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Syftet med denna studie är att undersöka hur en pedagog arbetar med datorn som verktyg i 
den tidiga läs- och skrivinlärningen, vilka för- och nackdelar pedagogen ser med arbetssättet, 
samt elevernas attityder till arbetet. Undersökningen är en fallstudie av en pedagogs sätt att 
arbeta med Tragetonmetoden. Såväl observationer som intervjuer av pedagogen och elever 
har genomförts.  

Resultatet visar att pedagogens sätt att arbeta med datorn som verktyg kompletteras 
med andra läs- och skrivinlärningsmetoder och Tragetonmetoden utgör således ett av flera sätt 
för eleverna att lära sig läsa och skriva. Resultatet visar att pedagogens inställning till datorn 
påverkar huruvida den används för lärande och hur väl arbetet vid datorerna utvecklas. 
Pedagogen menar att eleverna lär sig skriva lättare och snabbare med hjälp av datorn och att 
arbetet på datorn är lätt att nivåanpassa efter varje elevs behov. Eleverna behöver inte 
anstränga sig motoriskt för att forma bokstäverna vilket innebär att de producerar mer text på 
datorn. Det tar dock relativt lång tid för eleverna att hitta bokstäverna på tangentbordet. 
Stavningsfunktionen innebär att det uppstår naturliga diskussioner kring skriftspråket och 
eleverna prövar sig själva fram till lösningar. Genom att samarbeta vid datorn lär sig eleverna 
av varandra och fungerar som handledare till varandra. Av olika anledningar föredrar ändå en 
majoritet av eleverna att arbeta enskilt vid datorn. Eleverna finner arbetet vid datorn roligt och 
vill gärna arbeta vid den. De anser att det är enklare att både skriva och läsa sina texter på 
datorn och menar att datorn utgör ett stöd för lärande. På datorn ljudar eleverna bokstäverna 
tydligt och de förväxlar inte dem på samma sätt som de gör när de skriver med penna. 
Tekniska problem i samband med arbetet vid datorerna upplevs ibland frustrerade av både 
pedagogen och eleverna. 
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1 Inledning 
Att tekniken har utvecklats enormt de senaste åren är något som ingen kan ha undvikit att 
notera. Av olika anledningar har lärarna i skolan dock inte i särskilt stor utsträckning lyckats 
dra nytta av den teknik som finns i dagens samhälle för att utveckla och förbättra lärandet för 
eleverna i skolan (Skarin, 2007). Det står emellertid uttryckt i Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) att det är skolans uppdrag att föra en aktiv diskussion om 
hur kunskapsutveckling sker samt olika aspekter på kunskap och lärande (2006:6). Detta är 
även något som Ottosson (2003) anser är viktigt och hon menar att datorn skapar nya miljöer 
för lärande. Hon betonar dock vikten av att skapa meningsfullhet vid användningen av den 
nya tekniken för att den ska generera ett lärande. I Lpo 94 finns också uttryckta krav på 
datoranvändning i skolan;  
 
 Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola […] kan använda 
 informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande. 
    (Utbildningsdepartementet, 2006:10)  
 
Sedan länge har forskare såväl som pedagoger varit oense om vilken metod som bäst lär 
elever att läsa och skriva. Numera vet man att barn utvecklar strategier för lärande både på 
egen hand och med hjälp av andra (Trageton, 2005) och de flesta är överens om att en 
kombination av flera metoder är det bästa för samtliga elevers lärande (Lindö, 2002). Lanner 
(1999) menar att han har mött många elever som upplever stora svårigheter i samband med 
skriftspråksinlärningen och hävdar att bättre hjälpmedel och metoder kan motverka de hinder 
som dessa elever upplever. Forskning visar att skrivande på datorn har tydliga 
konstruktivistiska drag där eleven i stor utsträckning bygger sin egen kunskap istället för att få 
den ”överförd” till sig. Datorn ger därför möjligheter att möta behovet av elevers olika 
inlärningsstilar där eleven kan få kontroll över sitt lärande (Lannér, 1999). 
 
Till följd av ovanstående har en ny läs- och skrivinlärningsmetod som utnyttjar datorn som 
lärandeverktyg fått stor uppmärksamhet i Sverige de senaste åren. Denna metod lutar sig mot 
en socialkonstruktivistisk kunskapssyn där datorn används för att stimulera och utveckla 
elevernas lärande. Metoden har utvecklats av den norske forskaren och pedagogen Arne 
Trageton och kallas Att skriva sig till läsning (2005). Forskning visar att de allra flesta elever 
har lättare att tillägna sig skriftspråket genom att skriva än genom att läsa och Trageton (2005) 
menar att barnen lär sig läsa genom sin egen skrivning på datorn. I Tragetonmetoden arbetar 
eleverna alltid i par vid datorn vilket gynnar deras samarbets- och demokratiska förmåga och 
varje elev får på så sätt en möjlighet till ett lärande i nivå med sin proximala utvecklingszon 
(Alexandersson, 2001). Metoden innebär även att eleverna ”lär sig att utforska, lära och arbeta 
både självständigt och tillsammans med andra” vilket är ett strävansmål i Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006:9). Samspelet som uppstår då eleverna arbetar i par vid 
datorn påverkar deras lärande positivt och kommunikationen mellan eleverna skapar en 
pedagogisk lärandepraktik som skiljer sig från den ofta mer enskilda, traditionella 
lärandemiljön i skolan (Alexandersson, 2002).  
 
Folkesson (2004) menar vidare att elevernas medvetande om språket ökar då de vid datorn 
experimenterar, prövar och stöttar varandra. Eleverna uppmuntras att skriva ”fast de 
egentligen inte kan” och konstruerar på så sätt sin egen kunskap vilket är centralt inom både 
kognitivismen och konstruktivismen (Läroverktyg, 2005:8-9). Genom metoden Att skriva sig 
till läsning arbetar man i enlighet med strävansmålet i kursplanen för Svenska;  
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 Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven […] genom eget skrivande 
 fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket. 
     (Skolverket, 2006) 

 
 

Det pågår en livlig debatt i både skolan och samhället i övrigt i dag om elevers läsförmåga 
och lärarutbildningen kritiseras hårt för att nyexaminerade lärare inte anses ha tillräckliga 
kunskaper i läs- och skrivinlärning. Tragetons metod har under de senaste åren fått stor 
uppmärksamhet och flera skolor har insett värdet av datoranvändning i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen. På Växjö universitet har man nu infört Tragetons bok som kurslitteratur 
eftersom man ser denna metod som en ytterligare möjlighet för att lära eleverna läsa och 
skriva bättre. Pedagogers erfarenheter kring Tragetonmetoden samt elevernas tankar och 
åsikter kring sitt eget lärande vid datorn är relativt outforskat och det ska därför bli intressant 
att i detta examensarbete studera hur denna metod kan användas och även elevernas attityder 
till metoden.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka fördelar och nackdelar med Tragetonmetoden, samt 
elevernas attityder till arbetet vid datorn. Mina frågeställningar är: 

– Varför har pedagogen valt metoden? 
– Vad anser eleverna om metoden? 
– Vilka för- och nackdelar har metoden, enligt pedagogen, i läs- och skrivinlärningen? 

1.2 Avgränsningar 
Studien kommer att begränsas till endast en pedagogs sätt att arbeta med metoden, samt till 
eleverna i den förstaklass som pedagogen arbetar i.  
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2 Olika perspektiv på lärande  
Synen på lärande har genom tiderna sett olika ut och förändras i takt med samhällets 
utveckling. Den traditionella skolan har lagt stor vikt vid självständigt lärande där läraren 
överför sina kunskaper till eleverna och där eleverna arbetar på egen hand i en lärobok 
(Trageton, 2005). Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) speglar en kunskapssyn som 
präglas av olika sätt att se på lärande där elevens inre tänkande sätts samman med ett socialt 
lärande i ett särskilt, meningsfullt sammanhang. Vilken kunskapssyn man har är relevant för 
hur man tolkar olika lärandesituationer och nedan följer de olika kunskapssyner som denna 
studie utgår från.  

2.1 Kognitivismen 
Kognitiva teorier handlar om hur individen bygger upp sitt sätt att tänka och förstå världen 
genom att skapa så kallade mentala strukturer eller inre kartor. Dessa används för att se och 
förstå mönster som är grundläggande för exempelvis språkutvecklingen. Den person som 
starkast förknippas med de kognitiva teorierna är Jean Piaget. Han menade att individens 
erfarenheter ligger till grund för dennes vidare utveckling. Genom att individen själv 
konstruerar sin kunskap bygger denne successivt upp en djupare kunskap kring olika områden 
och kan på så sätt utifrån dessa föra allt mer generella och logiska resonemang (Enochsson, 
2005a).  

2.2 Socialkonstruktivismen 
Centralt inom konstruktivismen är att lärandet ses som en process där eleven bygger upp eller 
konstruerar sin kunskap. Detta kan ske individuellt, så kallad kognitiv konstruktivism eller i 
samverkan med andra, så kallad social konstruktivism (Svedberg, 2004, Appelberg & 
Eriksson, 1999). Inom konstruktivismen ser man inte kunskap som något statiskt som enkelt 
kan överföras från lärare till elev, utan istället menar man att kunskap byggs upp i samspel 
mellan individer där kunskap alltså är en produkt av mellanmänsklig interaktion. Varje 
individ konstruerar sin egen kunskap, vi kan inte förmedla den utan bara skapa förutsättningar 
för lärande (Hägnesten, 2005). Inlärningen ses som en process där eleverna tar emot 
information, tolkar den, kopplar ihop med det de vet sedan tidigare och reorganiserar sina 
mentala strukturer (om så nödvändigt) för att få en ny förståelse (Dysthe, 1996). För att 
möjliggöra lärande utifrån det sociala samspelet tar individen enligt Vygotskij hjälp av sitt så 
kallat inre tal, vilket är ett sätt att ”tala med sig själv” och på så sätt göra kunskapen till sin 
egen. För att möjliggöra ett sådant lärande måste individen få tid för aktiviteter som språkligt 
samspel, sociala kontakter, samarbete och reflektion (Alexandersson m.fl. 2001). Den 
ideologiska grunden för våra styrdokument har i stor grad påverkats av de 
socialkonstruktivistiska teorierna. Eleven ses här som en aktiv och meningsskapande individ 
där engagemang och lust att lära är betydelsefullt för lärandet. Socialkonstruktivismen lägger 
stor vikt vid språkets betydelse där utveckling och lärande sker genom kommunikation 
(Hägnesten, 2005). Lärandet som redskap är centralt och lärandet består av individer, redskap 
och kontext (Ottosson, 2003). Termer som redskap eller verktyg har en speciell och teknisk 
betydelse som syftar på de resurser, såväl språkliga som fysiska, som vi har tillgång till och 
använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den (Hägnesten, 2005). 

2.3 Den proximala utvecklingszonen 
Vygotskij är en av flera representanter för den sociala konstruktivismen. Hans syn på lärande 
är en kombination av både kognitiva- och sociala teorier där lärande innebär både en 
individuell kognitiv process och en kommunikationsprocess. Han menar att mening skapas i 
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en gemenskap där en optimal inlärningspotential är beroende av en samverkan mellan dessa 
två processer (Dysthe, 1996) och att det därför är en nödvändighet att skapa ett samspel 
mellan elevernas lärande och deras sociala miljö (Appelberg & Eriksson, 1999). Sociala 
aktiviteter och språket styr således tänkandets utveckling (Folkesson, 2004). Vygotskijs 
bygger sin teori på tre principsaktaganden: meningsfullhet, verktyg för kognitiv utveckling 
och zonen för proximal utveckling (Appelberg & Eriksson, 1999). Den proximala 
utvecklingszonen hos barnet bestäms utifrån vad det nästan behärskar och innebär alltså 
skillnaden mellan det som barnet klarar på egen hand och det barnet kan uppnå med hjälp av 
en stöttande kamrat eller vuxen (Alexandersson m.fl. 2001). Här menar Vygotskij att det är 
otroligt viktigt att barnet får stöttning så att det kan uppnå maximalt lärande och på så sätt nå 
högre nivåer i sin utveckling (Alexandersson m.fl. 2001, Appelberg & Eriksson, 1999).  

2.4 Dialog, respons och reflektion 
Dysthe menar ”att skriva är att delta i ett samtal” (2002:13) och att skrivandet både är en 
individuell och en social aktivitet. För att utvecklas menar hon att det är viktigt att den som 
skriver blir medveten om sig själv som skribent och att dennes text diskuteras med andra, ”Du 
lär dig att skriva genom att samarbeta med och få feedback från andra” (Dysthe, 2002:16). 
Även Bakhtin påpekar vikten av feedback och understryker den viktiga relationen mellan 
förståelse och respons:  
 
 Det är responsen och återkopplingen från mottagarna som […] skapar grunden för förståelse, […]. 

Förståelsen kommer  enbart till sin rätt i responsen. Förståelse och respons hänger dialektiskt 
samman med varandra och är ömsesidigt beroende av varandra, den ena är omöjlig utan den andra. 
     (Dysthe, 1996:65-66)  

 
Även Folkesson (2004) menar att responsen och återkopplingen, som är väsentliga i ett 
samtal, ökar förståelsen av olika fenomen och hjälper individen att utveckla sitt tänkande. 
Dysthe (1996) använder begreppet det dialogiska/flerstämmiga klassrummet vilket 
kännetecknas av att alla elevers röster blir hörda och att eleverna lär sig av varandra. I en 
dialogisk undervisning används autentiska och öppna frågor och man utgår från elevernas 
intressen och eleverna använder varandra för att utveckla sitt tänkande. Genom att eleverna 
får en variation av dialoger, mellan lärare och elev och elev och elev, i klassrummet är det 
dialogiska/flerstämmiga klassrummet både lärande och demokratiskt (Dysthe, 1996). 
 
Både Dysthe (1996) och Folkesson (2004) betonar det talade språkets betydelse för elevernas 
kognitiva utveckling och menar att deras intellektuella utveckling gynnas av dialoger. Detta 
gör eleverna till skickliga tänkare och har en positiv inverkan på deras förmåga att uttrycka 
sig. Flera forskare har visat på vikten av dialog i skolan då det till stor del är genom dialogen 
som tänkandet utvecklas.  
 
Även begreppet reflektion ligger nära och hör samman med de två ovanstående områdena 
dialog och respons. Enligt Dewey innebär reflektion att man utvecklar sin förmåga att tänka 
kritiskt och värdera olika förslag mot varandra. Han menar att reflekterandet kan delas in i två 
faser. Först sker en tvekan eller en överraskning när individens tänkande visar sig felaktigt. 
Därefter följer ett sökande efter en bättre, korrekt lösning på problemet. Genom att pröva 
olika antaganden och söka orsaken till problemet lär sig individen att upptäcka olika fenomen 
och fundera över hur dessa är relaterade till varandra (Folkesson, 2004).    
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2.5 Motivation 
Jenner (2004) talar om motivation i både skola och behandling och menar att individens 
motivation spelar stor roll för dennes lärande och utveckling. Motivation består av tre 
samverkande faktorer. Den första handlar om motivation som en inre faktor; en drivkraft eller 
vilja som sätter igång beteendet eller handlandet. Den andra faktorn berör målsträvan hos 
individen; vilken riktning dennes beteende eller handlande arbetar mot. Målsträvan kan vara i 
form av yttre mål och/eller belöningar som exempelvis höga betyg, pengar och status eller 
inre mål till exempel glädje, stolthet och känsla av personlig utveckling. Den tredje faktorn är 
ett samspel mellan individens drivkraft och dennes mål och hänger ihop med individens 
själförtroende och huruvida målen uppnås eller inte.  
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3 Datorn som lärandeverktyg 
Den tidigare forskningen kring användningen av datorn specifikt i barnens initiala läs- och 
skrivinlärning är inte särskilt stor. Så kallat pedagogiska datorspel har använts av barn och 
yngre elever i skolan förhållandevis länge, men skrivande på datorn har inte använts som 
verktyg för att lära barnen att läsa och skriva. De forskningsresultat som finns kring detta är 
överlag väldigt positiva varför det är viktigt att som pedagog även fundera kring kritiska 
moment i samband med denna metod.  

3.1 Hur barn lär sig läsa och skriva  
Hur barn lär sig läsa och skriva är individuellt, de utvecklar strategier både på egen hand och 
med hjälp av andra. Det finns dock flera olika inlärningsmetoder som används i skolan vad 
gäller läs- och skrivinlärning. Under de senaste 100 åren har det varit en tvist kring vilken 
metod som är den bästa (Trageton, 2005). I dag är dock de flesta forskare såväl som 
pedagoger överens om att en kombination av flera metoder, som anpassas efter den elevgrupp 
och den enskilde elev man utgår från, är det optimala för elevernas lärande. Pedagogens 
inställning till metoden, att hon/han tror på att den, samt hur kunnig och bekväm hon/han är 
med metoden är av större betydelse för elevernas lärande än det faktiska valet av metod 
(Lindö, 2002). I den här uppsatsen beskrivs inte vilka olika metoder som används för att lära 
barn/elever att läsa och skriva i dag, för mer kunskaper om detta finns redan en mängd andra 
bra källor att tillgå.  

3.1.1 Läsutveckling 
Läsutvecklingen brukar beskrivas i fyra olika stadier vilka överlappar varandra och som 
innebär att oavsett var barnet befinner sig i sin läsutveckling kan han/hon gå tillbaka och 
använda sig av tidigare strategier om så behövs. Pseudoläsning innebär att barnet läser ett ord 
genom dess kontext. Exempelvis läser barnet mjölk på mjölkpaketet oberoende om det 
faktiskt står mjölk där eller inte, men på grund av sammanhanget vet barnet att det bör stå 
mjölk just där. Om ordet står någon annanstans känner barnet inte igen det. I den 
logografiska-visuella läsningen utgår barnet från ett associationstänkande där ordets visuella 
särdrag och kontext samspelar. Barnet känner igen ordet som en ordbild och sammanhanget är 
inte lika viktigt som i det föregående stadiet. Exempel på ord som läses logografisk-visuellt är 
post och Coca Cola, där bilden har en tydlig funktion. Den alfabetiska-fonemiska läsningen 
utgör kärnan i läsinlärningen och kräver att barnet förstår sambandet mellan ljud och bokstav. 
Barnet kan här ljuda sig till för denne både gamla och nya ord. Den ortografiska-morfemiska 
läsningen innebär att avkodningen har blivit så automatiserad att igenkännandet eller 
tolkningen av ordet går väldigt snabbt. Det krävs ingen ljudning för att läsa ordet utan barnet 
ser det direkt som en ordbild (Høien & Lundberg, 1999) 

3.1.2 Skrivutveckling 
Precis som läsutvecklingen följer även barnets skrivutveckling olika faser. Den första fasen 
kan liknas vid att skriva på lek och barnet ser bokstäverna som en bild och ritar därmed av 
dem. Liberg (2006) nämner denna fas vid preskrivande som alltså innebär att forma 
krumelurer och bokstavsliknande tecken. När barnet kan skilja på text och krumelurer eller 
bilder, samt har förmågan att kopiera dessa har denne nått nästa fas i sin skrivutveckling, 
nämligen vad Liberg kallar situationsskrivande. Ofta innebär denna fas att barnet kan skriva 
enstaka ord, exempelvis sitt eget namn. Nästa fas kallar Gustavsson & Mellgren (2005) för 
upptäckande skrivning. Där förstår barnet att skrift är nedtecknat tal och vill gärna skriva på 
egen hand. Barnet har ännu inte lärt sig en standardiserade stavning utan skriver som det låter. 
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Det sista steget innebär att barnet förstår att det finns vissa normer för hur skriftspråket 
fungerar och försöker tillämpa dessa. Barnet kan reflektera över skriften och vill veta hur de 
ska förbättra sin skriftliga förmåga. Denna fas kallar de konventionell skrivning.   
 

3.2 Beskrivning av Tragetons arbetssätt 
Skrivandet vid datorn introduceras direkt när eleverna börjar 
skolan och de skriver endast vid datorn, ingen formell 
undervisning i handskrivning förekommer förrän i år 2. Ett 
”alfabetsband” med både versaler och gemener hängs upp på 
flera ställen i klassrummet och klistras även, i mindre storlek, 
upp vid tangentbordet vid varje dator. Eleverna ska använda båda 
händerna när de skriver på datorn och vid första skrivtillfället 
uppmuntras de att skriva så många bokstäver som möjligt på en 
viss tid. Detta är en slags lekskrivning och det kallas att eleverna 
skriver ”bokstavsräckor”. Bokstavsräckorna skrivs ut och 
används för att göra laborationer och upptäckter av bokstäverna 
på olika sätt. Exempelvis kan eleverna få i uppgift att leta upp 
”sin egen” bokstav (den bokstav deras namn börjar på) eller se 
om de känner igen några bokstavskombinationer i sin text. På så 
sätt varieras och anpassas arbetet efter varje elevs kunskapsnivå 
och eleverna blir motiverade att lära sig (Trageton, 2005).      Bild 1. Bokstavsräckor             
Nästa steg innebär att eleverna skriver förnamn, först sitt eget och sedan sina kompisars. 
Namnet är väldigt viktigt för eleven och bra att utgå från i läs- och skrivinlärningen och 
bokstavsträningen. Många elever vet också redan hur deras namn ser ut och hur de skriver det. 
Tredje steget i metoden är att bokstavsräckorna får representera en berättelse. Därigenom lär 
sig eleverna att förstå att text och bild hör ihop. Bokstavsräckorna är fortfarande bara en 
mängd sammansatta bokstäver och eftersom det bara är eleverna som kan läsa vad de har 
skrivit brukar man kalla detta för ”hemlig skrift”. Här fungerar sedan läraren som sekreterare 
och hjälper eleverna att skriva ner deras berättelser. Eleven och läraren läser sedan elevens 
text tillsammans och elevernas läsinlärning utgår på så sätt från deras egna texter. Eleverna 
samlar successivt på sig ord som de både kan skriva och läsa och skapar sina egna ordböcker. 
Här samlas ofta nyckelord och ordboken används som stöd i skrivprocessen. Självklart bygger 
elevernas skrivande mycket på så kallad ”egen stavning” där de på egen hand försöker 
komma fram till hur ord stavas. Dessa stavningar blir oftast ljudenliga och utgör bra underlag 
för vidare diskussion kring stavning och skillnaden mellan tal- och skriftspråket. På datorn är 
det lätt att korrigera mellanrum och diskutera meningsbegreppet, vilket är nästa fas i 
skrivprocessen. Skrivandet på datorn integreras i alla skolämnen och ses som en process i 
elevernas utveckling och lärande (Trageton, 2005).  

3.3 Datorn som pedagogiskt verktyg 
Skrivandet på datorn har tydliga konstruktivistiska drag där eleven i stor utsträckning bygger 
sin egen kunskap istället för att få den ”överförd” till sig. Folkesson (2004) anser att datorn 
kan användas för att förstärka och fördjupa elevernas kunskaper och att eleverna tar större 
ansvar för sitt lärande när de arbetar vid datorn. Datorn ger möjligheter att möta behovet av 
elevers olika inlärningsstilar där eleven kan få kontroll över sitt lärande och forskning visar att 
de elever som vinner mest på att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel är de som anses 
som svaga skrivare (Lannér, 1999). Näslundh (2005) menar vidare att ”barnen ska leva i ett 
samhälle där datorn är en del av vardagen” (2005:11) och menar att detta är en stark 
anledning till varför datorn bör inkluderas i skolan. Hon menar också att det är skolans 
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uppgift att visa nyttan med datorn och på ett meningsfullt sätt förena denna med nöje. Lannér 
(1999) menar dock att datorerna inte skapar ideala inlärningssituationer av sig själva. En 
diskussion kring datorns möjligheter och hinder är därför enligt honom viktigt innan man som 
lärare introducerar datorn som hjälpmedel. Vidare påpekar Alexandersson (2001) vikten av att 
datorn som pedagogiskt verktyg används av eleverna för att lära vid datorn och inte begränsas 
till att lära om datorn. Den pedagogiska syn och inställning till datorn som pedagogen har 
spelar stor roll för hur arbetet med datorn som pedagogiskt verktyg fungerar. Datorn måste 
föras in i klassrummet med en medveten intension där pedagogen är på det klara med hur, när 
och varför hon/han ska använda datorn för elevers lärande (Appelberg & Eriksson, 1999). 
Lannér (1999) betonar särskilt att hur pedagogen implementerar datorn i undervisningen 
spelar roll. Att pedagogerna har tillräcklig datorkompetens är också en betydelsefull variabel 
för hur metoden fungerar (Appelberg & Eriksson, 1999). En brist med hur datorn används i 
skolan i dag är enligt Folkesson (2004) att datorn oftast inte är integrerad i den vanliga 
undervisningen och att tiden vid datorn är begränsad. Flera pedagoger som har arbetat med 
Tragetonmetoden var till en början negativa till denna, men ser i dag inga större hinder eller 
nackdelar med den. De enda nackdelarna de har funnit handlar om tekniken i samband med 
datorerna, att datorn strular och att de inte vet hur de ska hantera detta. Många pedagoger 
poängterar dock att Tragetons metod är en av flera och att man som lärare inte bara kan 
använda en metod för att lära alla sina elever att läsa och skriva (Thornström, 2006). 
 
Det vanligaste sättet att använda datorn i skolan är att bruka den som en skrivmaskin 
(Trageton, 2005). För att eleverna ska ha behållning av datorn som verktyg är det dock viktigt 
att de lär sig att hantera tangentbordet tillräckligt bra (Lindh, 1997). För detta behöver 
eleverna tid att träna eftersom det annars kan innebära ytterligare belastning av korttidsminnet 
att skriva på datorn (Föhrer & Magnusson, 2003). Flera elever uttrycker också önskan om att 
ha ett tangentbord där tangenterna sitter i alfabetiskt ordning för att lättare hitta rätt bokstav 
när de skriver (Alexandersson m.fl. 2001). Lannér (1999) menar att det kanske bör finnas ett 
speciellt utformat tangentbord och förenklade datorprogram för att stödja nybörjarskrivarnas 
lärande vid datorn bättre.  
 
Datorn som pedagogiskt verktyg har visat sig vara särskilt positivt för elever med 
finmotoriska svagheter och perceptionsproblem (Jedeskog, 1993). Vid datorn ökar elevernas 
koncentrationsförmåga och koordinationen öga – hand – hjärna förbättras. Detta är något som 
även bekräftas av Appelberg & Eriksson (1999) som också betonar att datorn fungerar som ett 
visuellt stöd som fångar uppmärksamheten och där även flera sinnen kopplas samman. De 
poängterar dock att det för yngre barn går åt mycket energi för att koordinera de olika 
rörelsemomenten vid datorn och samtidigt fokusera på skärmen. Här är tiden en avgörande 
faktor för hur väl arbetet vid datorn utvecklas och Lannér (1999) betonar vikten av kontinuitet 
och övning för att få upp hastigheten i att använda tangentbordet. Appelberg & Eriksson 
(1999) menar dock att alla elever inte har tålamod nog att bemästra dessa moment vilket 
innebär att de tröttnar på vägen och på så sätt skapar en ovilja att använda datorn för lärande. 
Enligt dem fungerar datorn för en del barn som en inkörsport till skrivandet, men att de senare 
i sin utveckling föredrar att skriva för hand då detta går fortare eftersom de inte behöver leta 
efter bokstäverna på tangentbordet. I motsats till detta menar Alexandersson m.fl. (2001) att 
många elever ser datorn som ett positivt verktyg för skrivande då de anser att skrivandet på 
datorn går fortare än att skriva för hand. I jämförelser tog det dock för många elever faktiskt 
längre tid att skriva på datorn, vilket både förvånade dem själva och deras lärare. En 
förklaring till detta menar Alexandersson m.fl. kan vara deras datorovana och att de inte har 
övat upp sin snabbhet i att skriva på datorn, viket även andra har kommenterat.  
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Alexandersson m.fl. (2001) menar att datorn innebär en variationsmöjlighet för eleverna och 
att detta är en av anledningarna till att många uppskattar att arbeta vid datorn. Enligt Föhrer & 
Magnusson (2003) tycker särskilt yngre elever att det är spännande att arbeta vid datorn och 
för elever med dålig motivation, när det gäller att lära sig läsa och skriva, kan datorn vara ett 
utmärkt hjälpmedel. Att lära sig att använda datorn kan heller aldrig skada, det är något som 
alla behöver kunna i samhället och för vissa elever kommer datorn också att bli ett nödvändigt 
hjälpmedel i det fortsatta skolarbetet.  
 
När eleverna skriver på datorn läser de också en hel del utan att egentligen tänka på det. 
Läsandet och skrivandet går hand i hand och ingår i en parallell process (Folkesson, 2004), 
vilket förordas av flertalet forskare inom läs- och skrivinlärning, exempelvis Liberg (2006).  

3.3.1 Fonologisk övning och bokstavsträning 
Att lära sig läsa och skriva är för många barn komplicerat och skriftspråket skiljer sig på 
många sätt från talspråket (Lannér, 1999). Barnen måste lära sig att förstå kopplingen mellan 
det talade språkets ljud, fonem, och kunna omvandla det till representativa bokstavssymboler, 
grafem. Detta kräver en hög abstraktionsförmåga och många fastnar i översättningen av ljud 
till bokstav eller i formandet av bokstäverna. Lannér (1999), liksom Alexandersson m.fl. 
(2001) menar att skrivandet på datorn kan innebära en stor hjälp särskilt för barn som 
upplever svårigheter i dessa moment. Pedagoger som har arbetat med Tragetonmetoden 
menar att datorn kombinerat med talsyntes kan utgöra ytterligare ett stöd i denna process och 
hävdar att denna kombination är ett idealiskt redskap för elever med läs- och skrivsvårigheter 
(Wikström, 2004). Jedeskog (1993) menar att datorn har inneburit att eleverna har fått ett ökat 
intresse för att lära sig bokstäverna och hävdar liksom Alexandersson m.fl. (2001) att 
skrivandet på datorn exempelvis kan hjälpa dem att skilja på b och d, något som många elever 
har problem med. Appelberg & Eriksson (1999) menar att metoden kan stödja processen att 
först hitta ljudet för att sedan skriva bokstaven, ett så kallat fonologiskt skrivande. Detta stöds 
även av pedagoger som har arbetat med Tragetonmetoden och som tydligt har lagt märke till 
att eleverna ljudar högt när de skriver vid datorn (Wikström, 2004). Det fonologiska 
skrivandet understödjer också barnets fonologiska medvetenhet, vilket är den mest 
betydelsefulla förutsättningen vid elevernas läs- och skrivinlärning (Jacobsson m.fl. 2006). 
Trageton (2005) menar också att kopplingen och igenkännandet av stora och små bokstäver 
kommer naturligt och automatiskt på datorn då tangentbordet visar versaler och skärmen 
gemener, vilket också kan vara till hjälp i den tidiga läs- och skrivinlärningen.  
 
Enligt Lindö (2002) har lärare som deltagit i projekt med att skriva på datorn funnit att datorn 
har fungerat som ”ett verktyg för att utveckla elevernas språkliga medvetenhet” (2002:71) och 
förbättrat deras läsförståelse, något som även Lannérs (1999) studier har visat. Trageton 
(2005) hävdar att elevernas skriftspråksutveckling går fortare genom att de skriver på datorn 
och enligt Enochsson (2005b) menar pedagoger som arbetat med Tragetonmetoden att 
elevernas läsförmåga i jämförelse med tidigare årskullar var betydligt bättre. Samtliga av 
deras elever som börjat arbeta med metoden i år 1 nådde upp till den önskvärda läsnivån de 
följande två åren mot ungefär hälften tidigare. Enligt Thornström (2006) lär sig också 
eleverna stor bokstav, punkt och mellanrum snabbare genom skrivande på datorn.  

3.3.2 Motorik 
Trageton (2005) menar att många språkstimulerande insatser i stort liknar varandra oavsett 
viket skrivredskap som används. Han, liksom Appelberg & Eriksson (1999), ser dock en stor 
skillnad mellan att skriva texter för hand och på datorn, nämligen den motoriska aspekten. 
Med datorns hjälp kan eleverna tidigare börja skriva på riktigt eftersom finmotoriken inte 
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utgör något hinder. Då eleven inte behöver koncentrera sig på utformandet av bokstäverna 
kan läraren istället fokusera på att stimulera deras skrivande på annat sätt och exempelvis få 
eleverna att uttrycka sig bättre (Appelberg & Eriksson, 1999). Även Lannér (1999) tar upp 
aspekten kring elevers finmotoriska svårigheter att skriva för hand. Han menar att eleverna får 
en mer direkt tankemässig kontakt med texten på datorn eftersom de inte behöver anstränga 
sig fysiskt för att forma bokstäverna. Därmed kan de ägna sig åt tankearbetet och få ett bättre 
flyt i skrivandet. För elever med sämre finmotorik fungerade datorn enligt Jedeskog (1993) 
som en intressehöjare och de blev stolta över att kunna producera innehållsrika texter. Detta 
innebar att deras skrivlust ökade och de blev samtidigt också bättre på att skriva fina 
bokstäver med penna och papper. Enligt Folkesson (2004) tycker också eleverna att datorn är 
ett bra hjälpmedel för att enklare skriva bokstäverna, det blir inte lika jobbigt och bokstäverna 
blir finare och lättare att läsa. 
 
Det förs ofta diskussioner kring det sena införandet av handskrivningen i Tragetons metod 
och ibland även om det allmänna behovet av handskrivning i dagens samhälle. I Tragetons 
(2005) projektklasser kom man fram till att handskriften fortfarande är ett viktigt komplement 
till datorskrivningen. Trageton menar dock att poängen med att skjuta upp undervisningen i 
handskrivning är att eleverna ska få en bättre och mer lustbetonad handskrivning, vilket 
erfarenheter från projektet också har bekräftat. Resultat från hans projektklasser visar även att 
eleverna som börjar skriva först i år 2 lär sig att skriva för hand snabbare och att deras 
handstil blir bättre och finare än jämförande klasser. Då dessa resultat endast har undersökts 
och presenterats av Trageton själv bör man iaktta försiktighet med resultaten och inte 
generalisera dem i någon vidare utsträckning.  

3.3.3 Processkrivning, respons och textkvalitet  
Följande faktorer anses viktiga för att bli en god skrivare (Trageton, 2005): 

- att skriva utan rädsla, 
- att anpassa texten till mottagare, 
- att göra upptäckter under skrivandets gång, 
- att förbättra texter genom flera utkast, 
- att utgå från och använda sig av personliga erfarenheter när man skriver och 
- att ta hjälp av respons från andra för att utveckla sin text.  

Detta är egenskaper som kännetecknar den processorienterade skrivningen (Dysthe, 1996). 
Dysthe fokuserar särskilt på högstadie- och gymnasieelever, men menar att dessa moment är 
viktiga även hos yngre elever. Att skriva på datorn lämpar sig särskilt bra då man arbetar med 
processkrivning och även Lindö (2002) betonar datorns positiva effekter då den leder till att 
processkrivningen blir mer kreativ och lustbetonad. Med datorn som pedagogiskt verktyg kan 
man också arbeta på detta sätt redan i inlärningsfasen, vilken är en stor fördel gentemot vanlig 
handskrivning (Trageton, 2005). Detta därför att texten är väldigt synlig och tydlig på datorn 
vilket gör det enklare att upptäcka fel och det blir lättare för kompisar och lärare att 
kommentera texten under arbetes gång. På så sätt får eleverna direkt respons på sin text på 
olika sätt (Alexandersson m.fl. 2001) och eleverna tycker det är enklare att se när de har 
stavat fel eller glömt något i texten (Folkesson, 2004). Ordbehandlingsprogrammen innebär 
att den fysiska ansträngningen blir mindre och gör det också lättare att utveckla och förbättra 
texterna (Lannér, 1999). Lannér (1999) menar att ordbehandlarens viktigaste egenskap är just 
förändringsbarheten som har kommit att innebära att elever med hjälp av datorn upplever 
stimulans och utveckling av att utföra skrivandets så kallade ”grovjobb”.  Eftersom att det är 
så lätt att ändra i texten på datorn kan eleven under skrivandets gång väga flera olika 
alternativ mot varandra och behöver inte ta ställning till vilket som är det bästa förrän vid ett 
senare tillfälle. Detta poängterar även Alexandersson m.fl. (2001) som menar att elevernas 
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vilja att redigera sina texter ökar på datorn. Lannérs studier visar också att texten blir mer 
flytande på datorn, viket möjliggör ett mer explorativt och upptäckande skrivande.  
 
På datorn kan eleven arbeta i sin egen takt och på sin egen nivå och en stor fördel med datorn 
är att den ger direkt återkoppling på det eleven skriver (Jedeskog, 1993). Detta borde vara en 
fördel att verkligen ta vara på då klasserna i dagens skola ofta består av 20-30 elever. Felen i 
en text på datorn upplevs inte lika personligt och kritiskt av eleverna (Lannér, 1999) och gör 
enligt Appelberg & Eriksson (1999) eleverna mindre besvärade och genererade över sina 
misstag. Enligt Wikström (2004) anser pedagogerna att Tragetonmetoden innebär att eleverna 
lär sig skriva snabbare och vågar experimentera och testa på datorn eftersom det är så lätt att 
sudda ut och försöka på nytt. Tack vare stavningsfunktionen märker eleverna direkt om något 
blir fel i texten och får då hjälp att korrigera detta. Ofta försöker de själva att ändra ordet tills 
det blir rätt, något som inte förekommer lika mycket när de skriver med penna och papper. 
 
Lindö (2002) ser datorn som ett redskap i skrivprocessens alla steg och menar att ”eleverna 
med hjälp av ordbehandlingsprogram producerar längre, mer innehållsrika och språkligt mer 
korrekta texter än tidigare.” (2002:71). Även Lannér (1999) och Folkesson (2004) menar att 
de elever som skriver mycket på datorn producerar bättre texter än de som sällan eller aldrig 
använder datorn som verktyg. Enligt Folkesson (2004) visar de en tydligare vilja att arbeta 
med språket och korrigera språkfel och de lär sig tidigt ett kritiskt tänkande. Lannér (1999) 
menar även att de skriver längre texter med färre stavfel än elever som skriver med penna och 
papper. Appelberg & Eriksson (1999) menar dock att feedbacken måste vara välanpassad för 
att gynna elevernas lärande. Ordbehandlings- och stavningsprogram har dock sina 
begränsningar och fungerar inte alltid på ett sätt som vore önskvärt. I många fall innebär 
programmet att eleverna väljer oriktiga stavningsexempel, vilket leder till att de lär in fel. 
Ordbehandlingsprogrammen kan också innebära att för stort fokus läggs vid formen istället 
för vid innehållet, vilket särskilt i den initiala läs- och skrivinlärningen kan verka negativt. 
Alexandersson m.fl. (2001) ställer sig frågande till om och i så fall hur stavningskontrollen på 
datorn bör användas av yngre elever, då särskilt de som är precis i början av sin läs- och 
skrivinlärning.  

3.3.4 Samarbete och kommunikation 
Trageton (2005) menar att muntliga samtal är en nyckelfaktor vid datorskrivande då eleverna 
tränar sig både på att tala och lyssna och fungerar enligt Dysthe (1996) då som handledare till 
varandra och hjälper varandra till lärande. Eleverna utvecklar på så sätt sina förmågor som 
samarbetspartners och skapar ett flerstämmigt klassrum (Dysthe, 1996), vilket bidrar till att 
Lannér (1999) även ser datorn som en katalysator till ett mer demokratiskt ledarskap. Också 
Lindh (1997) menar att det är av stor vikt för elevernas kunskapsutveckling att de ges 
tillfällen att handleda och lära varandra. Hans studier visar att elever i många fall har lättare 
att sätta sig in i och förstå resonemang av en kompis än av läraren. Detta är enligt honom 
något som lärare verkligen borde ta tillvara vid datorarbete.  
 
Enligt Gabrielsson (2004) innebär Tragetonmetoden att man låter barnens eget språk och 
kreativitet stå i centrum och vid jämförelser med traditionellt lärande är elevernas 
diskussioner mer kreativa, intensiva och givande när de arbetar vid datorn. Vid datorn lyssnar 
eleverna på varandra, tar hänsyn och respekterar varandras åsikter på ett bättre sätt än vid 
andra lärtillfällen i skolan.  
 
Samspelet vid datorn karaktäriseras enligt Alexandersson m.fl. (2001) av olika strategier där 
eleverna är delaktiga på olika sätt vilket följaktligen leder till olika grad av lärande. Oftast 
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fungerar samarbetet vid datorn bra, men deras studier visar också på tillfällen där den ena 
eleven kan bli mer passiv än den andra och där en av eleverna tar överhanden. De visar också 
exempel på att eleverna turas om vid datorn men att det bara är en elev i taget som fokuserar 
och är aktiv på uppgiften. De menar vidare att innehållet i samtalen i stor mån handlar om 
grammatik och att görandet ofta kommer i förgrunden, något som helt står i kontrast till 
Tragetons (2005) intentioner kring metoden. Dessa samtal handlar dock ofta om elevernas 
tankar och reflektioner kring grammatiska strukturer i språket, vilket verkar positivt för deras 
stavningsförmåga och skriftspråkliga utveckling (Alexandersson m.fl. 2001).  
 
Enligt Svensson (1998) visar studier att elevers förmåga att diskutera och argumentera för sin 
åsikt blir särskilt tydlig under arbetet vid datorn. De löser problem tillsammans, kommenterar 
och diskuterar vad som sker på datorskärmen och verbaliserar sina tankar och avsikter. 
Samspelet leder till att eleverna förklarar, föreslår, prövar sig fram och ställer hypoteser, 
vilket innebär att de utvecklar ett strategiskt och resonerade tänkande på en hög kognitiv nivå. 
Datorn fungerar inte bara som ett arbetsredskap utan också som ett tankeredskap (Jedeskog, 
1993) och leder till att eleverna också utvecklas intellektuellt och förbättrar sin förmåga att 
uttrycka sig både muntligt och skriftligt (Folkesson, 2004). Vid effekter som dessa menar 
Svensson (1998) att datorn blir såväl ett effektivt verktyg vid kunskapsinlärning som vid 
social träning. Detta uppmärksammas även av Folkesson (2004) och Appelberg & Eriksson 
(1999) som menar att arbetet vid datorn har en positiv inverkan på elevernas socioemotionella 
utveckling. Samspelet vid datorn leder också till att eleverna blir aktiva, engagerade och 
koncentrerade och tycker att arbetet är roligt och meningsfullt. Studier ger besked på att 
elever uppskattar arbetssättet då dessa visar att eleverna föredrar arbetet vid datorn framför 
enskilt arbete (Svensson, 1998). Det visar sig dock att en pedagogik där eleverna samarbetar 
vid datorn påverkar både arbetssättet och ljudnivån i klassrummet. Effekten av samarbetet 
mellan elever som är engagerade och har roligt bidrar till en högre ljudnivå, vilket inte alltid 
uppskattas av pedagogen i klassrummet. Detta kan enligt Svensson (1998) ses som ett hinder 
mot att använda datorer i lärandesituationer i skolan och hon menar att datorns roll i skolan är 
helt beroende av vilken pedagogik som bedrivs.  
 
Lannér (1999) tar upp en intressant aspekt på arbetet vid datorn där han konstaterar att i en väl 
fungerande undervisning där datorer används är det eleverna som ställer frågor till läraren 
istället för tvärtom. Därmed minskar skolans traditionella ”fråga svar metodik” där läraren 
står för val av innehåll och eleverna får istället större möjlighet att utifrån sina behov och 
frågor styra undervisningen. Hans studier visar också att eleverna arbetar tyst och privat när 
de skriver med penna och papper och frågar de om något så handlar det om språkets form. 
Arbetet vid datorn präglas dock av samarbete där konversationen fokuseras på textens 
innehåll till skillnad från själva formskrivandet (Lannér, 1999). 

3.3.5 Motivation och lust att lära 
”Motivationen är drivkraften för hela skriv- och läsprocessen och ger skrivlust och läsglädje” 
(Trageton, 2005:175). I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) betonar man på flera ställen 
vikten av att stimulera och skapa goda förutsättningar för elevernas språkutveckling. Lannér 
(1999) menar att tilltro till den egna förmågan och intresset är en förutsättning för att utveckla 
skriftspråket. Han har mött många elever som upplever stora svårigheter i samband med 
skriftspråket och som anser att ansträngningen är för stor för att orka utveckla sitt skrivande. 
Han menar att bättre hjälpmedel och metoder i skrivinlärningen kan motverka elevers ovilja 
att utveckla sitt skrivande och istället finna glädjen och kreativiteten i skrivprocessen. 
Jedeskog (1993) menar att datorn kan utgöra ett sådant stöd och hennes studier visar att datorn 
har inneburit en större skrivglädje hos eleverna, stimulerat dem till att blir mer aktiva, 
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självständiga, kreativa och motiverade än tidigare. Appelberg & Eriksson (1999) menar dock 
att en alltför stark och kontrollerad styrning från pedagogen kan motverka dessa positiva 
effekter, varför det är betydelsefullt med en balans av styrning och frihet vid 
datoranvändandet.  
 
Enligt Thornström (2006) upplever pedagoger som arbetat med Tragetonmetoden att arbetet 
vid datorn ökar elevernas nyfikenhet och deras intresse för läsning och lust att skriva blir 
större. Folkesson (2004) hävdar dock att elevernas intresse för skrivandet vid datorn minskar 
över tid. Den snygga slutprodukten vid skrivandet på datorn stärker elevernas självförtroende 
och har en positiv inverkan på deras fortsatta skrivande. Alexandersson (2001) menar att 
många elever tycker att det är roligare att skriva på datorn än med penna och papper eftersom 
”bokstäverna blir så fina” (2001:66). Många elever har också lättare att läsa datorskriven text 
vilket bidrar till att elevernas läser varandras texter i större utsträckning. Därigenom blir de 
också mer medvetna om att deras texter har mottagare (Folkesson, 2004).  

 

3.4 Sammanfattning  
Barn utvecklar strategier både på egen hand och tillsammans med andra och hur de lär sig är 
individuellt. Det finns dock flera olika metoder för att lära elever att läsa och skriva och i dag 
ser de flesta med kunskap om och erfarenhet av skolan att en kombination av flera metoder är 
det optimala för att eleverna ska lära sig att läsa och skriva på bästa sätt (Lindö, 2002). Det 
senaste bidraget till nya läs- och skrivinlärningsmetoder är en metod som heter Att skriva sig 
till läsning utvecklad av pedagogen och forskaren Arne Trageton (2005). Hans metod bygger 
på att eleverna arbetar tillsammans i par vid datorn och genom sitt skrivande också lär sig att 
läsa. Eleverna konstruerar sin egen kunskap och lärandet utgår från deras egna texter. 
Skrivandet sker endast på datorn fram till år 2 då skrivandet för hand först införs.  
 
Datorn kan fungera som ett stöd till alla elever och särskilt för elever med svårigheter av olika 
slag. I elevernas initiala läs- och skrivinlärning fungerar datorn som ett stöd vid deras 
fonologiska skrivning och hjälper dem att känna igen och skriva bokstäverna. Många elever 
upplever dock att det kan ta tid att hitta bokstäverna på tangentbordet och ett par forskare 
föreslår som lösning på detta en enklare variant av tangentbord för yngre elever. Med datorns 
hjälp kan eleverna börja skriva tidigare eftersom motoriken inte utgör något hinder och 
särskilt elever med svag finmotorik uppskattar enkelheten att skriva på datorn då de slipper 
slita med att forma bokstäverna för hand med en bångstyrig penna.  
 
Datorn innebär en variation till den övriga undervisningen och många elever finner arbetet vid 
datorn motiverade. Många elever tycker att arbetet vid datorn är spännande och roligt och den 
ökar elevernas intresse och nyfikenhet att läsa och skriva.  
 
Datorn lämpar sig särskilt bra för att arbeta processorienterat och innebär stora möjligheter att 
enkelt ändra i texterna utan allt för stor ansträngning. Stavningsfunktionen i 
ordbehandlingsprogrammen utgör för en del elever ett stöd för att utveckla och förbättra 
stavningsförmågan. En del forskare ställer sig dock tveksamma till funktionen och hävdar att 
den innebär att eleverna allt för starkt fokuserar på textens form i stället för innehåll.  
 
Eleverna tränar också sina kommunikativa och sociala förmågor vid datorn och lär sig 
argumentera, förklara och diskutera. De hjälper varandra och lär sig av varandra och läraren 
blir på så sätt inte den ende de kan fråga i klassrummet. Elevernas samarbetsstrategier ser 
dock olika ut och ibland präglas samarbetet vid datorn av att den ene elever dominerar och tar 
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överhanden varav den andre blir passiv. Ljudnivån vid pararbete vid datorn tenderar också att 
öka, viket inte alltid uppskattas av pedagoger och andra elever.   
 
Datorn innebär en möjlighet att möta behovet av elevers olika inlärningsstilar och nivåanpassa 
undervisningen, men hur datorn implementeras och vilka effekter dess användning har 
påverkas starkt av pedagogens pedagogiska syn och inställning till datorn. Hur och när den 
införs och används i undervisningen samt vilka intentioner pedagogen har med datorn som 
lärandeverktyg spelar stor roll. Sålunda innebär inte datorn automatiskt positiva och givande 
lärandesituationer.  
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4 Metod och material 
Undersökningen är en kvalitativ fallstudie av fördelar och nackdelar med att använda datorn i 
läs- och skrivinlärningen, samt elevernas attityder till detta. Enligt Bryman (2004) är en 
kvalitativ metod mer inriktad på uppfattningar, erfarenheter och tolkningar än på siffror och 
mätningar. Metoden syftar till en djupare förståelse av ett område och bygger på 
beskrivningar av en social verklighet (Bryman, 2004). Fallstudien är beskrivande och 
tolkande vars syfte är att skaffa djupare insikter om en viss situation och hur de inblandade 
tolkar denna. Då metoden innebär en undersökning av ett specifikt, avgränsat system ligger 
fokus på att upptäcka snarare än att bevisa (Merriam, 1994). Datainsamlandet som genererar 
resultatet i studien sker genom intervjuer och deltagande observationer.  

4.1 Beskrivning av klassen och urval  
Klassen är en förstaklass som består av 26 elever, 14 flickor och 12 pojkar. Klassläraren är 
lågstadielärare med lång erfarenhet av skolan. Även två fritidspedagoger är knutna till klassen 
och har flera pass i veckan med eleverna, där den ena under två förmiddagspass arbetar med 
Tragetonmetoden. Denna pedagog kallas i den här studien för Petra. Klassen kallas för 
Skrivklassen. 
 
Vid val av intervjupersoner försökte jag få en jämn nivåspridning och intervjua både pojkar 
och flickor. Jag har valt både elever som ännu inte hade kommit så långt i sin läs- och 
skrivutveckling och elever som hade kommit väldigt långt. Tio elever har intervjuats, fyra 
pojkar och sex flickor. Pojkarna i studien att kallas för Emanuel, Emil, Erik och Edvin. 
Flickorna kallas för Emelie, Evelina, Eva, Elsa, Erica och Ellinor. Två pojkar som inte 
intervjuades men som ändå finns citerade i studien kallas enbart Pojke ett, P1 och Pojke två, 
P2.  

4.2 Intervjuer 
Jag har följt de huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ undersökning (Bryman, 2004:252) 
och genomför både intervjuer och deltagande observationer för insamling av data. 
Intervjuerna är en kombination av ostrukturerade och semi-strukturerade kvalitativa intervjuer 
där jag utgår från mina intervjuguider (se bilaga 1 och 2) och strävar mot att intervjuerna 
liknar ett vanligt samtal. Intervjuerna utgår från ett antal huvudfrågor, ordningen i intervjun är 
inte strikt strukturerad utan mer flexibel där jag anpassar frågeföljden och de fortsatta 
samtalsämnena efter intervjupersonens svar. Här använder jag mig av olika sorters frågor, 
exempelvis uppföljning- och preciserande frågor, för att intervjuerna ska bli så givande som 
möjligt (Bryman, 2004). Antalet frågor är relativt många och utgör ett stöd för att olika 
områden behandlas under intervjuerna.  
 
Mina intervjuer spelas in med hjälp av en MP3 spelare, men jag gör även övergripande 
anteckningar. Hela inspelningarna har inte transkriberas ordagrant utan jag har lyssnat av dem 
och tagit ut det jag anser vara relevant för min studie. Kortare citat som återfinns i uppsatsen 
samt en längre dialog i resultatdelen har således transkriberats ordagrant. Vid längre citat 
använder jag mig av följande tecken för att förtydliga elevernas dialoger: 
[ljudar] mina kommentarer  
: förlängt ljud  
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Jag har genomfört en intervju med den pedagog som arbetar enligt Tragetons metod Att skriva 
sig till läsning, samt tio elevintervjuer. Jag har genomfört både individuella intervjuer och 
intervjuer i par. För att måna om deltagarnas anonymitet används fingerade namn på eleverna. 
 

4.3 Observationer  
För att fokusera på de särskilda områden jag undersöker i min studie har jag valt att använda 
mig av ett observationsschema (se bilaga 3) under observationerna. Jag använder mig av 
deltagande observationer för att direkt kunna få en större inblick i elevernas tankegångar kring 
arbetet vid datorn. På så sätt kan jag ställa frågor som kan bidra till att utveckla och fördjupa 
mina observationer, resultat och tolkningarna av dessa. Observationerna är också 
betydelsefulla vid val av intervjupersoner och fungerar som en hjälp till att jag får en bra och 
rättvis spridning av datainsamling.  

4.4 Etiska principer 
I forskningssammanhang är det av stor vikt att man är medveten om de etiska principer som 
är aktuella för studien som genomförs. I stort är det principer som på olika sätt berör hur man 
ska behandla individerna som studeras samt om studien innebär aktiviteter som man bör 
undvika att delta i. I forskningsprocessen för min studie finns ett flertal olika principer 
(Bryman, 2004) som det gäller att ta hänsyn till; 

- Informationskravet som innebär att jag som forskare ska informera deltagarna om 
syftet med och tillvägagångssätten i min undersökning. De ska också veta att 
deltagande är frivilligt och att de har rätt att dra sig ur studien om de vill. Detta har jag 
informerat pedagogen och eleverna om muntligt och även elevernas föräldrar skriftligt 
i form av ett brev (se bilaga 4).  

- Samtyckekravet som innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Eftersom eleverna är minderåriga har jag förutom deras eget godkännande 
också krävt underskrift från deras målsman. En elevs föräldrar svarade inte på mitt 
brev med förfrågan om tillåtelse att intervjua eleven för denna studie. Därför har 
denne elev inte observerats eller intervjuats.  

- Konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifterna i studien ska behandlas med 
allra största konfidentialitet. För att skydda pedagogens och elevernas identitet 
kommer jag i min studie att använda fingerade namn och elevernas målsmän måste 
skriftligen ha godkänt eventuell fotografering av dem. 

- Nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som samlas in genom min studie kommer 
att behandlas med försiktighet och endast användas i forskningssyfte. 

4.5 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan upprepas och huruvida den 
ger samma resultat vid en eventuell upprepning. Reliabilitetsbegreppet i kvalitativ forskning 
är dock problematiskt eftersom människors beteende inte är statiskt utan ständigt förändras 
(Merriam, 1994). Enligt Merriam (1994) lämpar det sig därför bättre att använda begreppen 
grad av beroende och sammanhang när det gäller resultaten i studien. Detta innebär att man 
ska sträva efter att resultaten har någon mening och att de är konsistenta och beroende. För att 
försäkra detta har jag presenterat de teorier som ligger till grund för studien och beskrivit 
tillvägagångssätt, metod och studiens sociala sammanhang noggrant. Deltagarna i studien har 
också informerats om min roll i studien och fått möjlighet att påverka framställningen av 
resultatet, via genomläsning av texten före presentation av den slutgiltiga versionen.  
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4.6 Intern validitet  
Intern validitet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat stämmer överens med 
verkligheten. Den bild av verkligheten som presenteras i studien innebär en rekonstruktion av 
den faktiska verkligheten. För att stärka validiteten i studien använder jag mig av 
deltagarkontroll, vilket innebär att undersökningspersonerna får granska resultatet jag har 
samlat in innan det presenteras (Merriam, 1994). Detta bidrar enligt Merriam (1994) till en 
bättre verklighetsöverensstämmelse och alltså en ökad inre validitet. Dock sker 
deltagarkontrollen endast av pedagogen i studien. Jag använder mig av triangulering för att 
säkerställa den inre validiteten. Detta innebär att jag använder mig av tidigare forskning och 
flera informationskällor för att bekräfta det resultat som studien visar. Genom att jag har gjort 
flera observationer under olika tillfällen och under en längre tid ökar validiteten ytterligare.  

4.7 Extern validitet 
Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten från en särskild studie kan 
tillämpas även i andra situationer än den undersökta, alltså hur generaliserbara resultaten är. 
Precis som med reliabiliteten är det svårt att generalisera individers subjektiva uppfattningar 
av, som här, en metod och Merriam (1994) menar att då syftet med fallstudien är att gå på 
djupet med en bestämd situation är därför generaliserbarheten inte det väsentliga.  
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5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras först pedagogintervjun och sedan elevintervjuerna. Elevernas svar 
vävs samman med mina observationer från Skrivklassen, vilket även framkommer i texten. Så 
sker inte i presentationen av pedagogens svar, utan dennes svar presenteras helt utan inslag av 
mina observationer.  

5.1 Intervju med pedagogen Petra 
När Petra först fick höra talas om Tragetonmetoden var hon skeptisk och trodde inte riktigt på 
metoden som arbetssätt; ”Då trodde jag inte på det egentligen från början över huvud taget, att 
man skulle skriva sig till läsning å inte hålla i en penna liksom så”. Av misstag blev hon dock 
anmäld till att gå en kurs och även delta i ett projekt inom kommunen där denna metod skulle 
startas upp och användas. Petra beslöt sig därför för att ändå ge metoden en chans och är 
numera helt övertygad om att den har positiva effekter på elevernas läs- och skrivinlärning. 
Tack vare kursen började hon arbeta med metoden med fem- och sexåringar och upplevde att 
den ledde till att många av eleverna lärde sig läsa och skriva tidigare jämfört med barn och 
elever som hon arbetat med innan. Petra förde sedan med sig sina kunskaper och erfarenheter 
av Tragetonmetoden till Skrivklassen, där hon har arbetat sedan i augusti.  

5.1.1 Arbetet i Skrivklassen 
I Skrivklassen arbetar Petra inte med metoden precis på samma sätt som Trageton 
förespråkar, utan har utvecklat en variant som enligt pedagogerna där bättre passar in i 
verksamheten. Hon har inte själv någon egen klass utan är på olika sätt delaktig i ettan där 
hon en förmiddag i veckan arbetar utifrån Tragetons modell Att skriva sig till läsning. 
Klassläraren har det största ansvaret för elevernas läs- och skrivinlärning och 
Tragetonmetoden fungerar som ett komplement till den övriga undervisningen. ”Egentligen 
tror jag inte bara på detta (Tragetonmetoden), utan man måste använda bägge delar” (både 
penna och dator) säger Petra och menar att det är nödvändigt att man som pedagog använder 
olika metoder för att lära eleverna läsa och skriva på bästa sätt. Tragetonmetoden 
introducerades för eleverna parallellt med den övriga läs- och skrivundervisningen vid 
skolstarten i augusti. Då Petra inte har varit på skolan under någon längre period och då 
klassläraren aldrig har arbetat med metoden tidigare är arbetssättet fortfarande under 
utveckling. Båda känner dock att metoden är givande och innebär en variation till den övriga 
undervisningen.  
 
Datorn introducerades för eleverna genom att de fick ”spela 
piano” på tangentbordet och på så sätt upptäcka bokstäverna på 
skärmen. Dessa skrevs sedan ut och eleverna fick i uppgift att 
hitta ”sin egen” bokstav och markera denna med färgpenna. 
Vissa elever hittade bara sin begynnelsebokstav, medan andra 
hittade alla bokstäver i sitt namn och även 
bokstavskombinationer som deras namn innehåller. Redan här 
menar Petra att det är enkelt att anpassa nivån efter varje elevs 
förutsättningar, vilket är en av de stora fördelarna hon ser med 
metoden. Nästa steg innebar att eleverna skrev olika namn, 
först sitt eget och sedan namn på personer i deras närhet, 
exempelvis syskon, mamma och pappa. Petra berättar hur stolta 
många elever blir när de redan tidigt i sin läs- och 
skrivinlärning klarar av att skriva sitt eget och andras, 
               Bild 2. Elevtext                      
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för dem betydelsefulla, personers namn. Efter namnskrivningen fick eleverna skriva en egen 
text om något de hade varit med om eller en egen saga. Eftersom stavningen i början av 
elevernas läs- och skrivinlärning är väldigt ljudenlig och mycket så kallad ”egen stavning” 
förekommer skriver Petra ofta en förtydligande, korrekt version under elevens text. Eleverna 
ritar alltid till sina texter och lär sig på så sätt att koppla samman text och bild. Efter dessa 
inledande övningar varieras uppgifterna och eleverna skriver kring olika teman, exempelvis 
”Ett speciellt minne”.   
             
Eleverna i Skrivklassen har ett pass i veckan tillsammans 
med Petra då de arbetar med Tragetonmetoden. Under 
arbetspasset arbetar Petra endast tillsammans med sex till åtta 
elever samtidigt. Detta är en stor fördel menar hon då hon 
lättare kan ge alla elever den hjälp de behöver. Eleverna 
arbetar både i par och enskilt och skriver exempelvis sagor, 
berättelser, brev och bildtexter. Under passen vid datorn har 
de tillgång till ett klassrum, två mindre grupprum och ibland 
ytterligare ett klassrum. De kan maximalt använda sju datorer 
samtidigt och turas vid enskilt arbete därför om att skriva och 
rita. Hur datorerna är utspridda tror Petra har betydelse för 
ljudnivån när de arbetar och hon menar att denna inte är 
högre när eleverna skriver vid datorn än när de arbetar i 
klassrummet. Figuren till höger visar hur datorerna är 
utspridda i de olika utrymmena som finns till förfogande.              Bild 3. Datorernas placering. 

5.1.2 Motorik och motivation 
Petra ser nästan bara fördelar med metoden och menar att alla elever har behållning av att 
skriva på datorn, men att det särskilt gynnar elever som av olika anledningar har det lite svårt 
och kämpigt. ”Dom som har det svårt dom har nytta av det, särskilt för dom, fast det har ju 
alla i och för sig, dom har ju gått jättemycket framåt”. Hon menar att elever som inte är så 
finmotoriskt starka, oftast pojkar, har lättare att skriva på datorn och att de producerar mer 
text på datorn än för hand. Ofta tycker eleverna att det är besvärligt att forma bokstäverna 
med penna och orkar därför bara skriva en liten stund. På datorn är detta mycket lättare vilket 
gör att eleverna tycker att det är roligare. De flesta eleverna koncentrerar sig mycket bra på 
datorn, bättre än i klassrummet anser Petra. Även om de elever som har svårigheter med detta 
i vanliga fall också har det vid datorn upplever hon att de kan koncentrera sig lite längre 
stunder vid datorn, vilket hon till stor del tror beror på att eleverna tycker arbetet vid datorn är 
kul.  
 
Petra ser en stor skrivlust hos alla eleverna, de tycker att bokstäverna blir så fina och snygga 
på datorn och de är väldigt glada och stolta över sina texter. ”Det blir bra mycket mer text på 
datorn än för hand” och vissa elever skriver sagor på flera sidor, något som än så länge inte 
förekommer när de skriver för hand.  
 
Petra menar att hon verkligen ser hur eleverna lär sig, deras utveckling går synligt framåt, 
något som både hon och eleverna märker. Eftersom de bara har ett tillfälle i veckan på datorn 
är det dock svårt att säga om det är metoden i sig som bidrar till deras lärande, men Petra tror 
starkt på att skrivandet vid datorn har en positiv betydelse för deras lärande och lust att lära.  
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5.1.3 Samarbete kontra självständigt arbete  
Petra tycker att eleverna tar hjälp av varandra och är duktiga på att samarbeta vid datorn. Hon 
poängterar dock att det är viktigt att tänka över gruppkonstellationerna så att eleverna arbetar 
med en kompis som ligger på ungefär samma kunskapsnivå. Detta för att undvika att den ene 
eleven tar över och gör allt själv och den andre blir passiv; ”För är det så att den ena är 
duktigare än den andra då blir det ju bara den som är duktigast som får göra alltihop”. Hon 
menar också att det är betydelsefullt att man påpekar för eleverna att båda måste få skriva när 
de arbetar vid datorn och att båda ska vara delaktiga och hjälpas åt. Petra tycker att det är 
viktigt att eleverna får lära sig att samarbeta i skolan och att skriva på datorn är enligt henne 
ett utmärkt tillfälle och arbetssätt för att träna elevernas samarbetsförmåga.  
 
Eleverna är duktiga på att visa och hjälpa varandra vid datorn och blir stolta när de kan hjälpa 
en kompis med något. På så sätt blir inte Petra den enda som de kan fråga om hjälp utan även 
klasskompisarna används som handledare. De lär också av varandra och Petra menar att de 
har lärt sig väldigt mycket under denna höst, både vad gäller skrivandet och läsandet men 
även hur datorn fungerar. Från början var hon faktiskt förvånad över deras ovana att hantera 
datorn, men nu vet de flesta eleverna så mycket att de nästan helt klarar av tekniken på egen 
hand.  
 
Trots fördelarna med att eleverna samarbetar vid datorn tycker Petra att det är bra att variera 
hur de arbetar vid datorn. Ibland låter hon dem arbeta i par och ibland enskilt och menar ”att 
eleverna ibland får jobba själva är bra eftersom man då kan försäkra sig om att ingen elev 
´trillar igenom´ utan alla får visa att och vad de kan.”  

5.1.4 Fonologisk övning och respons  
Petra märker tydligt hur eleverna ”tänker högt” när de skriver på datorn och hon hör tydligt 
hur de säger ordet de ska skriva för sig själva, de ljudar och letar efter den bokstav som ljudet 
tillhör på tangentbordet. Om de inte kommer på hur bokstaven ser ut tar de hjälp av 
bokstavsbanden som sitter fasttejpade på bordet vid tangentbordet. På detta sätt övar de på 
kopplingen mellan ljud och bokstav genom flera moment på ett tydligt sätt. 
 
Eleverna läser hela tiden vad de skriver när de arbetar på datorn. Petra tror att detta har att 
göra med att texten på skärmen blir tydligare och lättare att läsa för dem. De läser delar av 
orden, hela orden, meningar och slutligen hela texten både för sig själva och för Petra. På så 
sätt övar de sin läsning och blir bättre på detta även när de skriver. Petra tror också att 
metoden bidrar till att fler elever lär sig läsa tidigare och snabbare eftersom de själva vet vad 
de har skrivit och på så sätt också kan läsa orden. Tanken är att de även ska läsa sina texter för 
varandra och läsa varandras texter. Detta har på grund av tidsbrist inte blivit av, vilket Petra 
tycker är väldigt synd.  
 
Petra anser att det på datorn är lättare att nivåanpassa arbetet efter varje elev och att alla elever 
på så sätt får uppgifter som passar dem så att de verkligen kan utvecklas. Exempelvis nämner 
hon stavningsfunktionen som en aspekt på detta. Hon menar att funktionen på ett naturligt sätt 
skapar diskussion kring språket och stavning, vilket eleverna lär sig av. Hon ser inte 
funktionen som ett hinder för någon av eleverna, utan menar att de elever som inte har 
kommit så långt i sin läs- och skrivutveckling inte nämnvärt bryr sig om de röda strecken 
under orden, medan de lite duktigare eleverna frågar vad de betyder och använder funktion 
som stöd och hjälp i sitt skrivande. ”Dom som inte har kommit så långt dom tänker liksom 
inte på det (stavningsfunktionen) å jag har inte sagt någonting om den här röda linjen förrän 
dom själva har frågat”. Likaså ser hon hur stavningsfunktionen fungerar som en påminnare 
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om regler som stor bokstav på namn och i början av ny mening, punkt osv. Även här bidrar 
den till naturliga diskussioner kring grammatik och struktur i skriftspråket. Petra menar att det 
blir lättare att prata med eleverna om dessa saker då man utgår från deras egna texter.  
 
Vad eleverna fokuserar på vid skrivandet på datorn är enligt Petra individuellt men hon 
upplever generellt en skillnad mellan de eleverna som kommit lite längre och de som inte har 
kommit så långt i sin läs- och skrivutveckling och menar att de förstnämnda tenderar att 
fokusera mer på vad de skriver och de sistnämnda på hur de skriver.  

5.1.5 Nackdelar  
Nackdelarna som Petra ser med metoden handlar främst om tekniken i sig. Hon hade gärna 
haft fler datorer så att fler elever kan arbeta samtidigt. Hon tycker också att det hade varit bra 
om det hade funnits en skrivare till varje dator eller att alla datorer var kopplade till en 
skrivare. Som det är nu måste Petra spara elevernas texter på ett usb-minne eller en diskett 
och sedan lägga in dem i en dator med skrivare och där skriva ut elevernas texter. Detta är ett 
problem som innebär väntan och frustration för både Petra och eleverna.  
 
Petra menar också att de övriga pedagogernas datorkompetens och inställning till datorn har 
stor betydelse för hur väl metoden fungerar och hur naturlig och integrerad den blir i den 
övriga undervisningen och elevernas lärande. Hon ser gärna att fler pedagoger får utbildning i 
datorkunskap och metoden för att bättre utveckla, anpassa och integrera metoden med den 
övriga pedagogiken i skolan. Petra känner att hon vill ha mer tid för att arbeta med metoden 
och hon skulle gärna se att arbetssättet inkluderades i den ordinarie undervisningen mer än 
vad den gör på skolan i dag. Hon tycker att det är lite synd att de saker som eleverna gör 
under hennes pass inte har något direkt samband med den övriga undervisningen i 
klassrummet. Under den senaste temaperioden har klassläraren och Petra dock haft ett ökat 
samarbete och eleverna har skrivit sina texter till en så kallad ”storbok” som de arbetar med i 
klassrummet under Tragetonpassen.  

 

5.2 Elevintervjuer 
Även om eleverna ligger på väldigt olika nivåer i sin läs- och skrivutveckling är 
överensstämmelsen mellan dem anmärkningsvärd. Överlag är eleverna mycket positivt 
inställda till skrivandet på datorn och tycker att det är roligt och att de lär sig genom 
arbetssättet. Eleverna är också medvetna om hur de arbetar vid datorn och vad de tycker om 
detta. De kan på ett bra sätt beskriva både fördelar och nackdelar med metoden.  

5.2.1  Motorik och motivation 
Alla elever tycker att det är roligt att skriva på datorn och åtta av eleverna tycker definitivt att 
det är roligare att skriva på datorn än för hand. Tett par elever kan inte riktigt bestämma sig 
för vilket som är roligast och poängterar fördelar och nackdelar med båda skrivsätten. Många 
elever tycker det är jobbigare att skriva för hand eftersom de då ”måste röra handen och det är 
svårt att forma bokstäverna”. Emelie och Evelina menar att det är jobbigt att hålla i pennan 
och säger att de får ont i handen av att skriva med penna. Flera elever tycker att det är roligt 
att skriva på datorn eftersom det inte syns när de har suddat, vilket det gör för hand, även om 
de suddar noga. Flera elever påpekar också att det är lättare och inte lika jobbigt att sudda på 
datorn och att pappret inte blir skrynkligt då. Många tycker det är jobbigt att skriva om 
bokstäver och ord och ser därför en stor fördel med att skriva på datorn där dessa moment inte 
är lika ansträngande. Eva och Elsa menar att en stor fördel med att skriva på datorn är att det 
är lätt att ändra i texten. 
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Alla elever tycker också att det är enklare att skriva på datorn, det går fortare och det ”är ju 
bara att klicka”. ”Annars måste man ju rita av bokstäverna” säger Edvin och det är jobbigt, 
svårt och tar så lång tid. Han betonar också andra saker som han upplever som jobbigt vid 
handskrivandet som inte uppstår vid skrivandet på datorn, exempelvis att pennan aldrig går av 
och att han slipper vässa den när han skriver på datorn.  
 
Nästan alla elever anser att de är duktigast på att skriva vid datorn men några elever tycker att 
de är lika duktiga på både datorskivning och handskrivning. De flesta menar att texten på 
datorn blir mycket finare. Emelie tycker att texten blir så svart och fin på datorn. Många 
elever säger vidare att de tycker det är lättare att läsa datorskriven text. Mina observationer 
har också visat att flera andra elever i klassen upplever att det är svårt att läsa handskrivna 
texter och att det är lättare att läsa de texter som de har skrivit på datorn.  
 
När jag frågar eleverna på vilket sätt de helst skulle vilja skriva en saga svarar alla utom en att 
de skulle välja att skriva på datorn. Många vill jobba mer på datorn och Eva och Elsa tycker 
att 2-4 gånger per vecka skulle vara lagom. Även om hon tycker att det är roligt och ofta vill 
skriva på datorn är Ellinor den enda som skulle välja att skriva för hand och hon berättar att 
hon tycker att det var roligare att skriva på datorn innan.  

5.2.2 Skrivhastighet  
De flesta eleverna menar att det går snabbare att skriva på datorn och att det tar betydligt 
längre tid att skriva med penna, ”på datorn behöver man ju bara trycka på knapparna, det är 
smartare att skriva på datorn.” Evelina menar att detta gäller särskilt när man ska skriva långa 
ord, dessa är lättare och går snabbare att skriva på datorn. Emil är den ende som upplever att 
det tar längre tid att skriva på datorn eftersom han måste leta efter bokstäverna. Han tycker 
dock att han har blivit lite bättre på det den senaste tiden. Även Ellinor har lite svårt att hitta 
bokstäverna på tangentbordet och måste leta efter nästan alla bokstäverna, men poängterar att 
hon alltid hittar dem till slut. Ytterligare fyra elever upplever att det är lite eller ”sådär svårt” 
att hitta rätt bokstav på tangentbordet. Fyra av eleverna tycker att det är lätt att hitta 
bokstäverna på tangentbordet. De menar att de har lärt sig det nu i och med att de har tränat 
mycket och övat, men att det var lite svårt i början. Edvin hittar lätt på tangentbordet, särskilt 
snabbt hittar han bokstäverna i sitt eget namn. Eric och Erica menar att de har lärt sig och övat 
upp hastigheten att hitta bokstäverna genom att spela datorspel. Evelina som upplever 
svårigheter att skriva för hand, tycker att hon hittar bokstäverna bättre på datorn än när hon 
skriver med penna.  
 
Alla elever säger att de skriver med båda händerna på datorn och att de använder fler fingrar 
än pekfingrarna, något som även mina observationer visar. Eva och Elsa säger också att de 
alltid har tummen redo för att göra mellanslag. Mina observationer visar att det skiljer sig 
mycket mellan hur snabbt eleverna skriver på datorn, vissa har fått upp ett hyfsat tempo men 
det går väldigt långsamt för andra och det tar långt tid innan de hittar rätt bokstav på 
tangentbordet.  

5.2.3 Samarbete kontra självständigt arbete  
Eleverna tycker att de lär sig av varandra och hjälper varandra när de skriver tillsammans på 
datorn. Många elever säger att de hjälper varandra att hitta bokstäverna och att de inte 
behöver fråga Petra om hjälp lika ofta. De hjälper även varandra med andra saker som inte 
direkt har med skrivandet att göra, som att öppna ett nytt dokument och ändra storleken på 
texten. Många tycker också att det är kul att få arbeta tillsammans med en kompis och att 
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skrivandet blir roligare då. Erica får så ont i nacken när hon tittar upp och ner på datorn hela 
tiden och tycker därför att det är bra att skriva tillsammans med någon eftersom man då kan 
bytas vid. Alla elever menar även att det är lättare att komma på vad texten/sagan ska handla 
om när de är två, att de får fler idéer då och att de hjälps åt när de skapar sagan. Eva tycker att 
sagorna blir mer spännande på datorn, viket hon tror beror på att de hjälps åt att komma på 
vad de ska skriva och väljer de alternativ som båda tycker är bäst. På så sätt blir sagan så bra 
som möjligt. Många tycker också att det är positivt att de kan turas om vid datorn, att de byter 
så att en elev skriver en stund och den andra kommer på historien och vice versa. Elsa menar 
dock att detta inte alltid fungerar så bra, utan att det ofta slutar med att hon får skriva hela 
tiden och kompisen bara hittar på vad de skriva. Eftersom Elsa är väldigt duktig, både på att 
skriva för hand och på datorn, så tycker hon att det är roligt att få ansvaret för att skriva, men 
eftersom det ofta leder till att hon inte får vara med och hitta på lika mycket om vad sagan ska 
handla om tycker hon ibland att det är lite tråkigt. Hon tycker också att hon blir störd när den 
andre pratar samtidigt som hon skriver. Eva och Elsa tycker det är viktigt att man inte är för 
många elever samtidigt vid datorn, max två stycken. Precis som flera av de andra eleverna 
förklarar de att det ofta kan vara svårt att komma överens när man är flera och att man då blir 
oense om vad man ska skriva. Denna problematik förekommer även när eleverna arbetar i par 
och är en av anledningarna till att eleverna hellre skriver själva.    
 
Evelina tycker att hon hittar bokstäverna bättre när hon arbetar själv och att det går snabbast 
att skriva då. Eva menar att det tar längre tid när man sitter själv vid datorn för då måste man 
göra allt arbete själv, både skriva och hitta på sagan. Elsa menar dock att det inte gör något 
och att det är bra för då får man bestämma allt själv.  
 
Även om eleverna ser många fördelar med att arbeta tillsammans med en kompis vid datorn, 
säger de flesta att de tycker att det är bäst att jobba själva och många tycker att de kan 
koncentrera sig bäst då. De flesta eleverna tycker att det är roligast att sitta själva eftersom det 
är lite lugnare och lättare att koncentrera sig då eftersom ingen pratar med dem när de arbetar. 
De upplever att kompisen de arbetar med pratar med dem och stör dem när de arbetar i par. 
Ellinor tycker att det är skönt med lugn och ro och menar att det låter mycket när de arbetar i 
par. Detta poängterar även Emelie som menar att ”det blir så mycket ljud” när de arbetar i par. 
När hon är själv koncentrerar hon sig bättre och får mer gjort.  
 
Under mina observationer var ljudnivån inte anmärkningsvärt högre när eleverna arbetade i 
par vid datorn gentemot när de arbetade under ett vanligt pass inne i klassrummet, dock högre 
än när de arbetade enskilt vid datorn. Precis som Emilie poängterade så upplevde även jag 
under observationerna att eleverna ibland hade något svårare att fokusera längre stunder när 
de arbetade i par, än när de arbetade självständigt. Under mina observationer var eleverna ofta 
otroligt koncentrerade och fokuserade när de arbetade vid datorn, särskilt när de satt själva. 
De klarade sig väldigt bra på egen hand. När de arbetade i par blev ljudnivån naturligtvis 
något högre och vissa elever fick svårare att koncentrera sig. De elever som alltid/ofta har 
svårigheter att koncentrera sig hade det även vid datorn och behövde relativt mycket hjälp 
även där. De kunde dock koncentrera sig något längre stunder vid datorn än i klassrummet.  

5.2.4 Fonologisk övning och respons  
Emanuel menar att det för honom är mycket bättre att skriva på datorn för där kan han, till 
skillnad från annars, skriva nästan alla bokstäverna själv. Han uttrycker tydligt att han inte 
tycker det är roligt att skriva för hand, men att det funkar bättre på datorn. Detta är också 
något som visar sig tydligt i klassrummet där han har väldigt svårt för att sitta stilla på sin stol 
och koncentrera sig på att arbeta. Emanuel spelar mycket datorspel hemma och känner sig 



 27

bekväm i att sitta vid datorn. Då han tycker att det är roligt att sitta på datorn och är van vid 
att arbeta på den kan han koncentrera sig bättre där vilket leder till att han producerar mer och 
bättre under dessa pass, något som han är väl medveten om.  
 
Ellinor tycker det är bra att skriva på datorn för ”då kan man ju lära sig att skriva helt själv å 
så ”. Hon och flera andra elever säger att de lär sig bokstäverna genom att skriva på datorn 
och att de ser dem bättre vilket leder till att det blir lättare för dem att både skriva och läsa 
sina texter. Även Emelie tycker att hon ”vet hur bokstäverna ser ut mycket bättre på datorn”. 
Erica menar att hon inte spegelvänder bokstäverna och nästan aldrig skriver fel på datorn. 
Även flera andra elever tycker det är bra med datorn eftersom de inte behöver tänka på vilket 
håll bokstäverna ska skrivas. De nämner då särskilt b, d, t, l, j och s som exempel på bokstäver 
som de brukar skriva på fel håll med penna. Samtliga tycker att detta leder till att de har 
lättare för att läsa sina texter. Erik tycker att det är lättare att känna igen bokstäverna på datorn 
och att han på så sätt lär sig att känna igen dem bättre då än när han skriver för hand. Han 
berättar att: ”Jag ljudar mig fram så jag vet vilken bokstav jag ska skriva, men ibland är det 
svårt för då ska det vara två av varje.” Erik har kommit så långt i sin läs- och skrivutveckling 
att han har börjat fundera över dubbelteckning och det är detta han menar när han säger att det 
kan vara svårt när det ska vara två av varje.  
 
Under mina observationer märktes en tydlig skillnad vad gäller elevernas ljudning vid datorn i 
jämförelse med i klassrummet. Det hörs tydligt att eleverna ljudar högt när de skriver på 
datorn till skillnad mot inne i klassrummet. Eleverna ljudar, letar efter ljudets bokstav, letar 
efter bokstaven på tangentbordet, skriver och tittar på skärmen. De ljudar och läser hela tiden 
vad de har skrivit och fortsätter sedan proceduren med nästa bokstav. Erica och P1 är båda 
duktiga läsare för sin ålder. Dialogen nedan skildrar en del av deras samarbete vid datorn och 
rör deras diskussion kring hur ordet djurskötare stavas: 

 
Erica:  - Hur stavar man djur? 
Observatör:  - Hur tror du att det stavas? 
Erica:  - Vet inte. 
Observatör:  - Skriv som du tror. 
Erica:  - [suck] 
P1:  - [ljudar] j: [Erica skriver j], [ljudar] u: [Erica skriver u], [ljudar] r: [Erica 
 skriver r] 
Erica och P1: - [Ljudar flera gånger] sch: 
Erica:  - Det finns ju ingen bokstav som passar med det ljudet.  
Erica och P1: - Hur stavar man skötare? 
Observatör:  - Hur tror ni att det stavas? 
Erica:  - Vet inte, det finns ju inget som passar! 
 
Erica och P1 diskuterar en stund om det verkligen inte finns någon bokstav som låter så och 
vilken bokstav som kan passa bäst för sk-ljudet. 
 
Observatör:  - Ofta när det låter sch så stavar man det med sk. 
Erica:  - Sk, okej [skriver sk] 
 
De ljudar resten av ordet och skriver ner skötare korrekt stavat på datorn. Jag går därifrån en 
kort stund och när jag kommer tillbaka har P1 suddat ut hela ordet. 
 
Observatör:  - Varför suddade ni ut det? 
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P1:  - Det stavas med d. 
Observatör:  - Va? 
P1:  - Djur. 
Observatör:  - Aha, bra P1, hur visste du det? 
P1:  - [rycker på axlarna] Jag kom på det, visste det bara. 
Observatör:  - Vad bra, vad duktiga ni är. 
 
P1 skriver hela ordet djurskötare helt korrekt (med både dj och sk).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Bild 4. Elevtext.  
 
Många elever säger att de läser sina texter under tiden de skriver, vilket tydligt märks under 
mina observationer. Erik och Edvin läser också sina texter i samband med att de ritar sin bild. 
På så sätt menar de att de också blir bättre på att läsa. De flesta menar dock att de oftast bara 
läser för Petra och mer sällan för sina kompisar eller någon annan. Här är Emil ett tydligt 
undantag. Han läser alltid texten på datorn samtidigt som han skriver, för att kontrollera att 
det blir rätt. Han tar också hem sina texter och läser för sin lillebror. Det förekommer ingen 
direkt uppmuntran från pedagogernas sida att eleverna ska läsa upp sina texter eller läsa 
varandras texter. Det talas inte om någon mottagare till elevernas texter, inte ens när de 
skriver julkort till tomten.   
 
Elsa upptäckte förtjust talsyntesen under ett pass vid datorn och lyssnade flera gånger på sin 
skrivna text genom denna. Hon använde den under tiden hon skrev och blev på så sätt än mer 
uppmärksam när hon skrev något ord fel eftersom hon hörde att talsyntesen inte kunde läsa 
ordet ordentligt. Hon visade glatt funktionen för sina klasskompisar och hennes text fick 
därigenom flera mottagare än bara hon själv och Petra.      
 
Vad gäller stavningsfunktionen kan man, precis om Petra noterat, märka en skillnad mellan 
eleverna. Eleverna som inte har kommit så långt i sin läs- och skrivinlärning reflekterar inte 
över de röda markeringarna i texten och vet inte vad dessa betyder. Eleverna som har kommit 
lite längre har däremot förstått innebörden av funktionen och är väl medvetna om att de röda 
markeringarna betyder att de har skrivit fel. Alla elever som är medvetna om 
stavningsfunktionen är ändå övervägande positivt inställda till denna. Mina observationer 
visar att eleverna gärna suddar och ändrar i sina texter medan de arbetar så att texten blir rätt. 
De flesta är inte rädda för att pröva sig fram till en lösning. När ett ord rödmarkeras försöker 
många elever ändra det så att det blir rätt. Under en observation uttrycker P2 ”Ah nu vet jag 
varför det är sånt! [rött under]”. Han gör ett mellanslag och det röda försvinner, ser nöjd ut 
och fortsätter sedan sitt skrivande. Klarar eleverna inte att ändra till rätt stavning på egen hand 
frågar de om hjälp och vill verkligen veta hur orden stavas. Detta gäller både svenska och 
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engelska ord och deras frågor leder till diskussioner kring bland annat stavningsregler och 
skillnader mellan ord och språk. De upptäcker språkliga system och hittar likheter i olika ord 
exempelvis att pokemon [pockemån] och digimon [diggimån] slutar på samma 
bokstavskombination och att det nästan låter som början på det engelska ordet morning 
[måning]. Observationerna visar att det är eleverna som genom sina frågor styr sitt lärande 
och elevernas frågor ligger på väldigt olika språkliga nivåer.  
 
Erik tycker att han lär sig att stava på datorn och han använder stavningsfunktionen. Han är 
väl medveten om vad de röda strecken under vissa ord betyder och har utvecklat strategier för 
att få bort dessa. Han upplever en svårighet vid dubbelteckning och huruvida vissa ord ska 
stavas med c eller k när de låter i princip likadant. Han berättar att han brukar ändra detta för 
att se om de röda markeringarna försvinner då eller fråga Petra om hjälp. Om ett ord blir 
rödmarkerat och hans ändringar inte leder till att dessa försvinner vill han att Petra ska visa 
och hjälpa honom så att han inte skriver fel på ordet i fortsättningen också. Han upplever att 
stavningsfunktionen hjälper honom att lära sig stava, men han tycker samtidigt inte att det 
känns så bra när texten är full med röda streck; ” Man vill ju att det ska vara rätt”. Även Eva 
och Elsa poängterar att det kan vara jobbigt om det blir röda streck överallt i texten, fast säger 
sedan att det inte gör så mycket för man behöver ju ändå inte sudda allt. Förutom det tycker 
Eva och Elsa att det är mycket bra att datorn ”säger till” om de har stavat fel och de tycker att 
de lär sig mycket av funktionen. På så sätt behöver de inte fråga en vuxen om hjälp utan klarar 
sig själva. För dem fungerar stavningsfunktionen som en ”påminnare” som påminner dem om 
exempelvis stor bokstav, mellanrum, punkt och felstavade ord. Emelie tycker att 
stavningsfunktionen är ”bra för då vet man när det blir fel” och kan ändra det så att det blir 
rätt. Hon tycker att den hjälper henne att stava rätt. Emil har inte funderat över 
stavningsfunktionen eller de röda markeringarna på datorn utan ändrar när han själv läser 
texten och upptäcker att det blir fel. Då ser han en stor fördel med att skriva på datorn 
eftersom det går snabbare och blir finare när man suddar med hjälp av en knapp istället för ett 
suddigum.  
 
Eva och Elsa upplever dock de gröna strecken som förvirrade och visste inte innan min 
förklaring vad dessa betydde. Erica däremot tycker att det är bra att de gröna strecken finns 
för de talar om när hon har gjort för många mellanslag. Hon har däremot glömt vad de röda 
strecken betyder, men det gör inget, hon bryr sig ändå inte om dem säger hon. 
 
Eleverna stavar väldigt ljudenligt, vilket är det vanliga i detta inlärningsstadium. Ljudenlig, 
egen stavning sker även när de skriver på datorn. I vissa fall skriver då Petra en förklarande, 
korrekt version av det eleverna själva har skrivit. Detta hjälper eleverna att läsa sin text och 
leder till diskussioner om stavning.  

 

 
             Bild 5. Elevtext, ljudenlig stavning.                  Bild 6. Elevtext med Petras ”renskrivning” bredvid. 
                       
De flesta eleverna menar att de tänker både på textens form och innehåll när de skriver på 
datorn. Man kan dock urskilja en liten skillnad mellan de elever som har kommit lite längre i 
sin läs- och skrivinlärning och de som inte har kommit lika långt. De förstnämnda tenderar att 
kunna rikta tankarna åt båda sakerna samtidigt och ofta sätta innehållet i fokus, medan de 
andra fokuserar mest på formsidan. Eva och Elsa menar att de pratar mycket om vad sagan 



 30

ska handla om när de jobbar två och två och att de delar upp uppgifterna så att den ena mest 
tänker på formen och den andra på innehållet.             

5.2.5 Nackdelar 
Eva och Elsa tycker att de ibland störs av att datorerna inte alltid fungerar som de önskar. Det 
tar lång tid att starta upp datorerna och de måste vänta innan de kan sätta igång att skriva. De 
upplever också det frustrerande att behöva vänta på Petra för att få sin text sparad och 
utskriven när de sitter vid en dator som inte är ansluten till en skrivare. De beskriver vidare att 
det kan vara svårt att komma ihåg och hitta rätt tangent för exempelvis radbyte och textstorlek 
och att de ibland trycker fel. Även Erica kommenterar denna svårighet och hon har ofta 
problem med att markören hoppar och hamnar på fel ställe i texten vilket leder till att hon 
börjar skriva på fel ställe i texten.  
 
Även om Emil tycker att det är väldigt bra och roligt att skriva på datorn så tycker han också 
att det ibland kan vara jobbigt att sitta vid datorn eftersom de, enligt honom, sitter där väldigt 
länge. Edvin tycker att det är synd att det inte finns fler datorer i klassen, då hade han kunnat 
skriva själv oftare.  
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6 Analys 
I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) betonas vikten av elevernas nyfikenhet och lust att 
lära. Fröhler och Magnusson (2003) menar att datorn kan fungera motivationshöjande för 
eleverna och Trageton anser att ”motivationen är drivkraften för hela skriv- och läsprocessen 
och ger skrivlust och läsglädje” (2005:175). Detta är något som tydligt märks hos eleverna 
och som de även själva uttrycker. Eleverna tycker att det är väldigt roligt att skriva på datorn, 
de vill gärna göra det och de tycker att de lär sig mycket genom att arbeta vid datorn. Flera 
elever upplever att det är svårt och jobbigt att forma bokstäverna för hand och att det är 
mycket enklare att skriva på datorn; ”På datorn behöver man ju bara trycka på knapparna, det 
är smartare att skriva på datorn.” Detta stöds även av Lannér (1999) vars studier visar på 
samma resultat. Eleverna i denna studie visar stor skrivlust, tycker att deras texter blir fina och 
är stolta över sina texter, något som även Jedeskog (1993) framhåller. Folkesson (2004) 
hävdar att eleverna har lättare att läsa de texter de har skrivit på datorn, vilket även resultat 
från denna studie visar. Detta kan förklaras med att eleverna med hjälp av datorn kringgår 
problematiken att vända bokstäverna på fel håll och att bokstäverna blir tydligare på datorn. 
Eleverna tycker att de känner igen bokstäverna bättre på datorn och har lättare att skilja på 
dem. Pedagogen i denna studie upplever också att eleverna kan börja med läs- och 
skrivinlärningen tidigare tack vare datorn och att de lär sig att läsa och skriva fortare på detta 
sätt. Dessa erfarenheter stärks även av flera andra forskare bland annat Trageton (2005) och 
Appelberg & Eriksson (1999) och verksamma pedagoger som har erfarenheter av metoden 
(Enochsson, 2005b). Resultatet visar tydligt att arbetet på datorn motiverar eleverna till 
lärande. De tycker skrivandet på datorn är roligt och enkelt, vilket innebär att de vill lära sig 
läsa och skriva. Elevernas vilja att lära samverkar med både yttre mål, såsom krav på läs- och 
skrivkunnighet från skolan och inre mål, som glädje och stolthet. Detta samspel mellan flera 
faktorer har enligt Jenner (2004) stor betydelse för hur väl elevernas mål uppnås och vilken 
inverkan lärandeprocessen har på deras självförtroende.  
 
Resultatet i studien visar att det tar relativt lång tid för eleverna att hitta bokstäverna på datorn 
och flera elever upplever att det är svårt att hitta bokstäverna. De menar dock att de genom 
träning har blivit mycket bättre på detta, även om mina observationer visar att det skiljer sig 
mycket mellan eleverna hur snabbt de skriver på datorn. För vissa går det väldigt långsamt 
medan andra har nått ett hyfsat tempo. Några elever anser också att det är svårt att hantera 
musen och att markören hoppar mycket och ofta hamnar på fel ställe i texten, viket gör att de 
börjar skriva på fel ställe. Flera elever påpekar att det är jobbigt att behöva vänta på hjälp när 
de exempelvis behöver spara eller skriva ut sin text eller när det strular med datorerna och de 
inte klarar av att lösa detta på egen hand. Även pedagogen i studien kommenterar att tekniken 
kan vara en nackdel och hade liksom eleverna velat ha fler skrivare och datorer med bättre 
minne. Detta är också något som pedagoger i andra projekt som arbetat med Tragetonmetoden 
poängterar (Thornström, 2005).  
 
Lannér (1999) och Alexandersson m.fl. (2001) menar att datorn kan vara en hjälp för eleverna 
när de ska lära sig och befästa kopplingen mellan ljud och bokstav och Appelberg och 
Eriksson (1999) anser att datorn stödjer elevernas fonologiska skrivande. Studiens resultat 
visar att eleverna ljudar tydligt för att hitta rätt bokstav när de sitter vid datorn och på så sätt 
övar sambandet mellan ljud och bokstav. För att förstärka detta ytterligare visar erfarenheter 
från skolor som arbetat med Tragetonmetoden att talsyntesen kan fungera som ytterligare stöd 
för denna process (Wikström, 2004). I denna studie har en elev använt talsyntesen i samband 
med sitt skrivande på datorn och funnit detta mycket tillfredställande. Genom talsyntesen 
ökade elevernas medvetenhet om att texter har en mottagare och eleven spelade upp sin text 
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för flera klasskompisar som även de blev intresserade av funktionen. För övrigt visar studiens 
resultat att eleverna är föga medvetna om att deras texter ska kunna läsas av någon annan än 
dem själva och pedagogen. Endast en elev läser sina texter för ytterligare personer än 
pedagogen i klassen. Pedagogerna i Skrivklasen uppmuntrar inte eleverna att läsa varandras 
texter eller låta dem läsa sina texter för andra i klassen. Pedagogen som ansvarar för arbetet 
vid datorn poängterar dock att syftet är att eleverna ska läsa varandras texter i större 
utsträckning än vad de gör i dag, men att detta moment tyvärr har uteblivit på grund av 
tidsbrist. Vikten av att elevernas texter har mottagare är något som Trageton (2005) betonar 
starkt i sin metod och menar att eleverna genom sina egna texter kan skapa ett klassbibliotek 
som bidrar till en ökad skriv- och läslust och ett ökat lärande och utveckling för eleverna. 
Detta är även något som Dysthe (2002) och Dewey (Folkesson, 2004) menar har stor 
betydelse för elevernas utveckling och förståelse. De hävdar att responsen från andra hjälper 
eleven att utveckla sitt tänkande och uttrycka sig, något som eleverna i Skrivklasen till viss 
del går miste om eftersom de inte läser varandras texter.  
 
Liksom tidigare forskning (Lanner, 1999, Jedeskog, 1993) visar studien att alla elever har 
behållning av att skriva på datorn och pedagogen i studien menar att det särskilt gynnar elever 
som av olika anledningar har det lite tufft och svårt. Resultatet visar att de elever som inte är 
så finmotoriskt starka, oftast pojkar, har lättare att skriva på datorn och att de producerar mer 
text på datorn än för hand, vilket även Gabrielsson (2004) poängterar.  
 
Studien visar att det är enkelt att nivåanpassa arbetet vid datorn, något som även Jedeskog 
(1993) framhåller. Appelberg & Eriksson (1999) menar att stavningsfunktionen är en aspekt 
som gör det lättare att nivåanpassa med datorn. De menar dock att det är viktigt att pedagogen 
inser att funktionen har begränsningar och att eleverna är i behov av anpassad och individuell 
feedback för att lära sig och att stavningsfunktion inte alltid utgör sådan respons. 
Stavningsfunktionen upplevs ändå som övervägande positiv av samtliga i den här studien och 
fungerar som ett stöd i elevernas skrivning. Den påminner dem om exempelvis stor bokstav, 
punkt och mellanrum och leder till att de blir medvetna om stavningsregler och på ett naturligt 
sätt för diskussioner kring detta både med varandra och med pedagogen. Ett par elever 
påpekade dock att de ibland upplever att det är jobbigt när det är många röda streck i deras 
texter för ”man vill ju att det ska vara rätt”. Kring stavningsfunktionen kan man genom 
resultatet också urskilja en skillnad mellan de elever som har kommit lite längre i sin läs- och 
skrivutveckling och de som ännu inte har kommit så långt. De förstnämnda tenderar att se till 
nyttan av stavningsfunktionen men ändå kunna fokusera på både innehållet och formen i sina 
texter. De sistnämnde däremot reflekterar inte över funktionen och de röda markeringarna i 
texten, men tenderar ändå att fokusera mest på texternas formsida, en problematik som 
Alexandersson m.fl. (2001) ställer sig kritiska till. Folkesson (2004) menar att eleverna gärna 
vill bearbeta sina texter på datorn på olika sätt, vilket även denna studie visar. Lindö (2002) 
menar vidare att eleverna producerar bättre och längre texter på datorn och eleverna i studien 
visar exempel på sagor och berättelser på flera sidor och den här studien visar att eleverna 
skriver betydligt längre texter på datorn än för hand. Dysthe (2002) hävdar att skrivandet både 
är en individuell och en social aktivitet. Genom att eleverna med hjälp av stavningsfunktionen 
blir uppmärksamma på språkets form kan de tillsammans diskutera och samtala kring detta 
vilket innebär att eleverna med hjälp av varandra utvecklar sitt lärande och även själva bygger 
upp en djupare kunskap kring olika områden. Detta leder till att de i fortsättningen kan föra 
mer generella och logiska resonemang, något som de kognitiva och socialkonstruktivistiska 
lärandeteorierna handlar om. Genom stavningsfunktionen får eleverna respons på det de 
skriver, vilket enligt Dysthe är betydelsefullt för deras förståelse och förmåga att utveckla sitt 
tänkande och skrivande. Stavningsfunktionen innebär också att eleverna ”tvingas” att 
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reflektera över sina texter. När ett ord blir markerat med röda streck förekommer hos många 
elever de två faser i reflektionen som Dewey beskriver (Folkesson, 2004). Först blir de 
uppmärksammade på att ordet är felstavat och inser därmed att de har gjort fel. Sedan söker 
de efter ett bättre stavningsförslag som förhoppningsvis leder till en korrekt stavning. 
Resultaten visar att eleverna lär sig, både tillsammans och enskilt, genom att pröva olika 
antagande och reflektionen är således ett viktigt inslag i deras lärande. 
 
Tragetonmetoden präglas av en kunskapssyn där eleverna konstruerar sin egen kunskap i 
samspel med andra (Trageton, 2005, Lannér, 1999). Denna socialkonstruktivistiska syn på 
kunskap avspeglas också i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) som även starkt betonar 
betydelsen av samarbete, dialog och kommunikation för elevernas förmåga till lärande. 
Resultatet visar att eleverna lär sig av varandra och hjälper varandra vid datorn, de fungerar 
som handledare till varandra och pedagogen blir således inte den enda de kan fråga om hjälp. 
Detta är enligt Dysthe (1996) mycket viktigt och stärker enligt pedagogen i studien elevernas 
självförtroende och de blir stolta när de kan hjälpa en kompis. Även Vygotskij (Appelberg & 
Eriksson, 1999) betonar vikten av att eleverna får stöttning i sitt lärande så att de kan uppnå 
maximalt lärande och resultatet kan tolkas som att eleverna kan hjälpa varandra till ett lärande 
som ligger i elevernas proximala utvecklingszon. Lannér (1999) visar också på en intressant 
aspekt som innebär att eleverna är de som ställer frågorna vid datorn, till skillnad från i 
klassrummet. På så sätt utgörs lärandestoffet av det som eleverna finner viktigt och ligger på 
den nivå som de befinner sig på. Denna studie visar att eleverna främst hjälper varandra med 
att hitta bokstäverna och komma på vad deras texter ska handla om och en elev menar att 
sagorna blir mer spännande när de är två vid datorn. En anledning till att eleven upplever att 
sagorna blir mer spännande vid pararbetet kan vara att de genom dialoger diskuterar fram 
lösningar tillsammans och värderar olika förslag mot varandra, vilket Dysthe (2002) och 
Dewey (Folkesson, 2004) menar är viktigt för lärandet. Resultatet i studien visar dock att 
samarbetet vid datorn inte alltid fungerar på ett önskvärt sätt, vilket även tidigare forskning 
har påvisat (Alexandersson m.fl. 2001). Ibland tenderar den elev som inte skriver att bli passiv 
och ofokuserad och den andre får göra det mesta av arbetet själv. Eleverna poängterar också 
att de inte får chans att vara (lika) delaktiga i alla moment vid datorn när de arbetar i par eller 
grupp. Många elever i studien upplever också att de blir oense kring vad de ska skriva när de 
arbetar tillsammans med någon annan och att det är så jobbigt att de hellre väljer att arbeta 
själva. Eleverna tycker också att ljudnivån blir högre när de arbetar i par, vilket gör att de får 
det svårare att koncentrera sig och fokusera på uppgiften. Just en högre ljudnivå är en nackdel 
som även poängteras i tidigare forskning (Svensson, 1998). Även om inte pedagogen i studien 
upplever ljudnivån som störande anser hon att det är viktigt att variera hur eleverna arbetar 
vid datorn och ibland låter hon dem arbeta i par och ibland enskilt. Detta för att ingen elev ska 
”trilla igenom” och hon lättare ska kunna se vad varje elev kan. Resultatet visar också att det 
är viktigt att noga tänka igenom gruppkonstellationerna vid datorn för att motverka ett 
samarbete som fungerar mindre bra. Genom att sätta samman elever som befinner sig på 
liknande kunskapsnivå skapas bra förutsättningar för ett givande samarbete.  
 
En brist med hur datorn används i skolan i dag är enligt Folkesson (2004) att den oftast inte är 
integrerad i den vanliga undervisningen och att tiden vid datorn är begränsad. Detta är även 
något som resultatet i den här studien visar. Eleverna vill skriva mer på datorn och önskar att 
den hade varit mer integrerad i den övriga undervisningen så att de kan välja skrivsätt. 
Elevernas svar kan tolkas som att datorn verkar motiverande för dem och ökar deras vilja att 
läsa och skriva, något som enligt Jenner (2004) är betydelsefullt för deras utveckling och 
lärande. Enligt studiens resultat kan man förmoda att det hade varit bättre om pedagogerna i 
Skrivklassen kunde integrera metoden mer i elevernas dagliga arbete så att den inte, som i 
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dag, utgör ett separat moment i elevernas undervisning. På så sätt kan metoden motivera fler 
elever att skriva mer och oftare och datorn skulle bli ett naturligt och självklart inslag för 
eleverna, viket skulle gynna deras läs- och skrivutveckling än mer. Här visar resultatet, i 
likhet med Appelberg & Erikssons (1999) studier, att pedagogernas inställning till och 
kunskap om datorer har stor betydelse för om de vill använda metoden eller inte och hur väl 
metoden utvecklas.  
 
Trageton (2005) och Lindö (2002) menar att det är viktigt att skolan tar hänsyn till elevernas 
förutsättningar vid val av läs- och skrivinlärningsmetod och poängterar att alla elever lär på 
olika sätt. I denna studie fungerar metoden som ett alternativ och komplement till flera andra 
metoder och innebär en variation till den övriga läs- och skrivundervisningen. Även andra 
pedagoger som arbetat med Tragetonmetoden menar att det inte finns en enda metod som 
fungerar för alla elever, utan att man som pedagog måste variera och anpassa detta och plocka 
”godbitarna” från flera olika metoder (Thornström, 2006).  
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7 Diskussion 
Svensson (1999) menar att ett arbetssätt som bidrar till en högre ljudnivå kan minska viljan 
hos pedagogen att arbeta på detta sätt. Eleverna i studien upplevde att ljudnivån var något 
högre när de skrev i par vid datorn än när de arbetade i klassrummet. Varken jag eller 
pedagogen upplevde dock att ljudnivån var nämnvärt högre vid dessa tillfällen, men elevernas 
utlåtanden kan förstås av att de sällan arbetar i par eller grupp i klassrummet och att de därför 
finner ljudnivån högre när ett sådant arbetssätt förekommer. En orsak till att relativt låg 
ljudnivå bibehålls när eleverna arbetar vid datorn kan förklaras av att eleverna oftast arbetar 
väldigt fokuserat, att datorerna är väl utspridda och att maximalt åtta elever arbetar vid 
datorerna samtidigt. Detta är alltså delvis en organisationsfråga, som pedagogerna i 
Skrivklassen har löst på ett tillfredsställande sätt. Hur man placerar datorerna är således 
viktigt att tänka över innan eleverna börjar arbeta med att skriva sig till läsning.  
 
Utifrån elevsvaren kan man diskutera varför eleverna helst skriver självständigt på datorn 
istället för att skriva tillsammans med en kompis. Detta faktum visar sig även i tidigare 
examensstudier (Aldenius, 2006). Gruppkonstellationerna verkar enligt resultatet i studien 
vara en viktig aspekt att tänka på för att samarbetet vid datorn ska fungera bra. Eleverna 
upplever att ljudnivån blir högre när de arbetar i par vilket för många innebär att de får svårare 
att koncentrera sig. För övrigt verkar eleverna i studien främst vilja skriva enskilt eftersom de 
upplever att de ofta blir oense med varandra när de skriver i par eller i mindre grupper. När de 
arbetar tillsammans med en kompis måste de samsas och får inte alltid sin vilja igenom, vilket 
många anser som jobbigt och negativt. Jag upplever ofta att barn och elever i dag generellt är 
ganska ”jag-centrerade” och vana vid att få sin vilja igenom. Många har svårt för att samsas 
och kompromissa och kanske visar detta faktum i studien att just samarbete är något som 
dagens barn och elever behöver träna mer på. Arbetet vid datorn kan ju då ses som en viktig 
samarbetsövning.  
 
Alexandersson (2001) ställer sig frågande till stavningskontrollen och utifrån elevsvaren kan 
man diskutera huruvida denna riktar fokus mot texternas form istället för innehåll. Detta 
verkar dock vara väldigt individuellt och de elever som inte har kommit så långt i sin läs- och 
skrivutveckling verkar inte nämnvärt bry sig om de röda strecken under de felstavade orden. 
Om så vore fallet, eller om man som pedagog anser att denna funktion inte är bra för eleverna, 
så är det helt enkelt bara att koppla bort den och låta eleverna skriva utan funktionen. 
Alexandersson föreslår även att eleverna, om de så önskar, kan sätta på kontrollen när de är 
helt klara med sin text, på så sätt riktas först fokus på textens innehåll och sedan på dess form. 
Detta skulle kunna testas i Skrivklassen för att se hur eleverna reagerar på det. Jag kan dock 
tänka mig att de upplever de röda markeringarna på samma sätt då och även här kan tycka att 
det är jobbigt när de inser hur många fel deras text innehåller. Man kan tänka sig att eleverna 
själva skulle kunna få välja huruvida de vill utnyttja stavningsfunktionen eller inte. Om 
pedagogen å andra sidan tar bort stavningsfunktionen helt går eleverna förmodligen miste om 
de naturliga diskussioner och frågor som uppkommer i samband med de röda markeringarna, 
vilket verkar gynna deras stavningsförmåga och öka deras kunskaper om språkets form. 
Eleverna i studien vill verkligen lära sig hur ord stavas och det vore enligt mitt tyckande synd 
att ta bort detta verktyg för dem.  
 
En stor brist som resultatet i studien visar är att elevernas texter inte har någon mottagare. 
Detta är något som bland andra Trageton (2005) och Dysthe (2001) betonar betydelsen av och 
de menar att eleverna både lär sig och inspireras av att läsa varandras texter. Enligt pedagogen 
i studien finns det inte tillräckligt med tid för eleverna att hinna läsa varandras texter. Detta är 
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fullt förståeligt eftersom endast en förmiddag i veckan ägnas åt Tragetonmetoden. Jag anser 
att lösningen på detta är ett ökat samarbete mellan pedagogerna i Skrivklassen och en 
utveckling av sättet att arbeta med metoden, något som förmodligen kommer att ske framöver.   
 
Liksom i tidigare studier (Aldenius, 2006, Thornström, 2006) visar resultatet i denna studie att 
både pedagogen och eleverna upplever en del frustration på grund av tekniska problem i 
samband med datorerna. På Skrivskolan är detta till viss del ett ekonomiskt problem, då det 
kostar för mycket att köpa in fler datorer och skrivare. Därför måste de använda de gamla 
datorerna vilket innebär en del problem vad gäller att spara texter och anknyta till andra 
datorer och skrivare. Det är även ett kunskapsproblem, då det oftast är möjligt att koppla fler 
datorer till samma skrivare vilket innebär att vissa problem försvinner. För att skrivandet vid 
datorn ska bli givande anser jag att pedagogen bör ha en hyfsad datorvana och 
datorkompetens. Någon elev kommenterade också att det var besvärligt när markören 
hoppade i texten och kanske hade hon svårt att kontrollera musen. Här verkar således 
finmotoriken utgöra ett problem, vilket går stick i stäv med Tragetons (2005) intentioner med 
metoden.       
 
Eleverna i studien vill gärna skriva mer på datorn och önskar liksom pedagogen att datorn är 
mer integrerad i den övriga undervisningen. Jag anser att en ökad användning av datorn i all 
undervisning innebär en större frihet för eleverna att välja på vilket sätt de vill skriva och läsa. 
Kanske kan en sådan integrering innebära att eleverna blir ännu mer motiverade och känner 
större lust att skriva och läsa. En elev tyckte att de satt för långa stunder vid datorn. Om 
datorn hade integrerats mer i den ordinarie undervisningen hade eleverna kunnat sitta kortare 
stunder vid datorn, arbetat mer fokuserat och fått möjlighet att välja när de anser att 
arbetssättet passar dem. Här kan man tydligt se hur pedagogens inställning till datorn påverkar 
användningen och arbetet med denna, viket bland andra Folkesson (2004) poängterar.  
 
Pedagogen och eleverna i studien såg nästan bara fördelar med metoden, något som även 
tidigare examensstudier om Tragetonmetoden visar (Aldenius, 2006, Skott, 2007) En orsak 
till detta kan enligt mig vara att lärare i skolan är duktiga på att anpassa nya metoder efter 
verksamheten och ”plocka godbitarna” ur dessa och använda flera olika metoder parallellt. På 
Skrivskolan har man utarbetat en version av Tragetonmetoden som fungerar för dem och som 
anpassas och utvecklas efter deras organisation och eleverna i Skrivklassen, något som jag 
anser vara mycket viktigt. På så sätt har de rationaliserat bort de delar i metoden som de 
finner mindre bra och varierar och kompletterar även metoden med andra arbetssätt, vilket 
förordas av bland andra Liberg (2006). Studien visar att det är viktigt att pedagogerna tror på 
de metoder som de arbetar med och vågar se möjligheter och prova nya sätt att arbeta. 
Resultatet visar också på betydelsen av utveckling och hur pedagogerna kan förbättra sitt 
arbete och sin undervisning genom nya sätt att tänka.  
 
Ett intressant resultat som pedagogen i studien har uppmärksammat är att elever som arbetar 
med Tragetonmetoden verkar lära sig att läsa och skriva lättare och tidigare än elever som inte 
arbetar med metoden. Pedagogen har inga direkta belägg för detta faktum men upplever att så 
är fallet i de klasser hon har arbetat i. Denna teori stöds förutom av Trageton (2005) också av 
andra pedagoger som har arbetat med Tragetonmetoden och liknande resultat har framkommit 
i tidigare examensarbete (Aldenius, 2006). Denna teori vore intressant att studera ytterligare 
och då göra jämförelser mellan elever som arbetar enligt metoden och elever som inte gör det.  
 
Elevernas läs- och skrivinlärning pågår parallellt när de arbetar enligt Tragetonmetoden, 
vilket förordas av bland andra Lindö (2002) och eleverna i studien anser att de lär sig skriva 
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och läsa bra på datorn. Att elevernas utveckling och lärande synligt går framåt enbart kan 
förklaras av att de arbetar vid datorn är dock tveksamt. Säkerligen är det kombinationen med 
andra metoder och den övriga undervisningen som gör att eleverna utvecklas. Dock är det värt 
att notera att studiens resultat visar att metoden innebär ett ökat intresse för läsning och 
skrivning och att eleverna verkligen vill lära sig mer, exempelvis om stavning. De tycker det 
är roligt och enkelt att skriva på datorn, vilket motiverar dem till lärande. Studiens resultat 
visar att metoden fungerar väldigt bra som komplement till de övriga läs- och 
skrivinlärningsmetoder som används i klassen och att pedagogerna har lyckats skapa 
lärandemiljöer där eleverna vill och kan lära!  
 
Många elever menar att de inte förväxlar bokstäverna när de skriver på datorn, vilket också 
innebär att de har lättare för att läsa sina egna texter. I Skrivklassen användes talsyntesen för 
uppläsning av en elevtext bara av en elev en gång under de tillfällen jag deltog i klassen. 
Talsyntesen används vanligen för att förstärka sambandet mellan text och ljud, men har sina 
brister särskilt vad gäller uttal av bokstäverna. Många bokstäver representerar två ljud och 
talsyntesen kan inte läsa båda dessa ljud. Det kan däremot en programvara som kallas 
”talande tangentbord”. Genom att installera ”talande tangentbord” och kombinera det med 
talsyntes kan datorn läsa bokstäver på ett mer ljudenligt sätt och även ord och meningar. Det 
vore intressant att undersöka huruvida talsyntesen tillsammans med ”talande tangentbord” kan 
utgöra ytterligare ett stöd för eleverna i deras läs- och skrivinlärning.  
 
Resultatet visar också att eleverna tillägnar sig andra positiva förmågor i samband med 
datorskrivandet såsom att hjälpa varandra, samarbeta och lära av varandra. Jag anser att 
pedagoger i verksamheten borde ta till sig resultaten av denna studie och utveckla sitt eget sätt 
att använda metoden i läs- och skrivundervisningen i skolan. Som pedagog är det ens uppgift 
att på bästa sätt anpassa undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar. Om detta 
innebär att man måste ta till sig och lära sig mer om datorer och hur man kan använda dessa 
för elevernas lärande, så anser jag att man bör göra det. Resultatet i denna studie visar att även 
pedagoger med negativ inställning till datorer och Tragetonmetoden kan ändra åsikt och att 
införandet av datorerna inte behöver ta över hela undervisningen utan istället vara en del av 
den och utgöra ett komplement till de andra metoder som pedagogen använder. Studien visar 
också att det är viktigt att inte bara svälja en ny metod ”med hull och hår”. Att anpassa 
metoden efter skolans, klassens, pedagogernas och elevernas förutsättningar och erfarenheter 
anser jag är betydelsefullt för vilka effekter metoden får. Precis som pedagogen i studien 
betonar är det också viktigt att ständigt utveckla sina metoder och prova nya saker för att på 
bästa sätt stimulera eleverna till positivt lärande. Man behöver således inte använda metoden 
precis som Trageton (2005) förespråkar utan plocka ut det man tycker är bra och på så sätt 
skapa sitt eget sätt att arbeta utifrån Tragetonmetoden.  
 
Studien visar att Tragetonmetoden har många fördelar, exempelvis att den motiverar eleverna 
till lärande, gör det enklare för dem att läsa och skriva, övar elevernas förmåga att 
kommunicera, samarbeta och lära av varandra samt att datorn ger eleverna direkt respons på 
sina texter. De tydliga fördelarna med Tragetonmetoden samt krav i Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 
grundskola […] kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 
lärande. (2006:10) borde utgöra starka argument för pedagoger i skolan att på ett eller annat 
sätt använda sig av datorn vid elevernas läs- och skrivinlärning. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide till pedagogen 
Varför valde du att arbeta med Tragetons metod? 

Har du arbetet med metoden tidigare? 

Kan du beskriva hur ni arbetar med denna metod? (när och hur används den?) 

Hur ser du att denna metod kompletterar den övriga andra läs- och skrivinlärningen? ´ 

Vilka fördelar ser du med metoden/arbetssättet? 

Vilka nackdelar ser du med metoden/arbetssättet? 

Trageton förordar att man ska vänta med handskrivning till år tre, vad tycker du om detta? 

Hur ser du på din roll som pedagog när ni arbetar med metoden? 

På vilka olika sätt/med vilka olika sorters uppgifter arbetar eleverna vid datorn? 

Är det några elever som du anser att metoden särskilt lämpar sig för? 

Många elever tycker det är svårt och jobbigt att skriva för hand p.g.a. motoriska ”svårigheter”, 

hur ser du på datorns betydelse i förhållande till detta? 

Många menar att datorn kan gynna elevernas språkliga medvetenhet på olika sätt, samt utgöra 

ett stöd vid bokstavsinlärningen och kopplingen mellan ljud och bokstav, hur ser du på detta? 

Hur upplever du elevernas koncentration vid datorn? 

Hur fungerar deras förmåga att hantera datorn och tangentbordet? 

I förhållandet till handskrivning, hur mycket tid tar skrivandet på datorn för eleverna? 

Hur upplever du elevernas skrivlust vid datorn? 

Kan du beskriva elevernas samspel, samarbete och kommunikation vid datorn? 

Hur upplever du ljudnivån när eleverna arbetar vid datorn? 

Använder eleverna stavningsfunktionen, i så fall på vilket sätt? Hur upplever du att eleverna 

känner för funktionen? Vilken betydelse har den för elevernas texter anser du? 

Läser eleverna sina egna och varandras texter?  

Vad tycker du eleverna fokuserar mest på vid datorn, textens innehåll eller form? 

Trageton m.fl. menar att lärandet ska vara lustbetonat och lekfullt, tycker du att ert arbete kan 

beskrivas som lekfullt och lustbetonat?  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide till eleverna 
Hur gör du när du ska lära dig något nytt? 

Vad använder ni datorn till på lektionerna i skolan, varför gör ni det tror du? 

Vad tycker du om att skriva på datorn? varför? 

Vilket tycker du är bäst, att skriva på datorn eller för hand, varför tycker du det ena eller andra 

är bra/bäst? 

Om du jämför med att skriva på datorn och att skriva med penna, vilket tycker du är enklast? 

varför? 

Vilket tar längst tid, att skriva för hand eller på datorn? 

Vilket är du duktigast på? 

Använder du båda händerna när du skriver? 

Hur tycker du det fungerar att skriva på tangentbordet, hittar du alla bokstäver? 

Vem hjälper dig när du arbetar vid datorn? 

Hur tycker du det fungerar att jobba med en kompis vid datorn? Tycker du att det är bra eller 

dåligt, förklara? Hur fungerar det? Hjälper ni varandra? Vad pratar ni om?  

Tycker du att det är roligast att skriva själv eller tillsammans med någon på datorn? 

Kan du koncentrera dig när du sitter vid datorn? När koncentrerar du dig bäst? 

Hur är det i klassrummet när ni arbetar vid datorn, lugnt, hög/låg ljudnivå? 

Använder du stavningsfunktionen, vad tycker du om den? Varför har man den? 

Vad tänker du mest på när du skriver, vad du ska skriva eller hur orden stavas? 

Tycker du att arbetet vid datorn hjälper dig att lära dig bokstäverna, ljuden och att skriva och 

läsa? På vilket sätt? 

Skulle du vilja arbeta mer/mindre vid datorn? 

Brukar du ändra (t.ex. sudda och skriva om) i din text på datorn? 

Läser du dina texter när du skriver på datorn? Läser någon annan dina texter? 



Bilaga 3 

H
ur upplevs skrivandet? 

 

Processkrivning, förändringar i 
texten 

 

R
espons från lärare, elever och 

stavningskontrollen 
 

K
oncentration 

 

H
astighet och förm

åga vid 
tangentbordet, skriver de m

ed båda 
händerna? 

 

M
otorik 

 

Skrivlust/glädje 
 

M
otivation 

 

B
okstav - ljud, koppling 

 

Språklig m
edvetenhet 

 

Sam
tal 

 

Sam
spel, sam

arbetet och 
kom

m
unikation 

 

Skriva – läsa 
 

Form
/innehåll 

 

Ljudnivå 
 

V
em

 ställer frågorna? 
 

Lekfullt och lustbetonat lärande? 
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Bilaga 4 
     2007-11-20 
Hej! 
 
Jag vill börja med att tacka för en underbar VFU-period. Jag trivdes jättebra i klassen, 
barnen är verkligen härliga! Föräldrarna också förstås =) 
 
Som ni säkert vet läser jag min sista termin på lärarutbildningen nu och då ingår det att 
skriva ett examensarbete. När jag var på praktik i ert/ditt barns klass blev jag väldigt 
intresserad av hur de arbetar med datorn och vilken betydelse den kan ha på deras läs- 
och skrivinlärning. Jag hade tänkt göra lite observationer och intervjuer med några av 
barnen i klassen till mitt arbete och hoppas därför att ni/du tycker det är okej.  Jag hade 
också planerat att dokumentera vissa delar av barnens arbete med digitalkamera.  
 
Självklart kommer ert/ditt barn att vara anonymt och det material jag får in kommer bara 
att användas för mitt examensarbete.  En redovisning av mitt arbete kommer att ske på 
Växjö Universitet i mitten av januari inför andra studenter, handledare och examinatorer.  
 
Jag skulle uppskatta om ni/du kunde fylla i blanketten nedan och skicka med den till 
skolan så snart som möjligt.  Skicka med blanketten oavsett ert/ditt svar, på så sätt vet jag 
att ni/du har läst mitt brev. Om ni/du har några frågor får ni/du gärna kontakta mig på 
telefon:  0470-26504 eller 0702560244 
 
Ha det bra! 
Mvh Sara Erelt 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mitt barn heter       
 
…och FÅR bli intervjuad och vara med på bild.  
 
…och jag vill INTE att han/hon blir intervjuad eller är med på bild.  
 
…och FÅR intervjuas MEN INTE vara med på bild. 
 
Målsmans underskrift      

       




