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Sammanfattning   

Det övergripande syftet har varit att få fördjupad insikt om datorn som pedagogiskt redskap i 

skolan. Jag har konkretiserat mitt övergripande syfte genom att undersöka lärares erfarenheter av 

Arne Tragetons metod med att skriva sig till läsning där datorn blir ett centralt pedagogiskt 

redskap i barns läs- och skrivinlärning. Genom arbetet har jag analyserat vad pedagoger tänker 

kring denna teknik som resurs i skolarbetet, fördelar så som nackdelar. 

Den metod som använts för att nå upp till syftet med detta arbete är individuella intervjuer med 

verksamma lärare kring Arne Tragetons metod med att skriva sig till läsning samt att jag har 

kompletterat mina intervjuer med en deltagande observation. 

Resultatet har visat att lärare ser positiva delar med metoden att skriva sig till läsning och särskilt 

gynnsam anser lärarna metoden är för pojkar som många gånger kan ha svårt att skriva för hand. 

Genom att skriva sig till läsning via datorn knäcker eleverna läskoden snabbare och de kommer i 

kontakt med alla bokstäverna på en gång.  

 

 

 

 

 

 

 

Sökord  

Arne Trageton, skriv- och läsinlärning, datorn, IKT 
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FÖRORD 

 

Detta examensarbete är det slutgiltiga arbetet jag genomför under min lärarutbildning på 

Högskolan Dalarna och jag måste säga att vägen hit har gått mycket fortare än jag någonsin anat 

att den skulle göra. Jag upplever att det inte alls var särskilt längesedan jag skulle till Falun för 

första gången och nu sitter jag här och skriver det sista arbetet innan beräknad lärarexamen. 

Utbildningen har varit oerhört lärorik och givande och jag kommer ha en otrolig nytta av allt som 

utbildningen har gett mig i mitt kommande yrkesliv som lärare mot grundskolans tidigare år.   

Jag känner en oerhörd tacksamhet till alla de lärare som varit involverade i detta arbete och gjort 

denna undersökning genomförbar, utan er skulle jag inte haft möjligheten att göra denna 

inrriktning på examensarbetet, så stort tack till er! 

Vill även sända ett stort tack till min handledare Tomas Axelson, din vägledning har hjälpt mig att 

hamna där jag är idag när det gäller examensarbetet och även om det har krävts en del 

korrigeringar så är jag fullt medveten om att det har varit till det bästa! Ett stort tack till dig! 

Slutligen vill jag sända ett tack till alla de nära och kära som stöttat mig under vägen mot ett 

slutgiltigt exemensarbete, utan ert stöd och er tro på mig hade jag aldrig klarat av att genomföra 

detta! Tack så oerhört mycket att ni finns! ♥ 

 

Mikaela Gunnarsson 

Högskolan Dalarna, Falun 

HT 12 
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1. INLEDNING 
 

 

På relativt kort tid har människans livsstil förändrats drastiskt och numera arbetar allt fler 

människor med datorn som centralt verktyg där pennan och boken tidigare varit i fokus. Numera 

finns det fler datorer än människor i de svenska hushållen. I genomsnitt finns 2,8 datorer per 2,5 

personer i hemmen. Hälften av alla landets treåringar använder sig utav Internet vilket belyser hur 

integrerad datorn faktiskt har blivit i gemene mans vardagsliv (Gärdenfors, 2010, s.223). 

 

Under flera hundra år har böckerna varit det främsta verktyget för att föra fram det skrivna 

ordets budskap, men med hjälp av tekniken har en mängd nya alternativ skapats. Det är 

framförallt informationstekniken (IT) som snabbt erbjuder växande möjligheter att läsa på olika 

sätt (Gärdenfors, 2010, s.223). Den snabba teknikutvecklingen i samhället spelar med andra ord 

en betydelsefull roll i allt större del av våra liv. Teknologin kommer därför, troligtvis, att vara ett 

lika självklart, som uppskattat inslag i framtidens skola (Isaksson, 2012, s.216-217). 

 

Informationsteknologin och datorns spridning kommer också till uttryck i skolans styrdokument, 

där datoranvändningen i och med den nyreviderade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Lgr11) ställer allt högre krav på pedagoger i skolan när det gäller att 

tillämpa mer datoranvändning i undervisningen. Det är en lärares uppdrag att följa de normer och 

riktlinjer som står i läroplanen. Under målkategorin i läroplanen formuleras följande mål: 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern 
teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.13). 

 

Vidare står det i läroplanens centrala innehåll för ämnet svenska för årskurs 1-3 under rubriken 

Läsa och skriva: 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa 

läsningen efter textens form och innehåll, enkla former för textbearbetning – till exempel 
att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden, handstil och att skriva på dator. 
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s. 223) 

 



7 

 

Här nämns flera exempel på generella kompetenser där datoranvändning i undervisningen 

kommit till användning. Det har också utvecklats mycket specifik datoranvändning i skolan inom 

områden som läs- och skrivinlärning. En föregångare inom detta område är Arne Trageton, 

forskare och pedagog vid Stord/Haugesund i Norge som har kommit med en ny syn på datorn 

som hjälpmedel läs-och skrivinlärningen. Trageton har utvecklat en metod där eleverna istället för 

traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder lär sig att läsa genom skrivning med datorn som 

centralt verktyg. 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Mitt övergripande syfte är att få fördjupad insikt om hur datorn kan användas som pedagogiskt 

redskap i skolan, samt specifikt gällande läs- och skrivinlärning. Eftersom jag via min VFU-skola 

mött den pedagogiken kring skriv- och läsinlärning som Arne Trageton utvecklat i Norge så vill 

jag konkretisera mitt övergripande syfte genom att undersöka lärares erfarenheter av Tragetons 

metod där datorn blir ett centralt pedagogiskt redskap i barns läs- och skrivinlärning. Jag var 

ganska skeptiskt till detta i början och funderade på om det verkligen var så bra att använda 

datorn som redskap för lärande. Mitt intresse ledde till ett behov/en önskan om att veta mer 

kring denna metod för skriv-och läsinärning.  

 

Jag har valt att ta med ett antal forskare kring ämnet pedagogik då jag anser att det är intressant 

att dra paralleller från traditionell pedagogik kring läs- och skrivinlärning till modern pedagogik i 

form av Arne Tragetons metod med att skriva sig till läsning. Studien vill lyfta fram exempel på 

hur yrkesverksamma lärare uppfattar att det är att arbeta med läsinlärning enligt denna metod – 

vilka för- respektive nackdelar de upplever att denna metod medför. Dessutom vill jag studera 

vad forskning kring lärande och pedagogiska verktyg rent generellt säger, samt återge forskares 

syn på datorn som pedagogiskt verktyg vad gäller Arne Tragetons metod med att skriva sig till 

läsning. Detta redovisas under kapitlet teoribakgrund. 

2.1 Frågeställningar 

Studien ska ge insikt om hur lärare tänker kring denna teknik som resurs i skolarbetet. För att 

söka svar utifrån studiens syfte används flera olika frågor. De frågeställningar jag har ställt upp 

följer en ordning där den första frågeställningen ska ses som min huvudfrågeställning och de 

resterande frågeställningarna som följdfrågeställningar:   



8 

 

 Frågeställning 1 (arbetets huvudfråga).  Vad anser lärare om Tragetons skriv- och 

inläsningsmetod jämfört med andra läsinlärningsmetoder utan datorn? 

 Frågeställning 2. Vilka är de största fördelarna med Tragetons metod jämfört med andra 

skriv-läsinlärningsmetoder utan datorn? 

 Frågeställning 3. Vilka är de största nackdelarna med Tragetons metod jämfört med andra 

skriv-och läsinlärningsmetoder utan datorn?  

 Frågeställning 4. Fungerar Tragetons metod lika bra för alla barn – och i så fall varför? 

 Frågeställning 5. I vilken mån är metoden bra för barn med läs-och skrivsvårigheter jämfört 

med andra läsinlärningsmetoder utan datorn? 

3. METOD 
I följande kapitel kommer jag att beskriva arbetets kvalitativa metoder. Jag kommer att redogöra 

för metodteori, urval, genomförande samt diskutera begreppen reabilitet, validitet, källkritik samt 

redogöra för forskningsetiska principer. 

3.1 Metodteori 

Den metod jag kommer att använda mig av för att ta reda på hur lärare tänker kring Tragetons 

metod med att skriva sig till läsning är metoden kvalitativa intervjuer.  

En kvalitativ intervju liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från det vardagliga 
samtalet genom att den har ett bestämt fokus. Det är intervjuaren som bestämmer 
riktningen på samtalet och ser till att man håller sig till ämnet. (Björkdahl & Dimenäs, 
2007,s.48) 

Genom att välja en muntlig metod istället för en skriftlig så ökar chanserna till att knyta en god 

kontakt med den utfrågade och intervjun blir mer som ett naturligt samtal. Man anpassar sig efter 

de svar man får och har även möjligheten att omformulera sig så att den utfrågade förstår 

frågans/frågornas innebörd lättare än genom en skriftlig metod som till exempel enkäter. 

(Andersson, 1994, s.24).  

Forskare som använder kvalitativa metoder studerar saker i deras naturliga miljö och 
försöker göra fenomenen begripliga eller tolka dem utifrån den mening som människor ger 
dem (Ryen, 2004, s.14) 

Jag har bland annat använt mig av Björkdal och Dimenäs bok ”Lära till lärare”, Anne Ryens bok 

”Kvalitativ intervju” samt Esaiassons m.fl. bok ”Metodpraktikan” som stöd för mina metodval. Till 

mina intervjuer har jag skapat en intervjuguide med de frågor jag ställer till respondenterna (Se 

bilaga 1). Jag kommer även att utföra en deltagande observation där jag närvarar vid ett 
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lektionstillfälle där Tragetons metod tillämpas i klassrummet. När det gäller observation som 

redskap så har jag valt att utgå från den checklista som beskrivs i Björkdal och Dimenäs bok (Ely 

1994 genom Björkdahl och Dimenäs, 2007, s.32) för att underlätta genomförandet av 

observationen. (Se bilaga 2 för att ta del av checklistan.) 

Anledningen till varför jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer samt deltagande 

observation som redskap för att få svar på mina frågeställningar är för att det på så vis blir en 

triangulering. Bryman beskriver triangulering på följande sätt: 

Triangulering innebär att man använder mer än en metod eller datakälla vid studiet 
av sociala företeelser. (Bryman, 2002, s.260) 

Triangulering innebär alltså att det i detta fall blir två olika infallsvinklar på mitt 

undersökningsmetodval: kvalitativa intervjuer samt en deltagande observation – vars data i sin tur 

kommer att problematiseras mot litteratur om tidigare forskning.  

Jag väljer att utföra kvalitativa intervjuer samt en deltagande observation framförallt på grund av 

att de är det mest konkreta sättet att få svar på mina frågeställningar. Att kunna genomföra 

intervjuer och observationer har jag också stor nytta av i mitt senare yrkesliv för att exempelvis 

kunna bemöta mina elever på ett bra sätt (Björkdahl & Dimenäs, 2007,s.47).  

3.2 Urval 

Arbetets urval för att samla data och forskningsunderlag beskrivs i detta avsnitt. Först redogörs 

för litteratururval och därefter val av skola, observation samt urval till intervjuer. 

3.2.1 Litteratururval 

Materialet jag har använt mig av inför detta examensarbete är forskningslitteratur runt området 

läsinlärning och olika pedagogiska verktyg samt forskningslitteratur om Arne Tragetons metod 

med att skriva sig till läsning. 

 

Litteraturen sökte jag i bibliotekets webkatalog och fick på så sätt tag i användbar 

forskningslitteratur för examensarbetet. Förutom litteratur från biblioteket har jag även varit ut på 

www.skolverket.se, studerat Läroplan för grundskolan, förskoleklassen samt fritidshemmet 

(Lgr11) samt tagit del av tidigare avhandlingar och i viss mån examensuppsatser kring ämnet 

datorn som redskap för lärande eller att skriva sig till läsning.  

http://www.skolverket.se/
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3.2.2 Urval av skola 

Valet av skola föll sig naturligt då jag tidigare kommit i kontakt med Arne Tragetons metod med 

att skriva sig till läsning på min VFU-skola som ligger i x- kommun i Hälsingland. Jag har valt att 

ge skolan ett fingerat namn vilket innebär att jag i studien kommer att kalla skolan för 

Granskolan. Detta görs i avsikt att inte avslöja skolans riktiga identitet (enl. forskningsetiska 

principer, se avsnitt 3.6). Granskolan är en grundskola med omkring 200 elever från årskurs F-6. 

3.2.3 Urval till intervju 

De pedagoger som deltog i intervju var tre kvinnor som jag har valt att ge de fingerade namnen 

Lena, Susanne och Tina. Detta är gjort av konfidentialitetsskäl för att inte heller någon läsare ska 

kunna avslöja deras riktiga identitet (se 3.6). Lena och Tina arbetar i årskurs 1 medan Susanne 

arbetar i årskurs 4. Lena är omkring 30 år och Susanne och Tina har passerat 50 år. Tanken var 

att åtminstone intervjua 5 lärare men eftersom det visade sig vid studiens inledningsskede att det 

endast är Lena och Tina som arbetar med Tragetons metod och Susanne som tidigare har arbetat 

med metoden, så fanns det inte fler involverade lärare att intervjua på skolan vid denna tidpunkt.  

3.2.4 Urval till observation 

Valet av den deltagande observationen genomfördes i årskurs 1, Lena och Tinas klass. 

Anledningen till detta är för att det är i årskurs 1 som Tragetons metod med att skriva sig till 

läsning introduceras för eleverna. 

3.3 Genomförande  

För att få svar på mina frågeställningar har jag genomfört 3 intervjuer med olika lärare på 

Granskolan1 för att ta del av deras synpunkter på Arne Tragetons metod med att skriva sig till 

läsning. För att få en djupare förståelse för metodens resultat för skriv- och läsinlärning 

kompletterade jag mina intervjuer med en deltagande observation där jag deltog vid ett 

lektionstillfälle där Tragetons metod tillämpas i undervisningen på Granskolan. Jag har vissa 

erfarenheter av Tragetons metod sedan förut då jag har varit med vid flera lektionstillfällen när 

Tragetons metod tillämpades, men i denna studie har jag observerat en klass med barn som för 

studien har en mer relevant rätt ålder vilket gör att jag kan få andra uppfattningar kring metodens 

lämplighet för fler elever. Mer om mina erfarenheter kring detta redogör jag för i avsnitt 5.1.  

                                                           
1
 Min ursprungliga tanke var att intervjua åtminstone fem lärare men eftersom det endast fanns tre involverade lärare 

på skolan just nu så blev endast tre intervjuade. 
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3.4 Reliabilitet och validitet 

När man genomför en vetenskaplig studie är det viktigt att se till dess reliabilitet (tillförlitlighet) 

och validitet (giltighet). 

Att uppnå god validitet - det vill säga ha god överrensstämmelse mellan teoretiska definitioner och 
operationella indikatorer och att mäta det vi påstår att vi mäter-är avgörande för våra förutsättningar 
att erbjuda trovärdiga slutsatser om verkligheten (Esaiasson, 2012, s.56) 

Jag har tagit hänsyn till studiens reliabilitet samt validitet då jag har använt mig utav 

frågeställningarna i intevjuguiden till samtliga respondenter. Genom att spela in intervjuerna på 

band så uppstår hög reliabilitet. Genom att ständigt ha i åtanke och kontrollera så studiens syfte 

samt frågeställningar följer en röd tråd har jag tagit hänsyn även till studiens validitet. 

3.5 Källkritik 

När jag har satt mig in i och bearbetat den forskningslitteratur jag utgått från i denna studie har 

jag gjort det från ett så kallat källkritiskt perspektiv. Jag har fokuserat på de fyra källkritiska 

parametrar som uppkommer både i Torsten Thuréns bok Källkritik och i Peter Esaiasson med 

fleras bok Metodpraktikan- konsten att studera samhälle individ och marknad. De fyra källkritiska 

parametrar som tas upp i båda böckerna är: Äkthet, oberoende, samtidighet samt tendens. Det 

jag har fokuserat på utifrån dessa handlar om att man ska titta på om källan är vad den utger sig 

för att vara, om källan är en kopia eller om den går att bekräfta, om källan har skrivits ner i nära 

tid till den händelse den beskriver, samt om källan förvrider verkligheten eller har ett intresse av 

ett visst resultat (Thurén, 2005, s.13 & Esaiasson 2006, kap 15).  

3.6 Forskningsetiska principer 

När man planerar att genomföra någon form av undersökning, vare sig man är lärare eller 

lärarstuderande så är det viktigt att redan från början bevaka om de personer som involveras i 

undersökningen utelämnas och kan komma till skada. (Björkdal & Dimenäs, 2007, s.21).  

Som en första åtgärd ser man som forskare till att samtliga namn i rapporten, exempelvis 
kommun, kommunaldel, skola, lärare och elever har fingerade namn, för att undvika 
identifikation och i ett försök att säkerställa deltagarnas anonymitet. (Björkdal & Dimenäs, 
2007, s.21) 

I denna studie har jag medvetet valt att inte skriva ut vare sig skolornas namn eller de involverade 

pedagogernas namn för att inte utelämmna dem. Jag har istället valt att använda mig av fingerade, 

påhittade namn för att ändå ge skolorna och pedagogerna en personlig bild.  



12 

 

Ovanstående markeras av det statliga Vetenskapsrådet som formulerat forskningsetiska principer, 

för forskare att ta hänsyn till (www.vr.se /God forskningsed/1.3 Mertons CUDOS-krav). Det gäller 

sammanlagt fyra olika principer som den amerikanske sociologen Robert Merton formulerade på 

1940-talet, som trots att de har ifrågasatts samt modifierats dock ändå kan vara värda att 

uppmärksammas:    

• Communism (C) innebär att forskarsamhället och samhället i övrigt ska ha rätt att få del av 

forskningsresultat. Nya kunskaper ska inte få hemlighållas och döljas. Forskningens framsteg ska 

ses som ett resultat av samarbete inom och mellan generationer av forskare.  

• Universalism (U) innebär att ett vetenskapligt arbete inte ska bedömas utifrån andra kriterier än 

rent vetenskapliga. Forskarens ursprung, kön eller ställning i samhället ska inte efterfrågas när 

man vill ta ställning till resultatets hållbarhet. 

 

• Disinterested (D) innebär att forskaren inte ska ha andra motiv med sin forskning än att bidra 

med nya kunskaper. 

 

• Organized scepticism (OS) handlar om att forskaren har rätt till att ifrågasätta och granska, men 

bör vänta med att göra någon bedömning innan hon eller han har tillräckligt med fakta för att 

kunna göra detta. (Hermerén, Göran 2011. God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet) 

 

4. TEORETISK BAKGRUND 
I detta kapitel redogörs för tidigare forskning kring läs- och skrivinlärning utan datorn ur tre olika 

perspektiv; talspråklig och skriftspråklig kompetens och medvetenhet, morfologisk medvetenhet 

samt fonologisk medvetenhet. Dessa tre perspektiv på läs- och skrivinlärning beskrivs i ”Barn 

upptäcker skriftspråket” skriven av Gösta Dahlgren med flera, ”Språkglädje-Språklekar i förskola och 

skola” skriven av Ann-Katrin Svensson samt i boken ”Läs-och skrivinlärning” av Ester Standler och 

det är dessa tre böcker som ligger till grund för avsnittet 2.1 Forskning om läs- och skrivinlärning 

utan datorn. Kapitel 2.2 belyser Arne Tragetons utveckling av läsinlärning med datorn som 

redskap för lärande och handlar om hans metod med att skriva sig till läsning. Grunden till det 

kapitlet bygger på Tragetons bok ”Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola”. I kapitlet 

bearbetas även en artikel utifrån tidningen ”Skolvärlden” (Skolvärlden #2 februari 2013) som 

handlar om hur en skola i Ale kommun, norr om Göteborg arbetar med datorer med eleverna. 

http://www.vr.se/
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4.1 Forskning om läs-och skrivinlärning utan dator 

När det gäller traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder så har pennan genom tiderna varit det 

allra mest centrala pedagogiska verktyget som eleverna har haft att anamma. För att lära sig läsa 

har eleverna använt sig utav pennan som redskap för att lära sig forma hur bokstäverna i 

alftabetet ser ut och på så vis även lära sig att läsa och ljuda bokstäverna. Skrivande är lättare för 

barn att lära sig än läsning, då barnet har kontroll över formandet av såväl enskilda bokstäver som 

hela ord medan de skriver vilket de inte har vid läsning (Pramling 1994 genom Samuelsson 

Pramling och Sheridan 2007, s.76). Även om barn ljudar vid läsning så blir det en helt annan 

känsla vid skrivprocessen, då fler sinnen blir involverade när barnet har kontroll över sitt eget 

skrivande. Forskarna inom fältet betonar varierade faktorer som betydelsefulla. Stadler (1998) har 

t ex betonat följande: 

Inlärning av läsning och skrivning bör bedrivas integrerat eftersom de båda förmågorna 
bygger på samma grund, att hantera den alfabetiska koden. Om man börjar med 
skrivinlärningen före eller samtidigt med läsinlärningen blir det lätt att förstå relationerna 
och det nära sambandet mellan läsning och skrivning (Stadler 1998, s.67). 

 

Håkansson (1998) lyfter i stället fram fenomen som att barn redan i unga år börjar att ”låtsasläsa” 

och ”låtsasskriva” och redan i tvåårsåldern börjar de spontant rita streck och tecken som ska 

föreställa bokstäver.  

Det märks klart och tydligt att små barn ofta kan ”utifrån en given kontext klara av att 
tolka skrivna meddelanden långt innan de har knäckt koden och kan läsa” (Håkansson, 
1998, s.107).   

 

Detta märks tydligt genom att de exempelvis läser på allt som de kan relatera till. När det blir så 

konkret som möjligt för barn är det lättare för dem att ta till sig. För ett litet barn som exempelvis 

studerar ett mjölkpaket där det klart och tydligt med stora bokstäver står MJÖLK, kan barnet i ett 

ganska tidigt stadium komma underfund med att det faktiskt står mjölk på paketet. Det är i och 

med detta inte så svårt att förstå att det är allt fler barn som lär sig läsa före skolåldern. 

 

När man arbetar som lärare eller kommer att arbeta som lärare i dagens moderna samhälle så är 

det en skyldighet att sätta sig in i alla tänkbara pedagogiska verktyg att använda sig utav i 

undervisningen för att på sätt skapa en så varierad och bra undervisningsmiljö som möjligt. Med 

tanke på att elever just nu är intresserade av att arbeta via datorn så anser jag att man bör ta 

tillfället i akt och verkligen använda datorn så mycket det är möjligt i skolan för att på något sätt 

fånga upp elevernas intressen och på så vis få dem att förstå att man som lärare gör så mycket 

man kan för att göra undervisningen så varierad och stimulerande som möjligt för eleverna. 
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Genom att använda datorn som ett komplement i den traditionella undervisningen 
stimuleras eleverna till ökad nyfikenhet och ett större intresse för att utveckla och fördjupa: 
kunskaperna väcks, vilket utgör ett stöd för inlärningen. (Jedeskog, 1993, s.19) 

Datorn överlag är ett redskap som man inom skolans ramar kan använda till många olika saker. 

Så länge tekniken håller så finns det inga större begränsningar till hur mycket man kan använda 

sig utav datorn i undervisningen. Det viktigaste är att målen uppnås och att man som lärare 

hinner med det man vill hinna med i sin undervisning. 

Så länge läraren sätter sig in i hur datorn fungerar samt väljer att använda datorn som centralt 

verktyg så finns det inga hinder med datoranvändningen. Gunilla Jedeskog konstaterar bland 

annat att: 

Genom en intresserad och engagerad lärares insats anses datorn ha goda möjligheter att 
förstärka och fördjupa elevernas kunskaper och utan lärare som tror på datorns möjligheter 
eller ser dessa, stannar verksamheten lätt vid skrivmaskinsfunktionen. (Jedeskog, 1993). 

4.1.1 Talspråklig och skriftspråklig kompetens och medvetenhet 

Språket innehåller många delar: ord, delar av ord (morfem) och ljud (fonem). Språkets form 

utgörs av dessa språkdelar och språkets medvetenhet om språkets delar och dess form, både när 

det gäller talspråket och skriftspråket, kan tränas upp på olika vis. Reflekterande barn som 

funderar över hur någonting sägs eller skrivs, eller som funderar över hur ord, orddelar eller 

språkljud kombineras, är språkligt medvetna (Svensson, 2005, s.18).  Dahlgren (2006)  fördjupar 

resonemanget:   

Att vara skriftspråkligt medveten innebär att man förstår skriftspråkets användning 
(funktion och konstruktion (form). (Dahlgren, 2006, s.97) 

 

Forskaren avser med detta att vara språkligt medveten behöver nödvändigtvis inte innebära att 

man måste kunna förklara dessa aspekter genom att klä dem i ord utan man kan också vara 

medveten, ha förstått innebörden, utan att kunna redogöra för den (Dahlgren, 2006, s.97). När 

små barn utan undervisning helt plötsligt ”knäcker koden” och kan läsa utan att ha förmågan att 

förklara hur de gör eller hur de lärt sig har de skapat sig en språklig medvetenhet.  

4.1.2 Morfologisk medvetenhet 

Språket innehåller som sagt många olika delar och ordens minsta betydelsebärande delar kallas 

för morfem. I föjande ord är antalet morfem tre resp fyra i: ´rit-block-et´ (3), ´sol-ned-gång-en´(4) 

(Svensson, 2005, s.21). Vissa ord kan inte delas upp i mindre enheter utan är i sig själva ett 

morfem. Exempel på sådana ord är ´piano´, ´tack´, ´Lamborghini´ med flera. Att vara 
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morfologisk medveten innebär att veta vad ord är. Barn som är morfologiskt medvetna inser att 

även små ord som ´i´, ´vad´, ´men´, ´och´, ´att´är ord (Svensson 2005, s.21). 

 

Den morfologiska medvetenheten inverkar på avkodningsförmågan och det blir lättare och det 

går snabbare att läsa förstastavelser och ändelser av ord, eftersom man känner till vilka vanliga 

förstastavelser och ändelser som hör vissa ordtyper till (Svensson 2005, s.21). Några exempel på 

ord med förstastavelser är exempelvis: anslag, antag, antåg och några exempel på ord med 

ändelser är: grabben, jobben, snobben.  Morfologisk insikt får i sin tur betydelse för stavning då 

den gör barnet uppmärksamt på ordets ursprung. Hur ett ord ska stavas går det inte alltid att höra 

eller ljuda sig till utan ibland måste man t ex veta att lasarett inte har med rätt att göra och man 

måste veta att drygt inte kommer ifrån dryg. Det går inte att höra skillnaden mellan drygt och drykt, 

eller havsbadet och hafsbadet (Svensson 2005, s.21). Författaren ger exempel på hur detta kan tränas 

på olika vis, och uttrycker bland annat att ”för att stimulera barns morfologiska medvetenhet kan 

man tillämpa språklekar där barnens uppgift är att identifiera stavelser i orden” (Svensson 2005, 

s.21). 

4.1.3 Fonologisk medvetenhet  

 

Att vara fonologiskt medveten innebär att man uppmärksammar talspråkets ljud och 
ljudstruktur och att man förstår att språket har en formaspekt och innehållsaspekt (detta 
kallas också lingvistisk medvetenhet). (Dahlgren 2006, s.97) 

 

Man kan skriva de ord man hör tack vare förmågan att kunna analysera, känna igen och komma 

ihåg ljud. När man läser ska rätt ljud kopplas till rätt bokstav för att en föreställning om det talade 

ordet ska uppstå (Stadler, 1998, s.17). Genom språklekar kommer barnet till instikt med att 

språket består av meningar av olika längd och att dessa meningar består av ord som i sin tur kan 

delas upp i stavelser (Dahlgren, 2006, s.98). Barnen förvärvar en ökad språklig medvetenhet när 

läraren får barnen att börja reflektera över vad det är som sker i dessa språklekar och det är denna 

förståelse och som kallas för fonologisk medvetenhet.  

 

Barnets analys av språket i omgivningen och barnets sätt att organisera och omorganisera 
sin språkliga kunskap utgör den klassiska kärnan i det vetenskapliga studiet av barns 
språkutveckling (Bjar & Lidberg 2003 s.63). 

 

Vidare skriver författarna i Barn utvecklar sitt språk att ”redan de så kallade dagbokstudierna 

(studier som bygger på dagboksanteckningar) innehåller rikligt med exempel och kommentarer 
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som visar på barns spontana analysarbete under inlärningen” (Bjar & Lidberg 2003 s.63). Ett 

exempel som visas på det i boken är hämtat från Leopolds (1949) berömda dagboksstudier som 

beskriver tre utvecklingssteg i en engelskspråkig flickas sätt att uttala ordet pretty: (1) [preti]  (2) 

[bidi]  (3) [preti]” (Bjar & Lidberg 2003 s.63).   

I en tidig fas (1) uttalar barnet ordet på ett riktigt eller vuxenlikt sätt, därefter (2) avviker 
det från vuxennormen på ett sätt som kan uppfattas som en förenkling och därmed svacka 
i utvecklingen, för att till slut (3) höja sig till det riktiga uttalet (Bjar & Lidberg 2003 s.63-
64).  

Som förälder eller pedagog är det lätt att börja ställa sig undrande till varför barnet hamnar i 

denna svacka när det gäller språkutvecklingen när det en gång verkade gå mot rätt håll. Istället för 

att påpeka detta för barnet/eleven bör den vuxne istället försöka se det ur barnets synvinkel. Ett 

barn eller en ung elev har ingen större uppfattning om hur den vuxnes språkliga kunskap ser ut 

och strävar inte heller efter att uppnå samma kunskap. Det barnet eller eleven istället gör är att 

han eller hon ”agerar utifrån sin medvetna och omedvetna erfarenhet och utiftån faktorer i nuet 

som leder barnet att vidareutveckla sig i en viss riktning snarare än i en annan”. (Bjar & Lidberg 

2003 s.64) 

Barn och elevers språkutveckling sker oftast i berg- och dalbana och i svackan som uppstår i 

mitten av språkutvecklingen finns i vissa fall nyckeln till förändringen av barnets utveckling av sitt 

språk. 

Dessa tre aspekter på traditionell läs- och skrivinlärning utan datorn som centralt verktyg 

kommer jag att se närmare på ur en mer modern synvinkel i och med Arne Tragetons metod med 

att skriva sig till läsning. Jag kommer att i avsnitt 7.3 diskutera mitt resultat med kopplingar till 

mina teoretiska perspektiv. Detta kommer göras både när det gäller traditionella läs- och 

skrivmetoder utan datorn som centralt redskap samt skriv- och läsmetoder med datorn som 

centralt redskap för detta utifrån Tragetons metod. 

4.2 Utveckling av läsinlärning med datorn som redskap för lärande 

exemplifierat av Arne Trageton 

Att utesluta pennan helt och hållet under det första skolåret är någonting som de allra flesta lärare 

förmodligen skulle ställa sig väldigt frågande till när eleverna ska till att lära sig forma bokstäver 

och ljuda för att lära sig läsa. Detta är dock precis vad Arne Tragetons metod med att skriva sig 

till läsning förespråkar eftersom hans metod istället handlar om att låta elever lära sig att läsa 

genom att skriva på datorn. Handskrift förekommer inte alls under första årskursen om man 
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efterföljer Tragetons metod till fullo utan handskrift introduceras istället i årskurs två då alla 

elever bör ha lärt sig att läsa enligt honom. 

 

Arne Tragetons metod med att skriva sig till läsning innebär alltså att elever ska lära sig läsa 

genom skrivning med datorn som centralt verktyg för detta. Som Trageton själv skriver 

(Trageton 2005, s.9) så är det lättare att skriva än att läsa men när det kommer till att skriva för 

hand så kan det i många fall vara väldigt svårt för sexåringar. Med hjälp utav datorn så kan den 

traditionella läs- och skrivinlärningen istället omvandlas till skriv- och läsinlärning. Traditionella 

läs- och skrivinlärningsmetoder utgår vanligtvis först genom att barnen lär sig att läsa och sedan 

lär sig att skriva. Läsning är någonting som egentligen är mycket svårare för barn än skrivande så 

under alla år har barn egentligen lärt sig det som är svårast för dem först. Genom att efterfölja 

Arne Tragetons metod med att skriva sig till läsning kan istället barn lära sig skriva innan läsning 

vilket är lättare för dem. 

I Tragetons bok beskrivs en bro för att binda samman tal och skrift. Denna bro är den mellan 

fonem (ljud) och grafem (bokstäver). Genom Tragetons metod kan man se att talspråket startar 

med den totala texten för att sedan gå till sats, ord, morfem, stavelse, fonem. Vid traditionell 

läsundervisning går istället eleverna över bron till det lästa skriftspråket i omvänd riktning dvs. 

från fonem/grafem till stavelse, morfem, ord, sats och text (Trageton, 2005, s.143). 

 

Barnen är inte beroende av att ha upptäckt den alfabetiska principen – att alltså ha hittat 

bron mellan fonem och grafem – för att påbörja utforskningen och analysen av 

skriftspråket. På fantasins vingar kan de sväva över klyftan och utforska många aspekter av 
skriftspråkets art i lek... Som en del av utforskningen av skriftspråket bygger barnen sig en 
temporär bro över klyftan. Tidigare broar har bestått dels av utantilllärda och icke 
analyserade enheter som barnen tidigt börjar skriva och dels av ord som barnen känner 
igen och därmed tycks kunna läsa (Trageton, 2005, s.143). 

 

Eftersom bokstavskunskap är nyckeln till goda läsfärdigheter (Trageton, 2005, s.56) så genomgår 

eleverna ett så kallat bokstavstest vid skolstarten för att få reda på hur många bokstäver varje 

enskild elev behärskar.  På så vis får man som lärare en god överblick på alla elever och kan på så 

sätt se till att de bokstäver eleverna hade svårt för tränas mer på. Det är även ett konkret sätt för 

läraren att faktiskt mäta det som eleven har lärt sig. Läs- och skrivinlärning är annars ganska 

abstrakta kunskaper som kan vara svåra att mäta d.v.s. att kunna se konkret hur eleven har 

utvecklats. I slutet av årskursen kan det vara av stor vikt att låta eleverna genomgå ett nytt 

bokstavstest för att se hur många bokstäver det enskilda barnet lärt sig under årskursens gång 

(Trageton, 2005,s.57) 
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Nonsensbrev, eller bokstavssträckor som Trageton kallar det, är det allra första eleverna skriver 

på datorn och innebär att eleverna skriver långa låtsasbrev med bokstäver utan punkt eller 

mellanrum.  

___________________________________________________________________________ 

fopfipifspjgsryrnsgvnnvjapdfkgpoHUGIUOIGPJKDFSNHUgfkfåapfkopapiphgjgjijijijgsjgijkgJJF

OJAFPFPokofpojfpjpPIDPOFPFjfpjpaijgfpägjpjgjpsjppblbknljeenejpjpjpJSJPFJipfgpsgjpjaOPFJ

PGKFOKFKgkpgokgkogkkgkSFKKKGKGKkgkgkgkKÅGKOKGpgkgpKOOGKGKOPDkf

___________________________________________________________________________

Figur 1: Egen illustration av bokstavssträcka 

 

Det är inte bokstavssträckorna i sig som är viktigast för barnen utan det är själva efterarbetet som 

är utav vikt. Eleverna kan exempelvis få leta upp en särskild bokstav ur bokstavssträckan, ringa in 

den och kanske räkna och skriva upp hur många gånger den bokstaven förekommer i 

bokstavssträckan. På så vis får eleverna även träna sig i matematik (Trageton, 2005, s.62). 

Barnen producerar hundratals bokstäver under tre eller fyra minuter. Pappret med dessa 
bokstäver kan innebära arbete under många timmar efteråt genom att leta efter en viss 
bokstav och skriva upp hur många gånger en viss bokstav finns med. (Trageton, 2005, 
s.62) 

Medan eleverna skriver så berättar de för varandra och för läraren vad det står och detta 

låtsasskrivande utvecklas så småningom till texter med punkt, mellanrum och så vidare.  

Skrivande är lättare för barn än läsning vilket bidrar till att skrivning på datorn är en effektiv väg 

in i läsningen vilket i sin tur innebär att varje skrivtillfälle också är ett lästillfälle. 

 

Efter det att eleverna skrivit bokstavsstäckor under en period så är det fingersättning fokuset 

läggs vid, alltså att eleverna tränar vart på tangentbordet de olika bokstäverna finns och detta görs 

genom att dela in tangentbordet i två delar där den högra delen styrs av högerhanden och den 

vänstra delen styrs av vänsterhanden (Trageton, 2005, s.65).  
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Figur 2: Fingersättning tangentbord hämtad från google 2013-03-03 

 

Trageton förespråkar att man inte heller bör använda pennan under det första skolåret så väljer 

man att följa hans metod med att skriva sig till läsning till fullo så läggs pennan åt sidan i början 

av skoltiden. För de som tycker att detta verkar konstigt och kanske argumenterar att eleven bör 

träna upp finmotoriken genom att använda pennan så finns det andra sätt att träna upp 

motoriken på menar Erica Lövgren, exempelvis genom att arbeta med gemensamma 

teckningstips, mönster, sy, knytövningar, ramsor, rörelsesånger med mera (Lövgren, 2010, s.71-

112).  

En annan viktig fördel eller vinst, som Tragetons metod med att skriva sig till läsning medför är 

att eleverna dessutom utvecklar sina kommunikations- samt samarbetsförmågor. Genom att 

eleverna sammarbetar två och två deltar de hela tiden aktivt, de måste kommunicera och lyssna 

på varandra, de lär sig därmed att de kan ha nytta och utbyte av varandras kunskaper och kan 

även på så sätt ta sig fram till svar på frågor om formuleringar, stavning och händelseutveckling 

tillsammans. Det händer mer med språket och berättandet när eleverna samarbetar än vid enskilt 

arbete (Lövgren, 2009, s.25). 

Skrivandet är en social aktivitet. En aspekt av det sociala är att man alltid skriver för eller 
till någon, vilket innebär att man faktiskt samtalar med en läsare medan man skriver. 
(Dysthe, 2002, s.16) 

Arne Tragetons metod med att skriva sig till läsning handlar med andra ord om mycket mer än 

att bara byta verktyg. Metoden innebär också möjlighet till meningsfull kommunikation, samspel, 

språkutveckling och användandet av arbetsformer som lämnar utrymme för elevens specifika 

behov (Lövgren, 2009, s.59).  
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Skriva och språka 

Skapa en text tillsammans, bokstavssträckor eller ljuda. 

 

Samarbeta och samspela 

Samarbeta om innehåll och form, turas om. 

 

Undersöka och upptäcka 

Leta ord och bokstäver i bokstavssträckor och ljudad skrift. Upptäcka skrivregler, helord, 

stavningsmönster och språk. 

 

Dela med sig och ta del 

Se till att texten når sin mottagare och ta del av andras texter  

 

Figur 3. Viktiga komponenter i Tragetons metod (ur Lövgren, 2009, s.59). 

 

Metoden som Lövgren beskriver i figuren ovan (se Fig. 3) tydliggör fyra olika komponenter som 

på olika sätt behöver fokuseras på och samverka vid arbete efter Tragetons metod med att skriva 

sig till läsning.  

 

Ale kommun, som ligger norr om Göteborg var Sverigepionjär med att låta alla elever få tillgång 

till en egen dator vilket gav tydligt utslag – eleverna fick tidigare och bättre resultat i skriv och 

läsutvecklingen. Bakom detta goda resultat ligger givetvis mycket långsiktigt och strategiskt arbete 

samt stora investeringar som i det långa loppet är lönsamma. En av lärarna noterade snabbt hur 

eleverna enkelt själva kunde gå in och rätta i texterna på datorn utan att det blev det minsta fult 

eller kladdigt som det annars lätt blir vid handarbete. När elever arbetar strukturerat utifrån 

Tragetons metod med att skriva sig till läsning så kan de själva gå in och göra korrigeringar enkelt 

i sina egna texter och ändra och rätta när det behövs. Eleverna knäcker läskoden tidigare och i de 

äldre årskurserna så skriver eleverna mer avancerade meningsbyggnader och framförallt längre 

textmängder, detta efter att de infört datorn i skolan. Lärarna i Ale kommun insåg snabbt att så 

snart datorn kommit in i klassrummet hade de hade fått ett väldigt bra verktyg att lära barnen läsa 

och skriva med.  

 

Metoden med att skriva sig till läsning är en av många som professionella lärare använder sig av – 

och som enligt forskare och lärares egna utsagor visat gett goda resultat. I min egen studie har jag 
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dock velat fokusera just erfarenheter med Tragetons metod, och valde en specifik skola för det. 

Studien följer därmed en röd tråd genom hela arbetet läsaren får en god inblick i lärares samt 

forskares erfarenheter av Tragetons metod med att skriva sig till läsning. 

4.3 Bakgrund Tragetons metod på Granskolan 

 

Personalen på skolan i x-kommun har Arne Tragetons metod som grund för sitt sätt att arbeta 

med skriv- och läsinlärning. När Granskolan väl införde denna metod så var det första gången 

någon använt sig utav denna metod i x-kommun. Däremot hade några representanter i 

personalen varit på föreläsningar om metoden, då Arne Trageton själv besökt regionen, något 

som lett till fortsatta diskussioner och intresse. Personalen på Granskolan liksom skolan i x-

kommun har inte tillämpat Tragetons metod fullt ut utan de har plockat de delar de tyckt varit 

mest intressanta och vidareutvecklat hans idéer till något eget som passar de förutsättningar som 

deras skola och elever har, det vill säga en egen fungerande metod för dem. Arne Trageton anser 

exempelvis att Internetanvämdning inte ska tillämpas för eleverna i början av skoltiden men 

personalen på skolan i x-kommun och även Granskolan har ändå använt sig av Internet för att till 

exempel leta bilder eller annat användbart material till arbeten. En annan viktig sak som 

Tragetons metod belyser är att pennan inte ska introduceras för eleverna förrän i årskurs två, 

något som Alftaskolan inte efterföljer. De tycker att det är viktigt att jobba med motoriken hos 

eleverna samtidigt som de lär sig att läsa genom att skriva på datorn. De använder pennan till 

framförallt att rita och skriva enkla ord. Handstilen petas det dock ingenting på under årskurs ett 

och inte heller rättstavar lärarna elevernas handskrivna texter under detta skolår. 

 

De allra första eleverna fick genomgå innan metoden med att skriva sig till läsning introducerades 

på Granskolan var ett så kallat bokstavstest, en bokstavsscanning för att kolla upp vilka bokstäver 

eleverna kunde och hur många (Trageton, 2005, s.56-57). Därefter fick eleverna exempelvis träna 

på att skriva sitt eget namn, datum och år. Förutom att skriva på datorn så tränade eleverna även 

motoriska övningar genom att rita bilder till det som de skrivit om. Därefter byggdes det på med 

kompisars namn, meningar, ordbildningar så som jag kan, jag har, jag är och så vidare. De bygger 

hela tiden på begreppsbildningen. De hade 4 lektionstillfällen i veckan till detta och alla lärde sig 

att läsa höstterminen 2009 (slutet av årskurs 1), de knäckte läskoden snabbare genom Tragetons 

metod med att skriva sig till läsning. 
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5. RESULTATREDOVISNING 
I följande kapitel kommer de svar som jag fått under mina intervjuer att redovisas och jag 

kommer även att beskriva den deltagande observationen som jag genomfört för att få svar på 

mina frågeställningar kring Arne Tragetons metod med att skriva sig till läsning. Genom att 

intervjua fler lärare än bara min tidigare VFU-lärare på skolan samt genomföra en deltagande 

observation i en annan klass än min tidigare VFU-klass har jag sökt svar på hur fler lärare anser 

kring denna metod för skriv- och läsutvecklingen.  I kapitlet redovisas först empiriska data från 

observationspasset för att ge läsaren en konkretisering och orientering av upplägget av lektion där 

metoden använts. Därefter beskrivs studiens empiriska data med lärarsvar.  

5.1  Deltagande observation 

I följande avsnitt kommer det resultat av min deltagande observation som genomfördes vid ett 

lektionstillfälle att redovisas. För studien gällde ett urval med en klass i årskurs 1, som hade 

sammanlagt 22 elever. Som nämndes i metodavsnittet så har jag utgått från Dimenäs så kallade 

checklista för observation (bilaga 2) som stöd till min observation och kommer nedan bearbeta 

de punkter jag valt att ta fasta vid.  

 

Under lärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU-perioder) så har jag som 

tidigare sagts varit med i undervisningen när Tragetons metod för skriv- och läsinlärning 

tillämpats i klassrummet. De erfarenheter jag fick av metoden då var oerhört positiva vilket har 

bidragit till att jag har haft förutfattade meningar kring metoden överlag. Genom att utföra en 

deltagande observation med fokus på en helt annan klass skulle möjligheterna att få andra 

infallsvinklar öka.  

Det första jag observerade utifrån Dimenäs checklista för observation var rummet, den fysiska 

platsen som i detta fall var klassrummet för årskurs 1. Klassrummet upplevs i mina ögon som 

inbjudande med elevteckningar uppsatta runtom i klassrummet som gör att stämmningen känns 

positiv. Elevbänkarna är uppställda två och två och under lektionstillfället så finns datorer 

placerade på någon av varje station med en dator samt två elever vid varje bänkuppsättning.  När 

eleverna arbetar med att skriva sig till läsning sitter de placerade två och två framför en dator. 

Numera har eleverna tillgång till bärbara datorer vilket de enkelt placerar på någon bänk i 

klassrummet. Vid tidigare tillfällen så var det stationära datorer placerade runt om i klassrummet i 

små arbetsstationer som eleverna hade att tillgå. Detta är den första förändringen jag upptäcker i 

jämförelse med hur det var i min VFU-klass. Även om eleverna i den förra klassen jag observerat 

satt runt klassrummet och de nuvarande eleverna sitter mer spritt i hela klassrummet upplever jag 
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ändå inte den fysiska miljön som rörig eller ansträngande utan eleverna arbetar flitigt på vid sina 

stationer och tillsammans två och två så hjälps de åt med vad de ska skriva. Numera arbetar 

eleverna på det sättet att de ofta skriver gemensama texter då båda kamraterna deltar aktivt hela 

tiden. När inte detta görs så är uppdelningen på det viset att kamraterna skriver om varandra - en 

övning som kallas ”Jag skriver dina tankar” - vilket också är ett sätt att få båda eleverna 

involverade hela tiden och minskar risken för att någon kan springa omkring när det inte är 

”dennes” tur. Detta är den största skillnaden jämfört med förra gången jag såg hur Tragetons 

metod tillämpades i klassrummet.  

 

Aktörerna i klassrummet är elever i årskurs 1 som sitter två och två vid en dator. Eleverna är i 

åldrarna 7-8år gamla och de sitter placerade pojke/ flicka vid datorerna. Genom att samarbeta två 

och två och skriva en gemensam text istället för att skriva en varsin så är eleverna aktiva hela 

tiden istället för att endast fokusera när han/hon skriver sin text. Språket utvecklas också ännu 

bättre i samspel med andra (Lövgren 2009, s.25). Jag kunde även märka att eleverna var väldigt 

positiva till denna metod för skriv-och läsinlärning då många elever utbrast i glädje då deras lärare 

berättade att de skulle arbeta med att skriva på datorn. Jag märkte även deras entusiasm då de 

skrev på i god takt och stöttade varandra, hjälptes åt att komma fram till vad de skulle skriva 

härnäst. 

 

De förekommande handlingar som de involverade personerna, i detta fall framförallt eleverna men 

även lärarna genomför är att eleverna arbetar tillsammans med att fylla ut sina gemensamma 

texter de skriver över vad de har gjort i helgen. Övningen kallas ”jag skriver dina tankar” och 

innebär om att kompisen vid arbetsstationen skriver vad den ene eleven har gjort i helgen och 

denne berättar medan kompisen berättar vad han/hon har gjort när den andre eleven skriver. De 

två lärare som finns med under lektionstillfället cirkulerar runt i klassrummet och rättar samt 

stöttar där det behövs. Den gemensamma aktiviteten som förekommer är att eleverna turas om 

med att skriva samt berätta över vad som skett i helgen.  

 

Målet som jag upplever att eleverna vill uppnå under lektionen är en textmängd långt över vad de 

vanligtvis brukar orka skriva samt så få stavfel som möjligt i texten. Genom att uppnå detta mål 

kan jag uppmärksamma hur entusiastiskt eleverna arbetar samt hur snabba de är med att 

korrigera de stavfel som ibland uppstår under skrivandet. Jag upplever att lärarnas målsättning 

under lektionen är att hinna med att se alla elevers texter under lektionen så att ingen elev känner 

sig förbisedd.   
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De känslor som uppstår under lektionstillfället är som nämndes ovan entusiasm och iver till att 

skriva, det glädjer mig att se elever ha en sådan vilja till att arbeta. Även lärarna upplevs som 

positiva till elevernas arbetsförmåga och jag känner en väldig glädje över att ha observerat detta. 

Elevernas entusiasm över att de skulle få arbeta med skrivning på datorn är det som gladde mig 

allra mest- De verkar trivas med detta arbetssätt!  

5.2 Intervjuerna   

Nedan bearbetas de resultat som intervjuer som genomförts med tre pedagoger gav. I enlighet 

med de forskningsetiska reglerna (se avsnitt 3.6) gavs de tre intervjuade pedagogerna de fingerade 

namnen Lena, Susanne och Tina för att inte röja deras identiteter. Lena är runt 30 år medan 

Susanne och Tina båda har passerat 50 år. Lena och Tina arbetar i årskurs 1 och Susanne arbetar i 

årskurs 4. Lena har arbetat på Granskolan i fem år och har innan det studerat samt varit 

mammaledig, Susanne och Tina har båda arbetat på Granskolan längre än 15 år och har innan 

detta arbetat på andra skolor i landet samt studerat och även de varit mammalediga.  

 

I redovisningen har jag valt att bearbeta informanternas svar under respektive frågeställningar. I 

slutet av varje frågeställning görs en kortare summering av de svar som framkommit under 

intervjuerna. 

 

5.2.1. Samlade intervjusvar – Frågeställning 1 

 

Vad anser lärare om Tragetons skriv- och inläsningsmetod jämfört med andra 

läsinlärningsmetoder utan datorn? (Arbetets huvudfråga)  

 
Det känns naturligt att börja skriva. Tänker jag tillbaka på hur jag lärde mig läsa så var det just genom 
skrift. Det finns olika sätt att lära sig på. Det här är ett sätt att lära sig läsa på och klarar eleverna inte 
det här sättet att lära sig läsa på så måste man prova andra sätt för dem att lära sig på. (Susanne) 

Som framkommit utifrån intervjun med Susanne så började hon skriva massa med brev trots att 

hon inte kunde en enda bokstav, men med hjälp av hennes mamma så kunde hon ändå ljuda 

fram bokstäverna. Det var på det sättet hon lärde sig läsa. Susanne beskriver hur hon vid något 

tillfälle frågade sin mamma: ”hur ser b ut? B-b-b?” och hennes mamma förklarade att: ”Det är ett 

streck med två ringar”, Susanne ritade då på följande sätt: 
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___________________________________________________________________________ 

 

 

Figur 4. Informants exempel på bokstavssymbol 

Exemplet i illustrationen ovan (Fig. 4) gjorde informanten (Susanne) utan att egentligen kunna en 

enda bokstav, men på detta sätt så lärde hon sig till slut att läsa genom att skriva det hon själv 

ljudade tillsammans med stöd från sin mamma. 

Lena som är cirka 30 år gammal och inte har arbetat lika länge på Granskolan som Susanne och 

Tina kan ändå uttrycka sig positivt kring Tragetons metod med att skriva sig till läsning och det 

går att få en uppfattning kring hur eleverna ser på metoden genom intervjun med henne.  

Detta är min första klass då jag arbetar med läs- och skrivinlärning och jag kan märka att eleverna tar 
till sig denna metod snabbt och gillar att lära sig läsa på detta sätt. (Lena) 

Vid en närmare koll i elevernas texthäften där de har arbetat utifrån Tragetons metod så 

konstaterar både Tina och Lena som arbetar i samma klass att elevernas texter är oerhört 

välskrivna och långa. Tina jämför även några av elevernas texter med sin egen sons handskrivna 

texthäfte där liknade texter har skrivits och kan medge att eleverna skriver mycket mer nu än vad 

elever gjorde när de skrev för hand.  

Barnen skriver mer under de första åren än vad de gjorde förr i tiden. De skriver mer och bättre. De övar 
sig snabbare att läsa och skriva än genom traditionella läs-och skrivmetoder. (Tina) 

Summering 1: Lena, Susanne och Tina är alla tre överens om att Tragetons metod med att skriva 

sig till läsning är en metod som eleverna snabbt tar till sig och lär sig att läsa och skriva snabbare. 

Eleverna skriver dessutom längre och mer genom denna metod. Det är naturligt att börja med 

skrivning istället för att läsning i elevernas utbildning. 

Lärare anser om Tragetons metod: A) Eleverna tar till sig metoden orehört snabbt B) Eleverna 

skriver längre och mer genom denna metod C) Att börja med skrivning innan läsning känns som 

en naturlig del i början av elevernas undervisning. 
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5.2.2 Samlade intervjusvar – Frågeställning 2  

Vilka är de största fördelarna med Tragetons metod jämfört med andra skriv-

läsinlärningsmetoder utan datorn? 

Både Tina och Lena anser att det faktum att eleverna faktiskt knäcker läskoden snabbare genom 

denna metod som den största fördelen med metoden samt att de kommer i kontakt med alla 

bokstäver med detsamma i undervisningen.  

Eleverna knäcker läskoden snabbare och de kan arbeta på med bokstäverna i den takt de själva behöver 
för att lära sig. (Tina) 

Eleverna lär sig alla bokstäverna snabbare genom den här metoden för skriv-och läsinlärning. De har en 
vilja att skriva mycket också och är väldigt engagerade i skrivningen på datorn. (Lena) 

Tina berättar även under intervjun att detta sätt att lära sig läsa på verkar attrahera de ibland mer 

motsträviga pojkarna som annars har det kämpigt många gånger genom traditionella 

läsinlärningsmetoder där de annars får sitta och sträva med handen. Lena anser att det är positivt 

för pojkar när det sker på det här sättet. Susanne belyser hur viktigt detta är att ta tillvara på 

eftersom många undersökningar visar att det är så många pojkar som halkar efter i skolan 

numera, även betygsmässigt.  Det gäller att fånga alla elevers kunskapstörst tidigt och därför 

använda sig av de inlärningsmöjligheter som är de mest gynsamma, samt attraherar eleverna. 

Eleverna nöter alla bokstäverna på en gång vilket gör att de knäcker läskoden snabbare, de bokstäver som 

behövs för att skriva efterfrågas och det sker naturligt eftersom det blir ett behov. Även om man kanske 

har så nu också att man har veckans bokstav för att uppmärksamma just en speciell bokstav (för att 

komplettera) men det är inte på samma sätt som tidigare. (Susanne) 

Lena poängterar fördelen att man tar det från rätt håll. Att så många elever känner sig hemma 

med datorer bidrar även till ett intresse hos dem till att vilja jobba via datorn. Vissa elever blev så 

entusiastiska att de även började skriva hemma.  

Det finns fler fördelar än nackdelar med användandet av denna metod för skriv- och läsinlärning 

vilket gör att de intervjuade lärarna väljer denna metod framför andra inlärningsmetoder.  Det är 

ändå viktigt att tänka på att komplettera med andra inlärningsmetoder om man märker att det går 

trögt för vissa elever och om de inte kommer igång med läsningen påpekar lärarna. Susanne 

brukar ha som målsättning att alla elever ska ha knäckt läskoden innan höstterminens slut. Det är 

en ganska hög målsättning enligt henne själv men de flesta brukar faktiskt ha knäckt läskoden vid 

det tillfället genom denna metod. 
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Summering 2: Lärarna är överens över att de tycker att eleverna knäcker läskoden fortare genom 

denna metod för skriv- och läsinlärning då eleverna får fokusera på hela alfabetet på en gång och 

kan arbeta ikapp med de bokstäver de har det svårare med i sin egen takt. 

Största fördelarna med metoden enligt informanterna är att: A) Eleverna knäcker läskoden 

snabbare. B) Det går fortare för eleverna att lära sig bokstäverna. C) De nöter alla bokstäverna 

på en gång. Genom traditionella läs- och skrivmetoder bearbetar man endast en bokstav i taget 

men i och med denna metod nöter de alla bokstäverna i och med att de arbetar med alla 

bokstäverna samtidigt på en gång istället för att endast fokusera på en bokstav i taget. D) Ett 

behov uppstår eftersom de bokstäver som behövs för att skriva efterfrågas och sker naturligt. 

5.2.3 Samlade intervjusvar – Frågeställning 3  

Vilka är de största nackdelarna med Tragetons metod jämfört med andra skriv-och 

läsinlärningsmetoder utan datorn?  

De tre respondenterna hade alla svårt att komma på nackdelar med detsamma med Tragetons 

metod i jämförelse till traditionella läsinlärningsmetoder utan datorn men efter att de hade fått 

fundera en stund kom de alla på någonting att lyfta även på den frågeställningen. 

Det kan ju alltid uppstå tekniska problem när det handlar om datorer vilket i sig är ett problem. (Tina) 

Att eleverna råkar glömma spara sina arbeten kan bidra till stora problem. Som lärare måste man även 
inta rollen som datatekniker. (Susanne) 

De tekniska problem som kan uppstå när man arbetar med datorer kan självfallet vara 

problematiskt. Vid en jämförelse hur Tina och Lena gör nu med problemet som kan uppstå när 

eleverna själva ska spara och hur Tina och Susanne gjorde när de arbetade tillsammans med 

denna metod så låter Tina och Lena inte eleverna spara själva under det första skolåret för att 

minska risken att någon elevs text försvinner. När Tina och Susanne arbetade tillsammans med 

denna metod i årskurs 1 (dessa elever går numera i årskurs 4) så lät de eleverna spara sina texter 

själva vilket kunde bidra till att många texter kom bort och eleverna fick börja om från början. 

Detta tar däremot ganska mycket tid av Tina och Lena och andra problem kan i sin tur uppstå i 

stället. En av dem säger: 

Det kan vara stressigt att som lärare hinna runt och rätta/se alla elevers texter. (Lena) 
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Summering 3: De nackdelar som lärarna belyser med metoden är att det kan vara stressigt som 

lärare att hinna runt och kolla/rätta, svårt att räcka till många gånger. Tekniska problem som kan 

ställa till det, att eleverna råkat glömma spara eller kan även ställa till stora problem. Tekniken i 

sig kan ställa till med problem i klassrummet. Läraren måste inta både rollen som pedagog och 

datatekniker. Det är stressigt i sig att hinna med att bekräfta, samt hjälpa eleverna – tekniken i sig 

kan göra undervisningen svår att genomföra. Det är viktigt att se till att lära eleverna 

grundförutsättningarna att spara sina arbeten. 

De största nackdelarna med metoden är: A) Stressigt att hinna se/rätta alla elever som lärare. B) 

Om eleverna glömt spara kan stora problem uppstå. C) Tekniska problem som i sig är ett 

problem. D) Läraren måste inta rollen även som datatekniker. 

5.2.4 Samlade intervjusvar – Frågeställning 4 

Fungerar metoden lika bra för alla barn? 

Susanne lyfter först och främst fram metoden som gynnsam för motoriskt svaga barn men även 

för invandrarbarn som i många fall har svårt att ta till sig språket när så mycket fokus läggs vid 

utformandet av bokstäver och ljudning. Genom att skriva via datorn hör eleverna ljudelserna och 

kan enklare ta till sig språket.  

Motoriskt svaga barn gynnas via den här metoden för skriv- och läsinlärning och jag tror nog att även 
invandrarbarn som kan ha svårt att ta till sig språket kan ha lättare att ta till sig den här skriv-och 
läsinlärningsmetoden. (Susanne) 

Som nämdes tidigare så är både Tina, Lena samt Susanne alla tre överens om att de ibland 

motsträviga pojkarna är särsklt gynnsam av denna metod med att skriva sig till läsning då de 

annars brukar tappa motivationen ganska lätt vid handskrivning.  

Överlag så anser jag att metoden fungerar oerhört bra för alla elever men pojkar som annars brukar få 
kämpa med att skriva för hand har det lättare att skriva nu när de skriver via datorn. (Lena) 

Jag måste säga att metoden särskilt gynnar motsträviga pojkar som annars via traditionella läs-och 
skrivmetoder brukar få traggla med handskrift. Via den här metoden kan de istället fokusera på vad och 
hur mycket de vill skriva än att det blir rättstavat. (Tina) 

Respondenterna lyfter även fram hur viktigt det ändå är med handskrift och att de arbetar med 

motoriska övningar kontinuerligt, parallellt med denna metod för skriv- och läsinlärning. Det är 
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viktigt att inte tappa all fokus på handskriften utan man måste se till att finna ett komplement till 

skrivandet via datorn, genom att träna finmotoriken på andra sätt. 

Summering 4: Lärarna påpekar att metoden överlag fungerar otroligt bra för alla barn men att 

den kan vara särskilt gynnsam för pojkar då inte fokus läggs vid handskrift och handstil. Genom 

traditionella läs- och skrivmetoder fokuseras det mycket vid handskrift och handstilen vilket 

många gånger pojkar har emot sig.  

Metoden är gynnsam för: A) Motsträviga pojkar B) Motoriskt svaga elever C) Invandrarbarn 

5.2.5 Samlade intervjusvar – Frågeställning 5 

Är metoden bra för barn med läs-och skrivsvårigheter jämfört med andra läsinlärningsmetoder 

utan datorn? 

Svårt att säga om den är särskilt gynnsam för barn med läs-och skrivsvårigheter för det är så individuellt hur 

det ser ut. (Tina) 

Denna frågeställning var för de tre pedagogerna ganska svår att besvara eftersom de inte haft 

någon elev med särskilda läs-och skrivsvårigheter under tiden de har arbetat med Tragetons 

metod. De kunde bara ha en aning om hur de tror metoden skulle fungera för barn med läs-och 

skrivsvårigheter.  

 
Eftersom detta är första gången jag arbetar med skriv-och läsinlärning så är det för mig svårt att säga om 
metoden är gynnsam för barn med läs-och skrivsvårigheter men eftersom den är gynnsam för barn som har 
svårt med motoriken kan jag även tänka mig att den är gynnsam för barn med läs-och skrivsvårigheter. 
(Lena) 
 
Motoriskt svaga barn är den ju särskilt gynnsam för eftersom de kan släppa motoriken helt ett tag genom 
denna metod och istället fokusera på vad de ska skriva. (Susanne) 
 

Summering 5: Lärarna är överens om att metoden är speciellt bra för de elever med dålig motorik 

eftersom dessa elever kan släppa motoriken helt ett tag genom denna metod och istället lägga 

fokus på vad de ska skriva. Om metoden är särskilt gynnsam för barn med läs-och 

skrivsvårigheter var svårt för lärarna att svara på då det ser så otroligt olika ut från individ till 

individ vad som fungerar bäst. Trots detta är de överens om att metoden har fungerat väldigt bra 

för dem hittills och det har endast varit för en elev som andra traditionella läs-och skrivmetoder 

har tillämpats.  
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Vid en förfrågan om lärarna tycker att eleverna har lättare för språket nu överlag så fick jag 

beskedet att de två involverade lärarna i denna metod tyckte att deras elever var jättesnabba och 

duktiga under årskurs 1-2 men att det skedde en stagnation i årskurs 3. 

 

Om det beror på att vi som lärare hade högre förväntningar på att eleverna skulle kunna ännu mer vid det 
tillfället är endast en reflektion från vår sida. (Susanne) 

 

Kanske är det en form av språklig svacka som Bjar & Lidberg beskriver? (Bjar & Lidberg, 2003, 

s.63-64) Eleverna hade trots allt väldigt bra resultat från de första åren och lärarna är trots detta 

överens om att det är en metod som de tror är här för att stanna då den innefattar fler fördelar än 

nackdelar. 

 

När jag frågade de intervjuade hur de tillämpar Tragetons metod i undervisningen så fick jag helt 

enkelt svaret att de tillämpar hans metod hela tiden eftersom de arbetar väldigt mycket via 

datorerna för att eleverna ska lära sig läsa.  

6. RESULTATSAMMANFATTNING 

Inför detta examensarbete så formulerades fem frågeställningar att utgå från och arbeta efter. 

Empiriska data som samlades in för att besvara dessa frågor byggde både på 

klassrumsobservation samt lärarintervjuer. Resultatredovisningen av studiens empiriska data 

visade följande summering av viktiga aspekter.   

Det resultat jag fått fram utifrån observationen har varit positivt. Eleverna arbetar engagerat med 

Tragetons metod med att skriva sig till läsning och även om inte elevernas åsikter kring metoden 

varit vad studien har fokuserat på anser jag det ändå av intresse att belysa. De arbetar villigt och 

ivrigt och sammarbetar bra två och två. Den största förändringen med metoden jag osbserverat 

med jämförelse av vad jag sett av metoden tidigare så har lärarna vidareutvecklat metoden till det 

bättre och låter numera eleverna arbeta mycket tillsammans istället för att den ene eleven skriver 

sin text först och den andre sedan. Att de nu istället ofta arbetar med gemensamma texter eller 

övningar som exempelvis ”Jag skriver din text” så arbetar båda eleverna vid en arbetsstation 

aktivt hela tiden.  

Jag upplevde känslor som glädje och entusiasm och elevernas målsättning med att skriva 

längre texter än de vanligtvis brukade orka med samt få så få stavfel i texten som var möjligt 
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bidrog till att jag ville veta mer kring metoden att skriva sig till läsning med hjälp utav 

lärarnas erfarenheter av metoden. 

Den första intervjufrågeställningen var arbetets huvudfråga; Frågeställning 1. Vad anser lärare om 

Tragetons skriv- och inläsningsmetod jämfört med andra läsinlärningsmetoder utan datorn?  Min samlade bild 

av resultatredovisningen är att lärare i studien anser följande kring Tragetons metod: A) Eleverna 

tar till sig metoden oerhört snabbt B) Eleverna skriver längre och mer genom denna metod C) 

Att börja med skrivning innan läsning känns som en naturlig del i början av elevernas 

undervisning.  

Utifrån observation och lärarsvar gav de fyra underfrågorna följande bild av de viktigaste 

aspekterna. Den presenteras för Frågeställning 2. Vilka är de största fördelarna med Tragetons metod 

jämfört med andra skriv-läsinlärningsmetoder utan datorn? Resultatredovisningen avseende denna fråga 

är att de största fördelarna med Tragetons metod med att skriva sig till läsning är att:  

A) Eleverna knäcker läskoden snabbare. B) Det går fortare för eleverna att lära sig bokstäverna. 

C) De nöter alla bokstäverna på en gång. D) Ett behov uppstår eftersom de bokstäver som 

behövs för att skriva efterfrågas och sker naturligt. 

 

De tre lärarna fick även besvara, Frågeställning 3. Vilka är de största nackdelarna med Tragetons metod 

jämfört med andra skriv-och läsinlärningsmetoder utan datorn?  Lärarna hade svårare att besvara denna 

fråga och behövde längre betänketid. De empiriska data jag fick gällde följande nackdelar:  

A) Stressigt att hinna se/rätta alla elever som lärare. B) Om eleverna glömt spara kan stora 

problem uppstå. C) Tekniska problem som i sig är ett problem. D) Läraren måste inta rollen 

även som datatekniker. 

 

Frågeställning 4. Fungerar metoden lika bra för alla barn? Den samlade resultatredovisningen av data 

ger infomation om att metoden tycks kunna fungera för alla barn överlag, och att den verkar 

särskilt gynnsam för: 

A) Motsträviga pojkar B) Motoriskt svaga elever C) Invandrarbarn  

 

Frågeställning 5. Är metoden bra för barn med läs-och skrivsvårigheter jämfört med andra läsinlärningsmetoder 

utan datorn? Denna sista frågeställning var även den svår för lärarna att besvara då de inte haft 

någon elev med läs-och skrivsvårigheter under tiden de har arbetat med Tragetons metod.   
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Eftersom de anser metoden särskilt gynnsam för elever med motoriska svagheter kunde de ändå 

anta att metoden skulle fungera väl för elever med läs-och skrivsvårigheter.  

7. DISKUSSION OCH ANALYS 
Jag kommer nu i detta kapitel att diskutera de metoder jag använt mig i denna studie som har 

varit genomförande av kvalitativa intervjuer samt en kompletterande deltagande observation. Jag 

kommer även diskutera mina egna reflektioner och tidigare tankar och därefter kommer jag 

redogöra för resultatet och avslutningsvis diskutera vissa begränsningar och fortsatt forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

Metoderna i denna studie har varit genomförande av kvalitativa intervjuer samt en 

kompletterande deltagande observation. Även om min huvudtanke var att genomföra åtminstone 

5 intervjuer anser jag att jag fått fram väldigt bra resultat ändå utifrån mina 3 kvalitativa intervjuer 

med pedagoger på Granskolan. Genom att även göra en deltagande observation vid ett 

undervisningstillfälle där Tragetons metod tillämpades i undervisningen kunde jag även uppfatta 

vad eleverna ansåg om denna metod för skriv-och läsinlärning till viss mån. Som nämdes 

inledningsvis så uppstod en triangulering i detta arbete, alltså två olika infallsvinklar att se på 

samma sak. Detta genom de kvalitativa pedagogintervjuerna samt den deltagande observationen. 

En ytterligare infallsvinkel hade även varit om jag hade utfört kvalitativa elevintervjuer på 

Granskolan. En bredare triangulering hade då uppstott med tanke på att området då hade berörts 

från tre håll istället för bara två. Tiden räckte dessvärre inte till denna gång för detta men jag kan 

däremot se detta som en oerhörd möjlighet till fortsatt forskning.    

7.2 Resultatdiskussion 

Genom de kvalitativa intervjuerna med lärarna samt genom den deltagande observationen har jag 

förstått att eleverna reagerar positivt på metoden med att skriva sig till läsning och känner sig 

bekväma med att arbeta med datorn.  

 

Som beskrevs i avsnitt 4.1.1 så är reflekterande barn som funderar över hur någonting sägs eller 

skrivs, eller som funderar över hur ord, orddelar eller språkljud kombineras, språkligt medvetna 

(Svensson, 2005, s.18). Genom att arbeta med Arne Tragetons metod med att skriva sig till 

läsning så möter eleverna både tal och skriftspråket på ett naturligt sätt med tanke på att de 

bokstäver eleverna skriver på datorn även ljudas. Skriver eleverna ett ord och markerar det så hör 

eleverna även hur hela ordet uttalas vilket underlättar för dem om de har skrivit fel. Då hör de 
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enkelt själva att det låter annorlunda än det ursprungliga ljudet och kan själva korrigera de fel som 

uppstått i stavningen. Den språkliga medvetenheten ökar successivt genom att arbeta på detta 

sätt. Det är självfallet ett stort plus att eleverna uppskattar att arbeta via datorn då de är hemma 

med det, detta har jag själv erfarat genom den deltagande observationen samt hört utifrån de 

intervjuade lärarna. Det är något som kanske kommer att förändras i framtiden men just nu är 

detta ett stort plus då det ökar deras motivation att inhämta ny kunskap samt ökar deras vilja till 

att lära sig. Som intervjuerna pekat på så är exempelvis metoden särskilt gynnsam för pojkar som 

är en viktig del att ta fasta vid. Susanne påpekade bland annat att många undersökningar visar att 

det är så många pojkar som halkar efter i skolan numera, även betygsmässigt.  Det gäller att fånga 

alla elevers kunskapstörst tidigt och därför använda sig av de inlärningsmöjligheter som är de 

mest gynnsamma, samt attraherar eleverna. 

 

Metoden med att skriva sig till läsning ger eleverna oerhört goda förutsättningar till att lära sig 

läsa och skriva. Eftersom man kan skriva de ord man hör tack vare förmågan att kunna analysera, 

känna igen och komma ihåg ljud så blir detta enkelt för eleverna utifrån Tragetons metod med 

tanke på att eleverna själva kan markera textstycken och på så vis få orden upplästa för sig. Även 

om eleverna markerar endast en bokstav så ljudas den för eleven vilket underlättar 

språkutvecklingen. När man läser ska rätt ljud kopplas till rätt bokstav för att en föreställning om 

det talade ordet ska uppstå (Stadler, 1998, s.17). 

 

I Tragetons bok beskrivs en bro för att binda samman tal och skrift. Denna bro är den mellan 

fonem och grafem. Genom Tragetons metod kan man se att talspråket startar med den totala 

texten för att sedan gå till sats, ord, morfem, stavelse, fonem. Vid traditionell läsundervisning går 

istället eleverna över bron till det lästa skriftspråket i omvänd riktning dvs. från fonem/grafem till 

stavelse, morfem, ord, sats och text (Trageton, 2005, s.143). 

 

Barnen är inte beroende av att ha upptäckt den alfabetiska principen- att alltså ha hittat 
bron mellan fonem och grafem- för att påbörja utforskningen och analysen av 
skriftspråket. På fantasins vingar kan de sväva över klyftan och utforska många aspekter av 
skriftspråkets art i lek... Som en del av utforskningen av skriftspråket bygger barnen sig en 
temporär bro över klyftan. Tidigare broar har bestått dels av utantilllärda och icke 
analyserade enheter som barnen tidigt börjar skriva och dels av ord som barnen känner 
igen och därmed tycks kunna läsa. 

 

Eleverna får tidigt lära sig att utforska skriftspråket genom metoden med att skriva sig till läsning 

och får på så sätt en tidig förståelse för alfabetes alla bokstäver och kan i individuell riktning lära 
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sig hur de ser ut och låter. På så sätt blir det språkligt medvetna och får kunskaper både för 

skriftspråket samt talspråket. Att låta eleverna laborera med skriftspråket genom att börja 

utbildningen med att till exempel skriva bokstavssträckor som succesitvt utvecklas till mer 

avancerade texter ökar även elevernas läsförmåga. Genom att arbeta med både skrivinlärning och 

läsinlärning får eleverna en språklig medvetenhet som bidrar till att de lättare knäcker läskoden, 

något som resultatredovisningen pekat på att eleverna faktiskt gör snabbare genom denna metod. 

 

Som framkommit av detta examensarbete så är metoden med att skriva sig till läsning en metod 

väl fungerande för alla elever men särskilt gynnsam för pojkar, invandrarbarn och elever med 

motoriska svagheter. Genom traditionella läs- och skrivmetoder så har fokuset ofta legat på själva 

utformandet av bokstäver och det är handstilen pojkar ofta har haft det kämpigt med. Arbetar 

man efter Tragetons metod med att skriva sig till läsning så beskrivs andra sätt att träna upp 

finmotoriken på, exempelvis genom att arbeta med gemensamma teckningstips, mönster, sy, 

knytövningar, ramsor, rörelsesånger med mera (Lövgren, 2010, s.71-112). På detta sätt kan pojkar 

träna upp finmotoriken som i sin tur gör det enklare för dem att sedan skriva för hand sedan. 

Som nämndes i teorikapitlet så anser Jedeskog att så länge en lärare är engagerad samt använder 

datorn som centralt verktyg så finns det inte några hinder för datoranvändningen. Om en lärare 

inte tror på datorns möjligheter och intresserar sig för dessa så stannar verksamheten kring 

datorn lätt vid skrivmaskinsfunktionen.  

 

Genom att använda datorn som ett komplement i den traditionella undervisningen 

stimuleras eleverna till ökad nyfikenhet och ett större intresse för att utveckla och fördjupa 

kunskaperna väcks, vilket utgör ett stöd för inlärningen. (Jedeskog, 1993, s.19) 

De intevjuade lärarna nämnde hur metoden med att skriva sig till läsning är till fördel för 

framförallt pojkar eftersom handstilen inte fokuseras på under hela första skolåret utan eleverna 

kan istället lägga fokuset helt på vad de ska skriva och behöver inte bekymra sig över att behöva 

sudda och skriva om som tidigare tagit mycket av deras energi många gånger. Även invandrarbarn 

som kan ha svårt med stavning kan genom metoden med att skriva sig till läsning fokusera på 

innehållet i en text istället för att fokusera på att ändra orden så de blir rättstavade. Genom 

rättstavningskontroll kan eleverna själva se när ett ord är felstavat och kan enkelt gå och korrigera 

i texten utan att behöva sudda och göra om. Jag har själv i ett möte med en dyslektiker förstått 

hur viktigt detta är för personer med läs- och skrivsvårigheter så att inte energin för skrivandet 

försvinner i och med att eleven måste sudda och skriva om ett ord. 



35 

 

Elever med stora läs-och skrivsvårigheter missgynnas många gånger på grund av sitt 
handikapp. Genom att använda tekniska hjälpmedel som bandspelare, skrivmaskin och 
dator underlättas lärandet och elevens självförtroende stärks. (Öhman, 1994, s.61) 

 

Som nämndes i kapitel 1 så kommer även datoranvändningen på tal i den nyreviderade 
läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och elevers eget 
korrigerande i texter är någonting som beskrivs som undervisningen i ämnet svenska ska ge 
eleverna förutsättningar för.  

 
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa 
läsningen efter textens form och innehåll, enkla former för textbearbetning-till exempel att 
i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden, handstil och att skriva på dator. 
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s. 223) 

 

Det resultat jag fått fram genom detta examensarbete har visat att de intervjuade lärarna ser 

väldigt positivt på denna nya metod med skriv- och läsinlärning och skulle inte alls vilja gå tillbaka 

till de traditionella metoderna för läs- och skrivinlärning. De anser att fördelarna med metoden är 

alldeles för många för att ens vilja ändra metod för skriv- och läsinlärning som det verkar i 

dagsläget. Även om lärarna på Granskolan inte efterföljer Tragetons metod fullt ut då de 

exempelvis använder internet för att ibland leta bilder till elevernas texter samt även kompletterar 

datorskrivningen med handskrift till viss del genom att till exempel låta eleverna rita egna bilder 

och skriva vissa texter så går det ändå att säga att de använder sig utav Tragetons metod för att 

lära eleverna att läsa. Det är hans metod som ligger till grund för deras arbetssätt med skriv- och 

läsinlärning och hans grundmetod verkar ha kommit för att stanna på Granskolan. 

Det svar jag fått utifrån lärarna på vad som är den största anledningen till att de ser så positivt på 

Tragetons metod med att skriva sig till läsning är på grund av att eleverna knäcker läskoden 

snabbare än de gör genom traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder utan datorn som centralt 

redskap. Det var information som kom fram utifrån intervjuerna och som bidrar till varför de 

anser att metoden är så pass bra som de tycker att den är. Lärarna ser fler positiva resultat än 

negativa med metoden och vill fortsätta använda sig av denna metod för skriv- och läsinlärning. 

Genom att blicka tillbaka till de fyra källkritiska parametrar som togs upp i avsnitt 3.5 så anser jag 

att de källor jag har använt mig av i denna studie är vad de utger sig för att vara samt att de går att 

bekräfta. Källorna i studien har även skrivits ner i nära tid till den händelse/de händelser som 

beskrivs och källorna har skrivit på ett sätt som inte förvrider verkligheten eller har ett intresse av 

ett visst resultat (Thurén, 2005, s.13 & Esaiasson 2006, kap 15).  
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7.3 Slutsatser  

Studiens resultat bygger på tre kvalitativa intervjuer, en deltagande observation samt att jag har 

fördjupat mig i forskningslitteratur.  

De slutsatser jag kan dra utifrån mina resultat är att datorn överlag som centralt verktyg för 

lärande fungerar bra både för eleverna som för läraren. Extra gynnsam är metoden för motoriskt 

svaga elever, pojkar och invandrarbarn. Eleverna kan med hjälp utav datorn som centralt verktyg 

söka information, inhämta ny kunskap samt även lära sig läsa och skriva och den största fördelen 

med metoden är att eleverna faktiskt knäcker läskoden snabbare än de gör via traditionella läs-

och skrivmetoder utan datorn som centralt redskap.  

Det är viktigt att ha i åtanke att denna studie inte ger något generellt resultat kring Tragetons 

metod överlag utan studien ta fasta på tre olika pedagogers uppfattningar samt erfarenheter kring 

metoden med att skriva sig till läsning. Studien belyser även mina uppfattningar och tolkningar 

utifrån insamlad data.  

7.4 Avslutande reflektion 

Innan jag påbörjade detta arbete trodde jag att många lärare inte förstod hur de kan använda sig 

av datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel, för att underlätta undervisning med fokus på skriv- 

och läsinlärningen för eleverna. Detta fick jag ganska tydligt snart motbevisat genom detta 

examensarbete. Min observation har exempelvis resulterat i goda erfarenheter av metoden, 

lärarna har vidareutvecklat sitt arbetssätt ännu mer till det bättre men även om de inte följer Arne 

Tragetons metod fullt ut så efterföljer de den så väl att det ändå går att säga att de använder sig 

utav Tragetons metod med att skriva sig till läsning. Enligt tradition i svensk skola har elever fått 

börja sin utbildning med att lära sig det allra svåraste, nämligen att läsa. Genom Arne Tragetons 

metod med att skriva sig till läsning får eleverna istället lära sig läsa via skrift. Detta har 

exempelvis en av informanterna belyst som väldigt naturligt:  

Inlärning av läsning och skrivning bör bedrivas integrerat eftersom de båda förmågorna 
bygger på samma grund, att hantera den alfabetiska koden. Om man börjar med 
skrivinlärningen före eller samtidigt med läsinlärningen blir det lätt att förstå relationerna 
och det nära sambandet mellan läsning och skrivning (Stadler 1998, s.67). 

  

Med Tragetons metod för skriv- och läsinlärning så kommer eleverna i kontakt med både 

skrivning och läsning integrerat på det sättet som exempelvis Stadler beskriver det (Stadler 1998, 

s.67). Att eleverna även kan markera textstycken och få det ljudat för sig ökar läsförmågan 

avsevärt. Eleverna arbetar konternueligt både med den fonologiska samt morfologiska 
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medvetenheten genom Tragetons metod. Bättre förutsättningar ges till att få eleverna att knäcka 

läskoden snabbare genom att arbeta med läsinlärning på det här viset. Att eleverna tar åt sig 

metoden så snabbt som de tre intervjuade lärarna belyste är oerhört värdefullt och något man bör 

ta tillvara på.  

Utifrån studien som helhet övertygas jag om att lärare bör sätta sig in i alla de pedagogiska 

redskap som faktiskt kan användas för lärande i undervisnigen. Detta examensarbete gav så 

många överraskande resultat och gör att jag inte kan bli annat än glad, framförallt för elevernas 

skull som tycker det är så givande och roligt att arbeta med datorn som redskap, i alla fall som det 

ser ut nu i dagens samhälle. Att eleverna reagerar så positivt på datorn som centralt verktyg för 

exempelvis skriv-och läsinlärningen i skolan anser jag att man ska ta tillvara på. Detta var även 

något som respondenterna poängterade vid intervjutillällena. Eleverna är vana vid att använda 

datorerna och tycker att det är roligt att använda dem i skolan för att lära sig vilket man som 

lärare bör uttnyttja, för när elever hittar ett arbetssätt som passar dem drivs de även till att vilja 

lära sig också. 

Nu är jag relativt ung så när jag själv gick i grundskolan minns jag att det redan fanns datorer i 

klassrummen, men på den tiden rörde det sig endast om ett fåtal, 2-3 stycken som inte alls 

användes på samma sätt då som de används i skolan i dag. Det fanns inte samma möjligheter på 

den tiden heller men jag minns att man som elev kunde få sitta vid någon av datorerna när man 

var klar med någon uppgift och fick då spela något matematisk spel eller liknande, vilket man då 

såg som en stor belöning. Idag kan man använda datorn som centralt verktyg, både elverna och 

läraren själv har använding av datorn och datorn kan underlätta undervisningsmiljön enormt 

mycket för läraren, både på gott som på ont, men som detta examensarbete har belyst så 

innefattar metoden med att skriva sig till läsning fler positiva fördelar än negativa och metoden är 

särskilt gynnsam för pojkar som många gånger kan ha svårt att skriva för hand. Studien har visat 

att genom att skriva sig till läsning via datorn knäcker eleverna läskoden snabbare och de kommer 

i kontakt med alla bokstäverna på en gång.  

Datorn överlag är ett redskap som man inom skolans ramar kan använda till många olika saker. 

Så länge tekniken håller så finns det inga större begränsningar till hur mycket man kan använda 

sig utav datorn i undervisningen. Det viktigaste är att målen uppnås och att man som lärare 

hinner med det man vill hinna med i sin undervisning. 
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Jag har fått fram ett mer positivt än negativt resultat av metoden med att skriva sig till läsning 

vilket inspirerar till att jag själv i framtiden skulle vilja vidga mina vyer och sätta mig in i denna 

metod för skriv- och läsinlärning. 

7.5 Begränsningar och fortsatt forskning 

Som det är just nu så har inte Tragetons metod med att skriva sig till läsning inte funnits som 

fungerande metod på Granskolan längre än 2-3 år vilket gör att vissa begränsningar till fortsatt 

forskning uppstår. 

Jag hade gärna gjort en ytterligare undersökning om några år för att se om metoden med att 

skriva sig till läsning utiftrån Arne Trageton fungerar lika bra då som den gör nu eller om 

situationen har förändrats. En metod utvecklad med även kvalitativa elevintervjuer skulle kunna 

bidra till att undersökningen ges ett lyft eftersom det då skulle bli en bredare triangulering, något 

som jag beskrev i metoddiskussionen. Det skulle dels kunna spegla barnens eget perspektiv och 

syn på denna specifika läs- och skrivinlärningsmetod. Dels ge ett starkare underlag – genom att 

undersöka ämnet ur tre olika synvinklar skulle resultatet bli bredare och mer precist. 
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9. BILAGOR 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. På vilket sätt tillämpar du Tragetons metod i din undervisning? 

 

2. Vilka är de största fördelarna med Tragetons metod jämfört med andra skriv- och 

läsinlärningsmetoder utan datorn? 

 

3. Vilka är de största nackdelarna med Tragetons metod jämfört med andra skriv- och 

läsinlärningsmetoder utan datorn?  

 

4. Fungerar metoden lika bra för alla barn? 

 

5. Är metoden bra för barn med läs- och skrivsvårigheter jämfört med andra 

läsinlärningsmetoder utan datorn? 

 

6. Vad anser lärare om Tragetons skriv- och inläsningsmetod jämfört med andra 

läsinlärningsmetoder utan datorn? 

 

7. Tycker du att denna metod har underlättat läs- och skrivinlärningen? 

 



42 

 

Bilaga 2: Checklista för observation  

(Ur Jörgen Dinemäs bok ”Lära till lärare-Att utveckla läraryrket- vetenskapligt förhållningssätt 

och vetenskaplig metodik”, 2007, s.32-33) 

 

1. Rum: Beskriv den fysiska platsen, försök vara så tydlig som möjligt. Rita gärna en skiss 

över platsen. 

2. Aktörer: Vilka är de inbegripna personerna? Ange kön, ålder och annat som kan vara av 

vikt. 

3. Objekt: Vilka är de fysiska ting som försigligger? Skiss+text 

4. Handling: Beskriv de enstaka handlingarna som personerna genomför. 

5. Aktivitet: Beskriv en uppsättning handlingar som personerna utför. 

6. Händelse: Beskriv en uppsättning relaterade aktiviteter som personerna utför. 

7. Tid: Vid vilka tidpunkter inträffar de olika handlingarna? 

8. Mål: Beskriv de mål du tror personerna försöker uppnå. 

9. Känsla: Beskriv de känslor som upplevs och uttrycks (även dina egna) 

 

 


