. För många är det en så stor grej, att man försöker tona ner det, att…….det 

kommer med tiden”. 

Då metoden också går ut på att eleverna helst ska samarbeta två och två vid datorn och 

kommunicera med varandra undrar jag om detta har fungerat i hennes klass.  

”Nu har vi inte försökt mycket med det här med att skriva två och två…men Trageton tycker att 

det blir en bättre dialog…men mina barn har svårt för det. Ibland, har de varit när de har bestämt 
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själva att…å vi ska skriva sagan tillsammans och så har dem en jättebra idé och då funkar det 

jätte bra. Men ibland, så har de liksom inte samarbetat utan de har mer bara turats om. Först 

skriver den ena en mening och sedan den andra. Men, samtidigt får de ju träna på att samarbeta 

men de har tyckt att det har varit svårt”.  

 

Hon påpekar att hon ser fördelar med detta arbetssätt, d.v.s. att samarbeta vid datorn två och två. 

”Jag tror att de ger varandra dem bitarna som den andra inte har liksom. En kan stava och en har 

en idé och så byggs det på…..om de skulle gjort en saga var annars…och nu blir den inte dubbelt 

utan kanske tredubbelt tillsammans. Jag tror verkligen på den idén, jag tror att den som är 

duktigare också kan få någonting av den andra då man har idéer fast man kanske inte kan stava. 

Jag tror man kan ha många olika kombinationer….men mest har vi ju jobbat enskilt för att det har 

varit lättast för dem”.  

 

Trageton förespråkar att eleverna kan släppa datorskrivningen i skolår tre, pedagogen Cecilia 

Andersson tycker att: ”…barnen kan välja, man kan välja moment när kanske någon måste skriva 

för hand eller på datorn. Men jag tycker att det bästa för barnen är att man kan hitta sitt sätt…..en 

del tycker nog bättre om att skriva på datorn och en del för hand. En del kanske tycker att blir 

jobbigt att sitta och skriva…..jag jade en pojke som det passade väldigt bra för han skrev så 

snabbt eller rättare sagt han tänkte så snabbt så om han tänkte sju ord så kom det bara fyra ord på 

pappret…..skriver man då för hand så blir det jätte jobbigt att sudda och göra om allting och det 

kunde vara en hel berättelse. Skriver han då på datorn, då kan han bara redigera och sätta in nya 

ord och ändra liksom.  

 

Ritandet som en del av Trageton- metoden är något som Cecilia Andersson också använder sig 

av, detta för att hon anser detta vara ”givande om de målar eller ritar först eller så, vi pratar om 

det och dem har en bild om vad de vill ha fram. Sen är det några som tycker mer om att skriva 

och då kan jag tycka att det är viktigt att de får skriva först om de kanske har orden och inte ser 

det i bilder. Olika människor ser i ord eller bilder…så jag tror det är bra om det får välja själva. 

Men sen är det många barn som känner stöd i sin bild, at de kommer på vad de ska skriva. Jag är 

väl lite sån att…..de som inte tycker om att rita så mycket behöver väl inte rita så mycket tycker 
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jag….ibland kan man låta dem att måla eller bygga med som när vi klippte de där matematiska 

formerna…att man kan ge dem olika sorters bilder.” 

 

Eleverna fick forma egna böcker om en viss vistelse eller upplevelse de har varit med om. Till 

detta skrev de texterna på datorn och ritade till dessa texter. Till vilket syfte användes detta enligt 

pedagogen undrade jag. ”Vi har nog gjort mest avskild, men också några tillsammans då detta 

kan vara roligt att forma något tillsammans. Barnen får sina egna böcker…..det blir en 

stolthetskänsla när de gör egna böcker, men det är ju bra träning för dem att ha någonting 

tillsammans också. När man har en ny grupp så är det svårt att hinna med alla…..jo, men det så är 

det, har man ettor så är det så. Vad du än använder för metod så är det ju så, men man borde ju 

hjälpa dem lite. Men det behöver inte vara en nackdel just för denna metod.”  

 

5.3 Informella intervjuer (samtal) 
 

Vid ett samtal med Jessica, detta samtal äger rum samtidigt som hon skriver på datorn. Jag frågar 

vad hon tycker om att skriva på datorn: ”Roligt, jag älskar att skriva på dator”   

 

Jonas och Gabriel diskuterar vid ett tillfälle då de precis hade skrivit en text tillsammans. Jonas 

säger att han tycker att det är bra att skriva på dator och då jag frågar varför han tycker så svarar 

han: ”man lär sig skriva”. Gabriel träder in i det informella samtalet och påpekar att: man lär sig 

läsa och det är roligt”. Jonas fortsätter och påpekar att man kan lära sig tänka. ”Innan var det 

svårt att hitta knapparna på datan, nu går det snabbare. Titta!” Jonas demonstrerar detta genom att 

börja skriva på datorn och visar hur fort han kan skriva. Jonas fortsätter ” det är bättre med dator, 

det är lättare. Man behöver inte skriva bokstaver, det kommer själv om man trycker”.  

 

Då jag vid olika tillfällen har frågat eleverna om de väljer att rita först eller skriva har det varit 

olika svar. Men de flesta svarade att de valde att rita först då detta kunde hjälpa dem att komma 

ihåg den upplevelse eller händelse de varit med om.  

Jonas: ” när man har ritat färdigt så kan man kolla på datorn vad man har gjort” 

Gabriel: ”när man ritar och målar och sen tittar så vet man vad man ska skriva” 
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Ingela uttrycker att det är bättre att rita först: ”att man ska veta om det handlar om denna filmen 

eller denna boken” säger hon.  

Betina: ”man kommer lätt ihåg när de andra hjälper och säger vad dem gjorde på filmen och 

Cecilia skriver på tavlan”. Betina är den enda av de 11 elever som deltagit i observationerna sagt 

att hon föredrar att skriva först och sedan rita. När jag frågar henne, varför? ”Jag vet inte” svarar 

hon. Enligt de noteringar som jag har gjort under mina observationer under dessa fyra veckor 

började Betina alltid rita först, hon hade också fler ritade teckningar än text. Vid flera tillfällen 

fick man påminna henne om att hon fick börja skriva, annars kunde en teckning ta flera dagar.  

 

Jag frågar Cecilia Andersson i vad hon ser de största vinsterna med Trageton- metoden, 

skrivningen eller läsningen? Hon svarar: ”Ofta tar man ut att skrivning är en sak och läsning är en 

sak, men att de hör ihop. Och dem skriver sig till läsningen, alltså för de skriver och upptäcker att 

de kan skriva och sen läser dem det de har skrivit. Jag tror att man skriver sig till läsning, sen så 

tror jag i och för sig att alla barn läs sig läsa på olika sätt, att det finns inget sätt att just så lär sig 

ALLA barn läsa.….en del barn skriver 5 gånger mer när de skriver på datorn….Det var en tvåa, 

han skrev liksom 1 ½ sida med 18 punkts och det var en röd tråd i allting och han bara 

skrev.…eleverna behöver inte tänka att de ska forma bokstäver utan det kommer av sig själv, de 

bara trycker på en knapp så blir det bokstäver…..de kan istället tänka på vad de ska skriva….än 

att lägga tid på att forma bokstäver”.  

 

Pedagogen menar att skrivningen på datorn medför till bättre skrivande hos eleverna och inte 

endast ett utökande av text. ”Barnen skriver mer när de skriver på datorn än när de skriver för 

hand. Innehållet ändras också…..men de skriver mer…..berättar mer. Det blir också mer träning 

på orden….och sen så tror jag att de tycker om att de kan läsa det som de har skrivit själva….det 

kan vara svårt att läsa annars”.       

De nackdelar som pedagogen såg med Trageton- metoden var att: ”Det är hela tiden att man ska 

få datorerna att funka och skrivarna att funka å var ska skrivarna stå……ska man springa långt 

och hämta dom och ska barnen hämta dom själva, att det strular med datorerna….det praktiska 

helt enkelt”. 

6. Diskussion: sammanfattning och analys 
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Med hjälp av fallstudie som metod känner jag att jag har fått svar på mina frågeställningar där jag 

ville veta hur eleverna och pedagogen upplevde användandet av Trageton- metoden, och om de 

ansåg att metoden gynnade elevernas läsinlärning och skrivinlärning. Min studie baseras på 

endast en grupp vilket betyder att samma resultat förmodligen inte hade uppnåtts i annan klass 

eller om observatören var någon annan. De faktorer som spelar roll i detta fall är; antal elever i 

klassen (i detta fall 11), deras bakgrund (annat modersmål än svenska), deras kunskapsförmåga, 

pedagogens användning av Trageton- metoden men också min delaktighet som pedagog och 

forskare. Vid annan fallstudie med annan pedagog och andra elever hade resultaten troligtvis 

varierat från mina. Vid fallstudier erkänner författaren en subjektiv påverkan då man deltar i 

undervisningen vilket automatiskt leder till en känslomässig kontakt med elever men också med 

pedagog. 92 Jag har under datainsamlingarna reflekterat över min subjektiva påverkan 

kontinuerligt. En subjektiv påverkan kan ses som en svag punkt i forskningsarbete, men i 

fallstudier eller etnografiska studier erkänner man subjektiv påverkan. Syftet var också att göra 

egna tolkningar, utifrån hermeneutiskt ansats, vilket innebär att medvetenheten om den egna 

subjektiva påverkan fanns vid datainsamlingen. Merriam (1994)93 säger att man i fallstudier ska 

erkänna subjektivitet vilket jag också gör. Så länge man är medveten om denna påverkan anser 

jag inte detta vara en nackdel vid datainsamlingar. Tyngdpunken i tillförlitligheten lägger sig 

istället på de tre tillvägagångssätt som har använts vid insamlingen av information men också 

loggboksanteckningarna. 

   Insamlingen av material var ganska tidskrävande men däremot mycket användbart, då jag 

utgick ifrån tre former av insamlingar, dvs. metodtriangulering (se metodavsnitt, rubrik 4.2). 

Eftersom jag använde mig alla tre tillvägagångssätt kunde validiteten och reliabiliteten stärkas, 

det vill säga att jag kunde med mina observationer motsäga eller stärka det som eleverna och 

pedagogen uttryckte om användningen av metoden. Eftersom jag också förde anteckningar i form 

av loggbok var detta till hjälp för att se mönster i beteendet hos eleverna och pedagogen. 

Inspelningen av de formella intervjuerna underlättade klart mitt arbete med transkriberingen vid 

senare tillfällen, där jag kunde ordagrant höra vad eleverna och pedagogen uttryckte.  

   Observationerna som gjordes under studieperioden gjorde det möjligt för mig att 

uppmärksamma likheter eller olikheter med det som eleverna och pedagogen uttryckte i de 

                                                
92 Kullberg, Birgitta (2004); se metodavsnittet under 4.6 validitet och reliabilitet. 
93 Merriam B, Sharan (1994), ”Fallstudien som forskningsmetod” 
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formella och informella intervjuerna. Stämde det de sade under de formella och informella 

intervjuerna med vad de gav för intryck under observationerna som gjordes? Observationerna 

tolkades utifrån egna tankar och funderingar, då jag i inledningen också nämnde att en 

hermeneutisk ansats skulle användas. Eftersom jag också var delaktig i undervisningen var detta 

dessutom en fördel, vid dessa tillfällen kunde jag se hur eleverna arbetade med metoden.  

   Det som uppmärksammades på observationerna var att eleverna hade ganska svårt att komma 

på vad de skulle skriva om, detta även om de tidigare under dagen diskuterat om en upplevelse de 

hade varit med om. Denna problematik nämns inte av Trageton (2005) någonstans i boken.94 

Detta är inget som utmärkte just Trageton- metoden enligt det jag uppmärksammade utan samma 

problematik uppstod då de skulle skriva med papper och penna, dessa tillfällen observerades 

också då jag ville se om det utgjorde någon skillnad. Om man gör en jämförelse med det eleverna 

sade på de formella och informella intervjuerna kontra det jag uppmärksammade på 

observationerna motsade sig resultaten varandra. Under studien uppstod många tillfällen då 

eleverna uttryckte att det var svårt att komma på vad man skulle skriva vidare om. Men när jag, 

vid de formella och de informella intervjuerna, frågade om de tyckte att någonting var svårt med 

att skriva på datorn svarande nästan alla att det inte var det. Kan detta ha berott på felställda 

frågor? Jag kanske endast skulle ha frågat vad de tycker är svårt med att skriva på datorn. Detta 

istället för att be dem göra en jämförelse med att skriva på datorn eller för hand.  

   Andra svårigheter som uppmärksammades under observationerna var också den praktiska 

hanteringen av datorerna. Ofta fungerade inte skrivaren, disketten eller så fanns skrivaren 

kopplad till en annan sal där eleverna var tvungna att låna nycklar av pedagogen för att komma 

in. Genom detta förlorades mycket tid och eleverna hade en större möjlighet att stanna någon 

minut längre i korridoren i samtal med andra kamrater. Det hade klart underlättat pedagogens och 

elevernas arbete om datorerna var kopplade till en och samma skrivare och om denna skulle vara 

placerad inne i klassrummet. Pedagogens arbete försvårades också då hon hela tiden var tvungen 

att spara arbetena i olika mappar, vilket krävde att man hade ett organiserat och strukturerat 

arbetssätt att göra detta på. Denna procedur tog ofta tid, tid som kanske bättre kunde utnyttjats 

med att hjälpa de elever som behövde det. Alternativet var att korta ner rasten som pedagogen 

hade vilket kan vara en nackdel då man behöver denna väl i läraryrket.  

                                                
94 Trageton, Arne (2005), ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola” 
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   Tydliga slutsatser kunde göras av observationerna vad gäller elevernas utveckling. Det 

uppmärksammades att eleverna tydligt utvecklade sin skrivförmåga men också sin läsförmåga. 

Orsaken till detta kan dels bero på skrivandet på datorn men också att pedagogen Cecilia 

Andersson hade en kombination av böcker och metoder som hon hade anpassat till elevernas 

kunskapsförmåga.  

   Som jag har kunnat konstatera i resultatet visar det sig att både elever och pedagog är väldigt 

positivt inställda till skrivandet på datorn. Jag har kunnat dra en slutats av elevintervjuerna, de 

formella och informella, att eleverna trivs med detta arbetssätt och ser inga svårigheter i att jobba 

med metoden. Pedagogen däremot har vid flera tillfällen uttryckt, dels under de formella och 

informella intervjuerna, men också det som har uppmärksammats på observationerna; att den 

praktiska hanteringen av datorerna och att organisera elevernas arbete är något som är svårt och 

tar mycket av hennes tid. Förutom detta har andra svårigheter om användningen av Trageton- 

metoden inte uttryckts. Tvärtom har det varit en ganska positiv inställning till metoden. 

Pedagogen ansåg att eleverna skrev mer på datorn och att det blev tydligare med datorskriven 

text. Hon ansåg också att elevernas läsförmåga förbättrades då de lättare kunde läsa sina texter 

som var datorskrivna i jämförelse med de texter som var handskrivna. Den största fördelen enligt 

henne är att eleverna inte behöver lägga ner så mycket tid på att forma bokstäver innan de har 

finmotoriken, vilket också är vad Trageton (2005)95 förespråkar i sin metod.  

   Mina uppfattningar av pedagogens arbete och kombination av metoder har lett till en ny 

infallsvinkel där jag kan se vinsterna med att kombinera olika metoder. I hennes påstående om att 

slippa forma bokstäver innan man har finmotoriken är något som jag kan ta till mig, då jag kunde 

se klara skillnader på kvalitet och innehåll i elevernas texter då de skrev på datorn jämfört med 

när de skrev för hand. Texterna som eleverna skrev på datorn blev fina med tydligt formade 

bokstäver som kunde läsas. Detta var en klar skillnad med de texter eleverna skrev för hand och 

där de hade raderat felstavade ord, vilket fortsättningsvis ledde till ett skrynkligt och kladdigt 

papper.  

   Eleverna formade egna böcker, genom att skriva texter och rita till dessa, vilket resulterade till 

en känsla av behag och att ha lyckats. Eleverna var stolta över det de ha skapat och visade gärna 

sina klasskompisar och pedagogen detta. Trageton (2005)96 påpekar också att känslan av att 

                                                
95 Trageton, Arne (2005)”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola” 
96 Trageton, Arne (2005), a.a. 
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lyckas leder till att eleverna får mer lust till att skriva och läsa vilket enligt mina observationer 

stämmer ganska bra i den tvåa studien gjordes. Samma resultat fick också Jedeskog (1993) och 

Folkesson (2004)under sina studier där pedagogerna uppmärksammade att elevernas skrivglädje 

ökade i samband med skrivandet på datorn.97  

   Det som gjorde mig lite skeptisk till metoden var att det praktiska arbetet tog mycket av 

pedagogens tid. Men också att de elever som jobbade med datorn begränsades mellan fyra och 

åtta elever beroende om de jobbade själva eller två och två. Var det endast fyra elever som 

jobbade vid datorerna fann jag det mycket svårt att hinna med de andra eleverna som skulle ha 

hjälp samtidigt. Dock behöver inte detta nödvändigtvis vara en problematik just vid 

användningen av datorer, då jag tror att samma problem hade uppstått om alla elever skrev för 

hand.  

   Denna studie som har gjorts under en fyra veckors period har lett till nya tankar hos mig och 

hur jag vill vara som pedagog. Jag känner att alla elevers läsinlärning ska underlättas i den mån 

man har möjlighet som pedagog. I mitt framtida pedagogiska yrke kommer jag troligen att 

använda mig av denna metod i någon form då jag kunde se klara resultat hos elevernas läs- och 

skrivinlärning. Jag menar inte att metoden kommer att följas i punkt och pricka med alla elever, 

men att den kommer att utgöra en del av min undervisning. Endast genom att pröva sig fram kan 

man nå goda resultat, vilket är en av mina utgångspunkter för bra lärande. Det är viktigt att som 

pedagog ständigt reflektera och utvärdera sina undervisningsmetoder där man ser vilka nackdelar 

och fördelar dessa medför hos elevernas mottagande av kunskap. Som pedagog är det också 

viktigt att vara öppen för nya förslag och metoder för att förbättra sin undervisning, dock lika 

viktigt är det att fundera på vilka konsekvenser dessa kan medföra för mig och eleverna.  

 

 

 

 

 

 

                                                
97 Jedeskog, Gunilla (1993), ”Datorn som pedagogiskt hjälpmedel”; Folkesson, Anne- Mari (2004), ”Datorn i det 
dialogiska klassrummet 
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Bilaga 1  

 

Frågor till som har ställts till eleverna vid de formella och informella intervjuerna 

 

• Vad tycker du om att skriva sig på datorn? Varför tycker du så? 

 

• Tycker du det är lätt eller svårt att skriva på datorn? Varför tycker du så? 

 

• Hur tänker du när du skriver på datorn? Kan du förklara.  

 

• Väljer du att rita först eller skriva först? Varför? 

 

• Vilket tycker du är bättre, att skriva på datorn eller för hand? Varför? 

 

• Vad lär du dig när du skriver på datorn?  

 

• Följdfrågor har förekommit då eleverna endast har påpekat en sak; då har jag frågat: Hur 

menar du? Är det något mer som du kan tänka dig? Varför gör du så? Varför tycker du 

så? Fortlöpande har frågorna vad, hur och varför använts? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilaga 2  
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Frågor till pedagogen Cecilia Andersson vid de informella samtalen och den formella 
intervjun.  
 
 

• Du har tidigare haft elever där du har använt ABC-böcker, ser du någon skillnad med de 

elever som använder sig av datorstödd undervisning? Motivera 

• Varför anser du just denna metod vara speciell? Varför ska eleverna inte sitta och jobba i 

en ABC- bok istället? 

• Du har andra metoder som du kombinerar vid sidan om Trageton- metoden? Varför tycker 

du detta är bra? Vilka pedagogiska syften har du med detta? Motivera 

• Anser du den kombination du har mellan metoder vara stark just för språksvaga barn eller 

kan man använda sig av denna kombination för de yngre åldrarna i en vanlig svenska 2:a?  

• Tycker du att eleverna har utvecklats i lästräning just genom att skriva sig till det på 

datorn? Förklara.  

• Metoden går ju ut på att eleverna helst ska samarbeta två och två vid datorn och 

kommunicera med varandra. Vad tycker du om detta? 

• Tror du att de genom att samarbeta skulle få någonting mer, vad gäller det sociala och 

kunskapsmässiga? 

• Vad tycker du om ritandet som en del av metoden? Vilket ska komma först och varför? 

• Eleverna får ju forma egna böcker om en viss vistelse eller upplevelse de har varit med 

om? Är detta en fördel eller nackdel tycker du? 

• Var ser du de största vinsterna med metoden? Läsningen eller skrivningen? 

• När eleverna skriver på datorn, blir det endast ett utökande av text? Förklara 

• När eleverna har lärt sig det motoriska, i början av år tre ungefär, ska man bara släppa 

datorskrivningen, eller Trageton- metoden? 

• Finns det andra fördelar/nackdelar med användningen av metoden?  

• Något annat du vill lägga ta upp eller tillägga? 

 
 
 
 
 
Bilaga 3 
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Informationsbrev till berörda föräldrar 
 

Hej alla föräldrar till X 2! 
 
Jag heter Lumturije Beqiri och går sista terminen på Lärarutbildningen, där min inriktning är 
matematik och naturorienterade ämnen. Jag ska under vårterminen skriva mitt examensarbete 
som ska handla om att skriva sig till läsning på datorn, detta är den metod som också Cecilia 
Andersson använder. Jag ska praktisera i Cecilias klass under fyra veckor, då jag också ska 
observera och intervjua Cecilia och eleverna, detta för att undersöka om det fungerar att skriva 
sig till läsning på datorn. Jag ska undersöka om eleverna lär sig något men också hur de fungerar 
socialt medan de skriver på datorn. Jag ska i mitt examensarbete varken nämna skolans namn, 
lärarens eller elevernas. Alla elever som inte vill medverka i observationerna kan när som helst 
dra sig ur och behöver inte vara med. Men jag utgår ifrån att det inte finns några problem vad 
gäller detta. Då eleverna inte fyllt femton år skriver jag till er för underskrift angående elevernas 
medverkan. Eleverna kommer att jobba som vanligt i klassen, inga förändringar kommer att ske 
pedagogiskt.  
 
Har ni några frågor kan ni kontakta mig eller Cecilia.  
 
 
Lumturije Beqiri               Cecilia Andersson 
Mobil: 0733-80 35 42          Mobil: xxxx-xx xx xx  
Lumturije_82@hotmail.com     
 
      
Med vänliga hälsningar 
 
Lumturije Beqiri 
 
 
Mitt barn får medverka i observationerna och intervjuerna, kryssa för en ruta och skriv 
under.  
 
 
JA ……………………………………..........................." 
 
 
NEJ……………………………………………….........." 

 


