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Abstract  
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_________________________________________________________________________ 

 The purpose of this paper is to gain insight into how efficient the computer is in support of 

the pupils literacy learning. Will there be a difference in literacy learning if i compare the 

pupils who use computers as an aid in relation to those pupils who are educated by synthetic 

method?  Have the puplis felt affected in some way when having the computer as an aid in 

literacy learning? I have chosen to do a qualitative study with quantitative data. I have 

observed and interviewed pupils using the Trageton strategy. The interviews were based on a 

number of key issues. The quantitative data is based on my study that includes a reading 

development schedule, LUS.  

 The results obtained show that pupils who have worked with Trageton strategy are more 

motivated to read and write than those pupils who have learned to read and write by the 

traditional method.  Most pupils who were interviewed said that it was easier to write on the 

computer than with pen because they were tired of holding the pen and form letters.  They 

also experienced that it became neat and was easier to read than handwritten text, which 

strengthen their self-confidence. 

 Keywords  Literacy learning, LUS, Trageton method, type and literacy learning, ICT 

Information and communication technologies.  

Nyckelord: Läs- och skrivinlärning, LUS, Trageton metoden, IKT- information och 

kommunikationsteknik. 
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1. Inledning 
 

Dagens samhälle förändras fort och för att vara en aktiv samhällsmedlem krävs det kompetens 

inom IKT (information och kommunikationsteknik). Det är därför viktigt att skolan följer 

samhällsutvecklingen och tar in tekniska hjälpmedel i det pedagogiska arbetet . Skolan har till 

uppgift att lära eleverna att läsa och skriva, datorn kan då vara ett hjälpmedel vid den tidiga 

läs- och skrivinlärningen och på så sätt möta upp många elevers utbredda dataintresse. 

I kursplanen för svenska betonas just datorns roll för språkinlärningen. 

 

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

– utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig 

kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska 

och värdera olika källor och budskap. (Skolverket, 2000 s, 97) 

 

Det har stor betydelse för eleverna vilket arbetssätt läraren väljer. Framförallt är det viktigt att 

läraren är kompetent och har kunskap om flera läs- och skrivinlärningsmetoder för att kunna  

stimulera och motivera den enskilda eleven ( Liberg 2007,s.10). Det finns två olika perspektiv 

inom läs- och skrivinlärningen i skolan, dels den traditionella ljudmetoden där eleven lär sig 

en bokstav eller ett ljud i taget. Den andra metoden innebär att eleven utgår från en text som 

bryts ner i ord, ljud och sist bokstäver. Den norske forskaren och pedagogen Arne Trageton 

förespråkar en metod där eleverna skriver sig till läsning med hjälp av datorn (Trageton 2005, 

s. 7). Trageton vill med sin metod visa att man genom lustfyllda estetiska uttrycksmedel och 

innehållsrika teman, kan skapa bättre kvalitet på inlärningen av det egna språket (Trageton 

2005, s.75). Vidare menar Trageton att om eleven får bekanta sig med bokstäverna i sin egen 

takt, genom att möta bokstäver och texter i skriftspråksstimulerande aktiviteter, läsa många 

bild- och textböcker och dessutom skriva på datorn så kommer eleverna att skriva egna små 

meningsfulla historier under första skolåret. 
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Enligt Liberg skiljer sig barns möte med läsning och skrivning åt beroende på social och 

kulturell bakgrund. Hon menar att barn från socio-kulturella förhållande som markant skiljer 

sig från skolans skriftspråkliga miljö kan få svårigheter med sin läs- och skrivinlärning, 

eftersom deras uppväxtmiljö inte innehåller aktiviteter som påminner om skolans 

skriftspråkliga aktiviteter (Björk & Liberg 2007,s.131) Här kan datorn skapa lika villkor för 

elevernas läs- och skrivutveckling då de lekskriver på datorn på samma villkor oavsett 

bakgrund och kultur.  En annan viktig förutsättning då barns läs- och skrivutveckling 

grundläggs är att de får bekanta sig med böcker, skrivpapper samt penna säger Liberg (2006, 

s.43-44). Vidare menar Liberg att under den här perioden lekskriver barnet, ritar krumelurer 

och former som påminner om bokstäver. Med andra ord innebär detta en träning för barnet att 

använda sig av skrivredskap samtidigt som det läser. 

 

1.1 Syfte 

 

Det finns olika metoder som lärare använder när det gäller elevers läs- och skrivinlärning. En 

av metoderna är att använda datorn som hjälpmedel. Syftet med den här undersökningen är att 

få kunskap om hur effektiv datorn är som hjälpmedel vid elevens läs- och skrivinlärning 

genom att jämföra läsinlärningen hos elever som lär sig läsa med hjälp av datorn i förhållande 

till elever som lär sig läsa med syntetisk metod. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Skiljer sig läsinlärningen mellan eleverna som använder datorn som hjälpmedel i 

förhållande till de elever som lär sig läsa enligt traditionella metoder? 

 

 Vilken uppfattning har eleverna till datorn som hjälpmedel vid läs och skrivinlärning? 

 

2. Bakgrund 
 

Läs och skrivutveckling ur ett historiskt perspektiv 
 

I boken Att skriva sig till läsning-IKT i förskoleklass och skola (Trageton 2005, s10) 

beskriver Trageton inledningsvis hur synen på barns läs- och skrivutveckling har varierat över 

tid. Den pedagogiska grundsynen har utvecklats under de senaste 50 åren från att fokus har 
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varit på lärarens undervisning till elevens lärande. Trageton vill ändra på begreppet läs- och 

skrivinlärning till ”skriv och läslärande”. Trageton menar även att det är lättare för eleven att 

lära sig att läsa sin egenproducerade text som hon själv har skrivit ner i förhållande till att läsa 

andras texter till exempel ur en läsebok (Trageton 2005, s.67). Trageton tar också upp vikten 

av att samarbeta vid datorerna vilket är helt i linje med den sociokulturella synen på lärandet 

som Lpo 94 förespråkar.  

 

Det finns tre fundamentalt olika sätt att se på lärandet: 

 

 Behaviorismen (Skinner) 

 Konstruktivismen (Piaget) 

 Sociokulturellt lärande (Vygotskij) 

 

Behavioristisk kunskapssyn i undervisningen innebär ” traditionell skola” där läraren styr 

undervisningen med läroboken. Eleven blir helt enkelt styrd av de stoff som läraren serverar.  

Konstruktivismens inlärningsteori poängterar däremot den aktiva eleven som konstruerar sin 

egen kunskap genom konkreta aktiviteter. Det sociokulturella lärandet bygger på att eleven 

tillägnar sig kunskap i en social gemenskap. Eleven är i fokus och läraren är en sorts 

vägledare. Vi har successivt lämnat det traditionella behavioristiska synsättet för att i dag ha 

en sociokulturell syn på lärandet (Trageton 2005, s.12).  

 

 I dag är skolans främsta uppgift att lära eleverna att läsa och skriva. Att vara läs- och 

skrivkunnig är en förutsättning för att kunna fungera som en aktiv individ i ett demokratiskt 

samhälle. Barn lär sig att läsa och skriva på olika sätt, därför är det viktigt att läraren är 

kompetent och känner till flera läs- och skrivinlärningsmetoder. En relativt ny metod är att 

använda datorn som hjälpmedel vid läs- och skrivinlärningen. 

 

3. Vad säger styrdokumenten? 

 
Sedan juli 1996 har Utbildningsdepartementet ansvaret för barnomsorgen, skolomsorgen och 

skolans verksamheter. I skolan finns det tydliga mål, dels strävansmålen men även 

uppnåendemålen. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 skall 

undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt 
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ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen, 

därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo94) Skolan skall sträva efter att 

varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära”…” Skolan skall sträva efter att varje elev 

utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk (Lpo94). 

I kursplanen i svenska kan vi läsa att ett av skolans viktiga uppdrag är att skapa goda 

möjligheter för elevens språkutveckling. Genom att eleven utvecklar sin förmåga att tala, 

lyssna, se, läsa och skriva skapar det goda förutsättningar i det sociala samspelet med andra, 

språket har stor betydelse för den personliga identiteten. 

 

4. Läs och skrivinlärningsmetoder 
 

4.1 Syntetisk metod-ljudmetoden 

 
Det finns två olika perspektiv inom läs- och skrivinlärning i skolan. Dels den syntetiska 

metoden som menar att elevens fonologiska medvetenhet är en förutsättning för läs- och 

skrivinlärningen (Liberg1993, s.136). Den fonologiska medvetenheten kan eleven få genom 

att läraren undervisar på ett medvetet och systematiskt sätt (Lundberg 2007,s.23) I den 

syntetiska metoden lär sig eleven en bokstav eller ljud i taget. När eleven behärskar några 

bokstäver arbetar man med ord som kan bildas av dessa. I den syntetiska metoden utgår man 

alltid från delarna till helheten. Bokstäver och ljud lärs in på ett visst sätt som är strukturerat 

och lärarstyrt. Psykologiproffesorn Ingvar Lundberg är en av förespråkarna för den syntetiska 

metoden och är upphovsman till Bornholmsmetoden som innehåller lustfyllda och 

strukturerade språklekar (Lundberg 1984). 

 

4.2 Analytisk metod- helordsmetod 

Professor Caroline Liberg vid Uppsala universitet förespråkar det andra perspektivet, den 

analytiska metoden, där eleven utgår från en hel text som sedan bryts ner till ord och senare 

till ljud och bokstäver. Inlärningsgången varierar från elev till elev, det viktigaste är att eleven 

får utgå ifrån sitt språk och börja skriva direkt. Genom att man utgår från elevens erfarenheter 

och intressen varierar det väldigt i vilken ordning de lär sig de olika ljuden. Det väsentliga i 

den analytiska metoden är förståelsen samt innehållet i texten, tekniken kommer efter hand. 

En annan form av analytiska metoden är Kiwimetoden som många använder i skolorna i dag. 

Det är en hela språkets metod, vilket betyder att den varken är en syntetisk eller analytisk 

metod utan en helordsinriktad metod med fokus på förståelse av vad man läser. 
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Undervisningen utgår från elevens behov och börjar där eleven befinner sig i sin 

läsutveckling. Först talar man om handlingen i boken för att skapa en förståelse därefter läser 

man meningarna tillsammans med eleverna för att slutligen dela upp meningarna i ord som 

man i sin tur delar upp i stavelse och ljud (Körling 2006). Fonologisk medvetenhet blir då en 

följd av läs - och skrivutvecklingen. Läsning och skrivning ses som lika viktiga samt att tal 

och skriftspråket är nära sammankopplade skriver Liberg (1993, s.128). Med ett analytiskt 

förhållningssätt läggs stort fokus på att skapa meningsfulla texter som utgår ifrån elevernas 

egna erfarenheter. Istället för traditionella läseböcker producerar eleverna böcker själva för 

sin lästräning. Dessa tankar förespråkar även Trageton (2005, s.9) i sin strategi där eleverna 

använder datorn som skrivredskap istället för pennan. I båda metoderna är det viktigt att skapa 

goda förutsättningar för eleven att känna lust, glädje och nyfikenhet kring sin läs- och 

skrivutveckling menar Myrberg (2003, s.7) Dessutom är en kombination av de båda 

metoderna att föredra, men det mest betydelsefulla enligt Myrberg(2003, s.7) är ändå lärarens 

kompetens. 

 

5. Tidigare forskning inom läs och skrivutveckling 
 

Flertalet pedagoger och läsforskare menar att läs- och skrivinlärningen sker parallellt och är 

beroende av den kontext som eleven befinner sig i (Myrberg 2 000). För att kunna lära sig att 

läsa och skriva krävs det att eleven är språkligt medveten, detta innebär att eleven 

uppmärksammar hur språket låter samt att det består av ord och meningar (Lundberg 2007, 

s.9) vidare menar många läs- och skrivforskare att den fonologiska medvetenheten har en 

avgörande betydelse för läsutvecklingen (Lundberg 2007,s.7 Myrberg 2007,s 8 Liberg 

2006,s.17 ) Även Folkesson (2004,s.76) beskriver hur tal och skriftspråket utvecklas parallellt 

då eleven utvecklas i sin skrivprocess. Det som framförallt är viktigt vid processinriktad 

skrivning är kommunikationen mellan eleverna. Liberg (2006, s.60) beskriver vikten av att 

den vuxne skapar meningsfulla situationer så att barnets inre drivkraft för läsandet och 

skrivandet fram. Framförallt meningsfullhet till läsmaterialet är något som även Smith (2000, 

s.44-46) betonar som betydelsefullt när eleven skall lära sig att läsa.  
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6. Tidigare forskning inom IKT 

Skrivandet och skriftspråkets roll har förändrats mycket beroende på tillkomsten av ny 

informations-och kommunikationsteknik (IKT). På fritiden kommunicerar många barn i nya  

mediekanaler som e-post, chatt och facebook. Språkteknolog och filosofiedoktor Sylvana 

Sofkova Hashemi som bedriver forskning inom IKT:s  roll för läs- och skrivinlärning skriver i 

Tekniken bakom språket ( 2008, s.121) att, när barnen delar med sig av sina tankar och 

intressen på nätet så gör de det på ett sätt som påminner om deras talspråk, vilket visar på 

kreativitet. Både språkets form och funktion visar på kreativitet då eleven hittar på 

förkortningar på ord samt använder olika symboler för att uttrycka sinnesstämning och attityd 

( 2008, s.121). Vidare skriver hon att skolbarnen är medvetna om skillnader i språkbruk 

mellan olika texttyper och kan växla stil, detta kan man se exempel på i deras skrivande på 

skolan och fritiden (Hashemi 2008, s.141). Universitetslektor i pedagogik, A-M Folkesson, 

vid Högskolan i Kalmar har uppmärksammat positiva effekter med att använda datorn i 

undervisningen (2004, s.16) Först och främst uppskattar de flesta elever att skriva på datorn 

då texten blir fin samt lättläst. Datoranvändandet påverkar även klassrummsklimatet positivt 

då eleverna samarbetar och hjälper varandra vilket i sin tur leder till en språklig aktivitet. 

Dessutom får eleverna tillfälle att lösa tekniska problem som uppstår med datorn, följden blir 

då att klyftan minskar mellan eleven och läraren. Problemlösningen tycks stimulera läraren 

och elevens samarbetsprocess (Folkesson 2004, s.17). Forskning tyder även på en ökad lust 

till skrivandet samt större uppmärksamhet på språket då barn använder datorer 

(Alexandersson, Lindroth & Lindö 2000). Trageton (2005, s.9) menar att det är lättare för 

barn att skriva än att läsa, att det till och med är svårt för 6åringar att forma bokstäver med 

pennan, därför skall de skriva på datorn. Vidare menar han att barnen lär sig att läsa genom 

sin egen skrivning. Han vill ändra den traditionella läs- och skrivinlärningen till skriv och 

läslärande. 
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7. Beskrivning av Tragetons metod 

Många barn börjar skriva innan de läser, det är någonting som Arne Trageton har tagit fasta 

på. Boken, Att skriva sig till läsning IKT- i förskoleklass och skola (2005) bygger på  

Tragetons forskningsprojekt som pågick 1999-2002. I projektet deltog 14 klasser från Norge, 

Danmark, Finland och Estland med elever i åldrarna 6 -9 år som arbetade enligt Tragetons  

skriv och lässtrategi (Trageton 2005, s.7). Med detta projekt vill han vända på begreppet läs- 

och skrivinlärningsmetod till skriv och läslärande (Trageton 2005, s.7). En av grundtankarna 

är att eleven skriver sig till läsning med datorn som hjälpmedel. Att eleven har kännedom om 

bokstäverna är grundläggande för Tragetons skriv och läslärande och bör kontinuerligt följas 

upp enligt honom själv (2005, s.56). Om eleven får illustrera sitt eget alfabet säkerställer det 

kopplingen mellan bokstav och ljud för den enskilda eleven menar Trageton (2005, s.58). 

Enligt Trageton är klassrummet den tredje pedagogen efter läraren och eleverna. Lika viktigt 

är den fysiska miljön i klassrummet som kan stimulera eller förhindra lärandet. Det krävs att 

läraren har en pedagogisk tanke när hon placerar datorerna i klassrummet menar Trageton 

(2005, s.46), tilläggas kan, vikten av att eleverna har ögonkontakt med varandra när de arbetar 

med datorerna. Vidare menar Trageton att två elever bör samarbeta vid en dator, då dialogen 

utvecklar elevernas muntliga språk. Detta kan i sin tur leda till mer avancerade samtal paren 

emellan. Eleverna skall stå upp och skriva menar Trageton (2005, s.51) då de kan röra sig 

bättre när de skriver vilket även stimulerar den icke verbala kommunikationen via 

kroppsspråket. 

 

8. Metod 
 

I denna del redogörs för val av metod samt vilka etiska överväganden jag gjort. Vidare 

presenteras vilket urval som har gjorts samt genomförande av undersökningen. I den här 

studien har jag valt att göra kvalitativa intervjuer samt tittat på klassrummens utformning hos 

klass 2a och 2b. Syftet med intervjufrågorna är att få svar på elevens egen upplevelse om att 

använda datorn som hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning. Jag vill också studera lärarens 

förhållningssätt och den fysiska miljöns utformning med utgångspunkt för elevens läs- och 

skrivutveckling. Syftet med att ”lusa” eleverna är att synliggöra deras läsutveckling och 

jämföra resultaten mellan eleverna som använder datorn som hjälpmedel med de elever som 

lär sig läsa enligt syntetisk och analytisk metod. 
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Jag har även gjort en kvantitativ studie som innefattar ett läsutvecklingsscema, LUS.  

Läsutvecklingsscemat består av tre olika faser enligt nedan: 

 

Fas 1 Utforskande (punkt 1-12)    

I den utforskande fasen tillägnar sig barnet successivt läsförmågan i texter som innehåller lite 

text på varje sida samt bilder som stöd. Ett av det vanligaste ord som barnet skriver är sitt 

namn. Namnbilden är en viktig symbol för barnets identitetsskapande (Allard 1977). På 

samma sätt som i Kina där man skriver ett tecken för ett ord avbildar barnet hela namnet utan 

att uppfatta delarna, bokstäverna. Eleven känner till läsriktningen och upptäcker att det 

skrivna ”går att säga”. Under punkt 8 uppmärksammar eleven att det går att kommunicera 

genom att läsa och skriva. Dessutom förstår eleven att läsa-skriva även kan innebära lyssna-

tala i vissa situationer. Nu uppfattar eleven även att det finns någon bakom en text, en 

avsändare som säger något till läsaren, mottagaren. I slutet av denna fas läser eleven minst 3-4 

ord i följd innan de fastnar i texten. 

 

Fas 2 Expanderande (punkt 13-19) 

 I den expanderande fasen har eleven vissa fungerande lässtrategier och börjar läsa böcker där 

endast texten för berättelsen framåt, utan bildstöd. Under den här fasen uppträder nya 

läsfunktioner för eleven nämligen att söka, att utföra samt att överblicka. 

 

Fas 3 Litterat läsande (punkt L) 

Litterat läsande förutsätter att eleven kan tänka abstrakt och hypotetiskt vilket innebär att 

läsaren kan dra slutsatser om företeelser utanför sin egen erfarenheter. Dessutom måste eleven 

kunna ”läsa mellan raderna” då inte all information formuleras ordagrant i texten. Under 

högstadietiden eller i gymnasiet uppnår de flesta elever fas 3 i LUS- schemat.  

 

8.1 Etiska överväganden 
I undersökningen har jag gjort viktiga etiska överväganden gällande information, samtycke 

och konfidentialitetskraven enligt Vetenskapsrådet (2002). Målsman till eleverna fick i 

förhand ta del av skriftlig information om studiens syfte (se bilaga 2). Innan intervjuerna 

informerades eleverna muntligt om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst 

kunde tacka nej och avbryta sin medverkan.  
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Att välja en kvalitativ del i studien innebär att jag som forskare har en genomarbetad och 

preciserad frågeställning vilket förklaras i boken Metod helt enkelt (Larsen 2009,s.33). Jag har 

noga valt ut vilka frågor och tema som skall behandlas för att materialet som framkommer ska 

vara relevant för frågeställningen, detta för att få en så hög validitet och reliabitet som möjligt 

i undersökningen. Validitet (2009, s.40-41) förklaras som att informationen är giltigt och 

relevant därtill förklaras reliabilitet, det vill säga hur pålitlig och precis undersökningen är. 

 

Enligt Kvale (2009, s.39) är syftet med kvalitativa forskningsintervjun att ”förstå ämnen från 

den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv”. När eleverna intervjuades var  

syftet först och främst att få fram deras funderingar och tankar om sin egen läs- och 

skrivinlärning med datorn som hjälpmedel. Jag har valt att använda semistrukturerade 

intervjuer, detta innebär att samtliga elever (informanterna) fick samma frågor, därtill fick 

eleverna gott om tid då de svarade på frågorna gällande deras läs -och skrivutveckling. Enligt 

Stukát (2005, s.37) så ökar chansen att få ett intressant material då man låter den intervjuade 

få gott om tid på sig att svara på frågorna. Intervjuerna utfördes i ett grupprum som angränsar 

till klassrummet på skolan. Vid intervjuerna använde jag diktafon, dessutom gjorde jag vissa 

minnesanteckningar utifall att något tekniskt problem skulle uppstå.  

 

 För att besvara frågan Vilken uppfattning har eleverna till datorn som hjälpmedel vid läs och 

skrivinlärning? har jag valt att intervjua samtliga elever i klass 2a som arbetar enligt 

Tragetons metod. Jag har även gjort en kvantitativ studie som innefattar ett 

läsutvecklingsschema, LUS. Schemat är ett redskap för läraren för att kunna följa elevens 

läsutveckling och stötta eleven där den befinner sig i sin läsutveckling. Att använda sig av 

kvantitativt LUS- schema innebär att LUS - punkterna i schemat är bestämt i förväg. Syftet 

med LUS är att medvetengöra var eleverna befinner sig i sin läsutveckling så att läraren kan 

ge dem de bästa förutsättningar utifrån varje enskild individ samt skapa en skolsituation där 

undervisningen kan utgå ifrån elevernas behov (Allard m. fl 2005, s.3) Det är viktigt att tidigt 

uppmärksamma lässvårigheter och snabbt sätta in åtgärder för de elever som behöver, vilket i 

annat fall kan leda till att eleven får dålig självkänsla och känner sig misslyckad. Enligt Allard 

m fl (2005,s.132) är det viktigt att vi har en bedömaröverensstämmelse, dvs. att elevens 

läskvalitet ska bedömas likartat, oberoende av vilken lärare som bedömer eleven. Punkterna i 

läsutvecklingsschemat följer elevens successiva utvecklingsgång i tre faser. 
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Syftet med uppsatsen är att jämföra läs- och skrivutvecklingen hos elever som har haft datorn 

som hjälpmedel och de elever som använt papper och penna. Elevernas läsförmåga jämförs 

och analyseras. Mitt syfte är också att studera hur eleverna uppfattar datorn som hjälpmedel 

vid sin läs- och skrivinlärning. Jag kommer även att presentera lärarnas val av läs- och 

skrivinlärningsmetod samt klassrummets fysiska miljö. 

 

Studien omfattar en kvalitativ del och en kvantitativ del viket innebär att min undersökning 

har ett kvalitativt angreppssätt där fokus ligger på processen hos elevernas läs- och 

skrivinlärning där undersökningsinstrumentet är semistrukturerade intervjuer.  Jag har även 

använt mig utav ett LUS - protokoll för att närmare belysa min fråga, vilket gav ett 

kvantitativt inslag i min undersökning.  

 

8.2 Urval 

 
Jag har valt att förlägga min studie till en skola i en förort till en större stad. Skolan är belägen 

i ett multietniskt område med mestadels hyreshus. Urvalet är bekvämlighetsurval då denna 

skola även har varit min praktikplats under den verksamhetsförlagda utbildningen. Jag  

tog kontakt med rektorn samt de två klasslärarna i årskurs 2. Efter kontakt med rektorn 

skickade jag ett mejl till henne samt till läraren i klass 2b där jag gav en närmare  

förklaring till mitt syfte samt undersökning. Jag skickade även ett brev hem till föräldrarna där 

jag beskrev mitt arbete (bilaga 2) För mig var det önskvärt att eleverna som jag skulle ”lusa” 

var slumpvis utvalda, för att få variation på deras läsutveckling. 

 

8.3 Genomförande 

  
Jag startade mitt arbete genom att läsa litteratur om barns läs- och skrivinlärning. Sedan 

tidigare hade jag kommit i kontakt med Arne Tragetons bok Att skriva sig till läsning-IKT i 

förskoleklass och skola (Trageton 2005). Redan innan terminsstart tog jag kontakt med den 

skola där jag genomförde min studie. I en vecka var jag i klass 2b som arbetar med 

traditionell läs- och skrivinlärning och lärde känna eleverna för att därefter kunna ”lusa” dem. 

Veckan därpå ”lusade” jag eleverna i klass 2a som använder datorn som hjälpmedel vid sin 

läs- och skrivinlärning. Dessa elever kände jag sedan tidigare då jag gjort min 

verksamhetsförklagda utbildning samt haft en del vikariat i den klassen. Efter genomförda 

”lusningar” markerade jag elevernas LUS- punkter i ett LUS- schema där syftet var att se om 
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det fanns någon skillnad mellan klass 2a och klass 2b. Jag intervjuade även eleverna i klassen 

som arbetar enligt Tragetons metod för att ta reda på deras uppfattning om att använda datorn 

som hjälpmedel vid läs- och skrivinlärningen. 

 

8.4 Undersökning 

 
Hösten 2008 startade klass 1a, nuvarande klass 2a, ett projekt med syftet att utveckla läs- och 

skrivinlärningen med datorn som hjälpmedel. Läraren hade tidigare under året läst om 

Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning”, vilket gjorde att hon blev intresserad. Hennes 

erfarenhet var att många elever, framförallt pojkar hade svårt med finmotoriken när de skulle 

forma bokstäver. Deras rörelsemönster utgick ofta från axeln (Holle 1987, s.57). Våren 2009 

gjorde jag min verksamhetsförlagda utbildning hos klass 2a. De klasser som valdes till denna 

studie består av 24 respektive 23 elever. I klass 2a arbetar en grundskollärare som har arbetat 

åtta år som lärare. I paralellklassen 2b arbetar en grundskollärare som har sin första klass, 

dock har hon varit utbildad i tio år men valt att arbeta inom annat område. 

 

Klass 2a 

Läraren har valt att kombinera traditionell läs- och skrivinlärningsmetod med Tragetons 

metod. Tragetons metod innebär att eleverna använder dator, tangentbord samt producerar 

sina egna texter. Den traditionella läs- och skrivinlärningsmetoden bygger på att eleverna 

använder papper, penna samt ABC- böcker. Datorerna används varje vecka, dock inte varje 

dag. Klassrummet har 5 stationära datorer som är placerade i ett angränsande rum till 

klassrummet samt 8 bärbara datorer som förvaras i en annan byggnad när de inte används. 

 

Klassrummets utformning 

Det centrala i klassrummet är den språkstimulerande miljön med ett alfabet på väggen samt på 

elevernas bänkar, ritpapper, teckningar med tillhörande text, pennor med mera. I klassrummet 

finns det även många böcker i varierande genre och svårighetsgrad. Elevernas bänkar är 

möblerade i sektioner med 3-6 sittplatser. Längs fönstret finns det plats för 10 elever att sitta 

eller stå vid. Att stå kan vara en fördel när eleverna arbetar parvis med datorerna, detta gör att 

deras rörelsebehov kan få utrymme. När eleverna arbetar parvis eller i smågrupper utvecklas 

språket då de genom dialog hjälper varandra, vilket är gynnande för läroprocessen 

(Trageton2005,s.50). De fem stationära datorerna är möblerade i grupp om fyra samt en 
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fristående i samma rum. Korridorrummet som ligger mellan kapprummet och klassrummet är 

försett med fönster till klassrummet samt ut mot skolgården. Klass 2a har sitt klassrum i slutet 

av en korridor vilket innebär att det är lugnare där än i övriga korridorsrum. De åtta bärbara 

datorerna placeras efter behov och antal närvarande elever vid elevernas bänkar. 

 

Klass 2b 

Läraren arbetar traditionellt med elevernas läs- och skrivinlärning. Detta innebär att eleverna 

mestadels arbetar enskilt i sin läs- och skrivinlärning. Eleven lär sig läsa genom att utgå från 

bokstäverna och språkljuden för att så småningom ljuda ihop orden och meningarna. Vid 

några tillfällen använder läraren ordbilder, dessa ord lärs in som bilder som man inte ljudar, 

till exempel och, en och ett. Klassrummet har en stationär dator där oftast en elev arbetar 

enskilt. 

 

Klassrummets utformning 

Även i detta klassrum sitter eleverna i smågrupper, dock sker sällan samarbete under läs- och 

skrivinlärningen. En whiteboardtavla sitter på ena väggen och ovanför den sitter ett alfabet 

med tillhörande figurer på begynnelsebokstaven. Bänkalfabet pryder alla elevers bänkar vilket 

hjälper dem som stöd under läs- och skrivinlärningen. Den stationära datorn är placerad i ett 

angränsande korridorrum till klassrummet. Även detta rum är försett med fönster mot 

klassrummet och skolgården. 
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9. Resultat av intervjuerna  
 

Här kommer jag att presentera resultaten från elevintervjuerna. Intervjuvfrågorna är kopplade 

till uppsatsens syfte och frågeställning. Jag kommer att analysera svaren och koppla dem till 

tidigare forskning inom området.  

 

Varför är det bra att kunna läsa? 

Av de tjugotre elever som intervjuades svarade alla att det var viktigt att kunna läsa för att 

förstå innehållet i texten 

”Det är bra för då kan man läsa text” 

”Så att man förstår” 

”Så man vet vad som hänt på nyheterna” 

”Om man får ett jätteviktigt brev så man kan betala hyran”  

”Tänk om någon skriver till dig, o du inte kan läsa, en inbjudan eller nåt”  

”Det är bra när man blir större, tänk om barnet frågar något då måste man kunna läsa” 

”Så man tar rätt i affären” 

”När man ser på tv, eller läser tidningar” 

 

 Flertalet elever relaterade till vuxenvärlden och förklarade att det var viktigt att kunna läsa 

nyheter, böcker, tidningar, innehållsförteckningar och skyltar i trafiken. När jag frågade om 

deras egen läsning fick jag många skiftande svar. En del elever läste bara i skolan, andra 

elever läste både tidningar och böcker varje dag. En elev i klass 2a läser för 6åringarna en 

gång i veckan. Eleven väljer en lämplig bok att läsa för 6åringarna och efteråt diskuterar de 

boken tillsammans. Dessa lektioner hade hon helt själv, utan någon lärare. Både eleven som 

läser och 6åringarna uppskattar dessa tillfällen. Lindö (2005, s.16) betonar högläsningen 

framför allt för de elever som inte frivilligt läser skönlitteratur. Det viktiga enligt Lindö är den 

gemensamma läsningen med efterföljande samtal där läsupplevelsen bearbetas av eleverna 

och läraren. Vidare menar Lindö att litteraturläsning i klassrummet kan få en demokratisk 

potential där elevernas mångfald av värderingar och tankar blir synliggjorda och bemötta. 

Inom traditionell läs- och skrivundervisning lär man ut skriftspråket genom att läsa, vilket inte 

görs i ett meningsfullt skriftspråkligt sammanhang, alltså utan ett sammanhang där eleverna 

läser sin eller kamratens egenproducerade text. Enligt Liberg (2006,s139) bortser man då från 

sammanhanget och möjligheten att lära sig att läsa och skriva genom att även skriva, och det 
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är just det som Trageton förespråkar med sin metod (Trageton 2005,s.9) och menar på att 

eleverna lär sig att läsa genom sin egen skrivning. 

 

Varför är det bra att kunna skriva? 

”Så man kan skriva dagbok” 

”så man kan mejla” 

”så jag kan chatta med min kompis i Marocko” 

”Annars kan man inte göra matte och svenska” 

”Så man kan göra läxan, kan man inte skriva klarar man inte målen” 

 

Många av eleverna säger att det är bra att kunna skriva för att förmedla sina tankar. De visar 

på en medvetenhet om sitt tänkande och språk. Eftersom dagens samhälle är mångkulturellt, 

så har många av eleverna både släktingar och kompisar som de skriver till i andra länder. 

Eleverna chattade övervägande, bortsett från två elever som regelbundet skrev brev till sina  

farföräldrar som bodde i Iran. Kunskapen som barn har om sitt språk och tänkande brukar 

benämnas metakunskap och innebär förmågan att tala om språket, att medvetandegöra mental 

grammatik i hjärnans talspråkcentrum. Denna kunskap är en förutsättning för läs- och 

skrivutvecklingen anser Liberg, (2006 s.17). Läraren måste vara väl medveten om relationen 

mellan skrift och tal samt ha förmågan att förmedla dessa insikter till eleven. Genom olika 

språklekar som utvecklar fonologisk förmåga hos eleverna kan man uppnå goda resultat 

(Lundberg, 2007 s.21) 

 

Hur känns det att skriva på datorn? 

”Roligt!” 

”Roligt, man kan göra smilisar” 

”Det är lättare” 

”Lätt att sudda, radera bort det” 

”Roligt, texten blir fin, man slipper vässa pennan hela tiden” 

”Roligt, det går snabbare” 

 

Alla elever upplevde att det var positivt att skriva på datorn. Ett stort antal beskrev känslan av 

kreativitet, tilliten till sitt skrivande samt det lustfyllda med att producera egen text på datorn. 

När eleverna skriver på datorn har de möjlighet att variera stilen samt storleken på 
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bokstäverna. Klasskamraterna kan läsa varandras texter då texten är lättläst till skillnad mot 

när de skriver med penna. Folkesson (2004, s.76) menar att när eleverna sitter tillsammans vid 

datorn lär de sig att kritiskt tänka om varandras bildberättelser. Vidare skriver hon att barnen 

talar om sagor som en speciell sorts text där de får fantisera och hitta på själva, vilket är 

kreativt. Just lekfullhet nämner Trageton ( 2005, s.60) som en viktig faktor för ett utvecklat 

skrivande. Detta får eleverna när de gör bokstavssträckor på datorn som i förlängningen 

kommer att stå för en berättelse vilket i sin tur leder till mer utvecklade texter för eleverna att 

läsa. 

 

Vilken skillnad är det att skriva med penna och på datorn? 

”Bokstäverna blir som de ska se ut på datorn” 

”Jag kan skriva längre på datorn, jag får kramp när jag skriver med handen” 

”Det är lättare att skriva med penna, det är svårt att hitta bokstäverna på datorn” 

”Det känns bra att texten ser ut som kompisarnas” 

”Det är svårt att forma bokstäverna med pennan, texten blir fin på datorn” 

”Det är lättare att skriva med penna, jag känner igen min egen handstil” 

 

En allmän uppfattning är att det är lättare motoriskt att skriva på datorn än med penna. 

Eleverna berättar att de inte blir lika trötta när de skriver på datorn vilket innebär att de slipper 

krampen i handen. Flera av eleverna berättar att när de skriver med pennan måste de  

koncentrera sig att hålla i pennan samt forma bokstäverna. Detta tar väldigt lång tid för en del 

elever med den påföljden att de glömmer bort ordet de skall skriva. När de skriver på datorn  

går det fortare och de blir inte trötta i handen. Dessutom blir texten fin vilket gör att 

självkänslan stärks. För att eleverna skall träna finmotoriken krävs det att de ritar i samband 

med sin textproduktion (Trageton 2005, s.74). Eleverna visar även större intresse av att läsa 

kamraters texter som är skrivna på dator då de är mer lättlästa än om de är handskrivna enligt 

Folkesson (2004, s.76). 

 

Vad skriver du på datorn? 

”Sagor” 

”Sagor och sånt” 

”Listor, en gång skulle vi skriva önskelista” 

”Vi ska skriva brev till Vasamuseet” 
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”Hemma skriver jag en egen bok” 

”Sagor, läraren säjer rubriken sen får vi skriva vad vi vill” 

”Facebook, olika texter” 

”Chattar med kompisar” 

 

I min undersökning valde jag att ta reda på vad eleverna skrev på datorn. Samtliga elever 

berättade att de övervägande skrev sagor. När eleverna skriver sagor får de möjlighet att  

reflektera över sig själva och bearbeta sina personliga upplevelser. Detta är något som Lindö 

har uppmärksammat och beskriver i Den meningsfulla språkväven att händelser i elevernas liv 

återspeglas i deras egna berättelser och bilder (Lindö 2005, s.36). Sagorna fick de hitta på 

själva, men oftast bestämde läraren rubriken på sagan. Eleverna har även skrivit olika typer av 

listor, inköpslistor, önskelistor samt faktatexter och inom kort skulle de skriva brev till 

lärarstudenter på Vasamuseet. Alla elever hade dator hemma, en del hade egen dator men 

flertalet delade dator med andra familjemedlemmar. Hemma spelade de mest spel på datorn 

och chattade med kompisar. En elev berättade att han hade en egen facebook. I boken 

Tekniken bakom språket (2008, s.123-126) beskriver Solvana Sofkova Hashemi skillnaden på 

elevers användande av datorer i skolan och hemmet. I hemmet dominerar chattandet helt de 

renodlade skrivaktiviteter som eleverna ägnar sig åt i skolan. Vidare ger Hashemi konkreta 

exempel på hur eleverna skriver i skolan och på fritiden t.ex. användningen av slangord, 

förkortningar samt smilisar. Vissa elever anser även att stavningen inte är lika viktig på 

fritiden, bara mottagaren förstår vad de menar. 

 

 

10. Analys av intervjuerna 

 

För att kunna jämföra informationen från intervjuerna tittade jag på återkommande tema. De 

teman jag fann var: 
 Motivation 

 Motorik 

 Mer lättläst  

Övervägande elever upplever att det var roligt att skriva på datorn. Skrivandet på 

tangentbordet gynnar både lusten till att skriva och att läsa sin egenproducerade text. Precis 

som jag tidigare har nämnt så upplever eleverna att det är roligare och lättare att skriva på 
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datorn än med penna. De behöver inte koncentrera sig på att hålla pennan i ett penngrepp och 

få kramp i handen när de formar bokstäverna utan de kan skriva fortare och texten blir 

snyggare när det skriver på datorn. Det är med glädje eleverna skriver på datorn. Från att 

eleven tänker en mening tills det att hon trycker på tangenterna som bildar ord och meningar 

har det inte gått många minuter. Skillnaden är stor mot när eleverna formar en bokstav med 

penna. Det tar lång tid och kraft för vissa elever och när bokstaven väl är färdig, har ordet 

oftast glömts bort av eleven som skulle skriva det. De elever som är lässvaga utmärker sig inte 

så tydligt framför datorn eftersom de ser aktiva ut. Faktum är att när dessa elever skriver på 

datorn så ser de lika skolanpassade ut som sina klasskamrater, dock skriver de inte lika 

mycket. Däremot har dessa elever en framträdande roll då de skall sitta still och lyssna och 

samtala, då utmärker de sig negativt. Folkesson (2004,s.75) beskriver följden av denna 

negativa uppmärksamhet inför klasskamraterna och menar på att det är svårt för eleven att 

bryta den tillskrivna rollen. 

  

Bildskärmen bidrar till att eleverna får möjlighet att läsa varandras texter då texten är mer 

lättläst . Även Folkesson (2004, s.76) har noterat att eleverna lättare tar del av varandras texter 

på bildskärmen till skillnad mot att läsa handskriven text, som kräver mer ork att läsa. Ett fåtal 

elever uttryckte svårigheten med att hitta bokstäverna på tangentbordet men föredrog i alla 

fall att skriva på datorn då det inte var lika jobbigt som att hålla i pennan. Även de elever som 

är lässvaga har det lättare att läsa på datorn då texten är mer lättläst än att läsa handskriven 

text som kan vara svårtydd. 
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11. Resultat av LUS 

 

Jag har valt att ”lusa” tjugo elever som slumpvis har valts ut i de båda klasserna. Detta för att 

ytterligare belysa frågan: 

 Skiljer sig läsinlärningen mellan eleverna som använder datorn som hjälpmedel i 

förhållande till de elever som lär sig läsa enligt traditionell metod? 

Vidare kommer jag att analysera resultaten och koppla dem till tidigare forskning. 

Här presenterar jag de LUS- poäng jag fått från respektive klass. Resultatet från årskurs F och 

1 är från vårterminen, resultatet från årskurs 2 är från höstterminen. Figur 11:1 beskriver 

resultatsammanställningen. I figur 11:2 och figur 11:3 har jag valt att presentera LUS- 

poängen i procent vilket främst synliggör klassens utveckling samt att jag även kan jämföra 

klasserna med varandra.   

 

    
Klass 

A     
Klass 

B   

 
Punkter i 

LUS F 1 2 F 1 2 

Namnet 1             

Läsriktningen 2             

“Skrivet kan sägas” 3 4     1     

Ordbilder 4 3     1     

Listar ut nya ord 5       7     

Någon bokstav 6   2   1 1   

Fler bokstäver 7 1           

Läser och skriver lappar 8 1           

Ljudar effektivt 9 1       2   

Växlar strategier 10   6     5 1 

Läser stapplande mer text 11   2     1 1 

Läser minst 3-4 ord 12     1   1 1 

Nästan flytande 13     8     7 

Sökläser 14     1       

Läser flytande 15             

Arbetsbeskrivning 16             

TV-text 17             

Bokslukande 18a             

Söker mer än handlingen 18b             
Söker och hittar 
djupdimensioner 18c             

Fördjupande/överblickande 19             

Litterat läsande L             

 

Figur 11:1 Resultatsammanställning LUS-poäng 
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Det utmärkande för eleverna i förskoleklass är att alla har upptäckt att det skrivna” går att 

säga”. Eleven går in i rollen som ”läsare” och ”läser” gärna högt ur en bok, med en speciell 

”läsröst”. Klass Fa ligger fördelade på LUS-punkt 3-9 medan Fb ligger fördelade på LUS-

punkt 3-6. 

 

Årskurs 1a ligger fördelade på LUS punkt 6-11 till skillnad mot årskurs 1b som ligger 

fördelade på LUS-punkt 6-12. Det innebär att alla elever i årskurs 1 har tillägnat sig alla 

strategier som finns i vuxenläsning. Texterna eleverna väljer bjuder på mer motstånd än innan 

och det innebär att eleven behöver fokusera på varje ord i sin läsning för att förstå innehållet i 

texten. 

 

Årskurs 2a ligger fördelade på LUS-punkt 12-14 jämfört med årskurs 2b som är fördelade  

på LUS-punkt 10-13. Årskurs 2a ligger något högre än 2b. När jag ser till hur fördelningen ser 

ut mellan klasserna kan jag konstatera att 80 procent i årskurs 2a ligger på LUS-punkt 13  och 

70 procent av eleverna i årskurs 2b ligger på LUS-punkt 13. Detta innebär att alla elever i 

årskurs 2 läser flytande och använder sina lässtrategier på ett funktionellt sätt. De vidgar sin 

läsning till böcker, där endast texten för berättelsen fram. 
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12. Analys av LUS diagrammet 

 Utifrån mitt resultat ska jag försöka besvara min ena frågeställning. Skiljer sig läsinlärningen 

mellan eleverna som använder datorn som hjälpmedel i förhållande till de elever som lär sig 

läsa enligt syntetisk metod?  
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Figur 11:2 LUS-poäng angivet i procent för årskurs F-2a 
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Figur 11:3 LUS- poäng angivet i procent för årskurs F-2b 
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Eleverna i klass Fa hade en större variation på sina LUS- punkter 3-9 än eleverna i Fb som låg 

fördelade mellan 3-6 LUS-punkter. I klass1 a låg LUS-poängen mellan 6-11 till skillnad mot 

klass 1b som låg fördelade mellan LUS-punkt 6 till 12. Klass 2a har nått en topp under 

höstterminen då eleverna ligger på LUS- punkt 12-14 till skillnad mot klass 2b som ligger på  

LUS- punkt 10-13. Jag kan se att det finns skillnader mellan LUS resultaten främst i årskurs 

2. Den klass som når högst LUS – punkt är den klass som arbetar enligt Trageton metoden. 

Klass 2b som arbetar med traditionell läs- och skrivinlärning ligger något under i LUS- punkt.  

  

Utifrån mitt resultat kan jag se att eleverna i årskurs 2a är något bättre på att läsa (enligt LUS) 

än eleverna i årskurs 2b. Dessutom påvisar eleverna i årskurs 2a en större motivation och 

glädje till att läsa i förhållande till eleverna i årskurs 2b. Klass 2a har utvecklat sin läsförmåga 

från förskoleklass då deras resultat var ojämnt fördelat. I årskurs 2 har de ett samlat resultat. 

Klass 2b följer läsutvecklingen mer sammanhållet och det visar även resultatet. En bidragande 

faktor till att eleverna i klass 2a har utvecklat sin läsförmåga är troligen att de har fått använda 

tangentbordet som skrivredskap vid sin läs- och skrivinlärning, detta tycks även gynna 

motivationen. Min hypotes är att datorerna gynnar eleverna i deras läs- och skrivinlärning och 

i mitt resultat tycker jag mig se detta.  

 

Eleverna läsflyter  

Övervägande elever återfinns på LUS- punkt 13 i klass 2a och klass 2b, vilket innebär att 

läsningen flyter på bra. Eleverna kan läsa längre texter innan de stöter på problem och som 

pedagog märker man att eleven är på god väg att läsa flytande, dock hörs det på själva 

avläsningen att den tar mycket kraft. Allard m.fl. ( 2001 s.39) skriver att genom läsmängden 

eleverna skaffar sig utvecklas förmågan att kombinera olika arbetsbesparande lässtrategier, 

som i förlängningen gör att läsningen fungerar av sig själv. Endast en elev i klass 2a låg på 

LUS- punkt 14, vilket innebär att hon sökläser. När eleven sökläser visar sig på olika sätt, dels 

kan hon göra en snabb genomgång av boken för att göra sig en uppfattning om innehållet, 

dessutom har hon förmågan att gå tillbaka i texten för att leta efter någonting speciellt som till 

exempel att läsa gåtor och därefter leta upp svaren.  

 

Eleven i klass 2a har även högläsning för 6åringarna en gång i veckan. I den uppgiften ingår 

det att välja en bok i lämplig svårighetsgrad samt att föra ett boksamtal med 6åringarna. 

Under boksamtalen får eleverna möjlighet att diskutera ämnen som inte bara berör det som 
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händer just här och nu. Även när läraren har boksamtal med eleverna utvidgar hon samtalen 

till att prata om händelser som inträffat tidigare i boken eller vad eleverna tror skall hända 

framöver i texten. Precis som Liberg (2006,s.152) beskriver i boken Hur barn lär sig att läsa 

och skriva får eleverna möjlighet att vistas i språkrum, det vill säga eleverna får uppleva 

meningsskapande och betydelsefulla sammanhang. 

 

 

Elevernas läslust 

Elevernas läslust är avgörande för deras läsutveckling. Majoriteten av elever i klass 2a och 2b 

läste enklare kapitelböcker med färre bilder vilket skulle kunna innebära att de själva utmanar 

sin ork för att klara större textomfång. Ju mer eleverna läser, desto mer medvetna blir de om 

hur en ökad förförståelse gör det lättare för dem att läsa. Eleverna som använder datorn vid 

sin läs- och skrivinlärning hade en positivare inställning till läsningen än de elever som 

arbetade med den traditionella läs- och skrivinlärningsmetoden. I förlängningen kan det leda 

till att eleverna vill läsa alltfler och alltmer texter vilket medför att de kan delta i sammanhang 

där skriftspråket används för att skapa mening. Anledningen till detta kan bero på att de är 

mer vana att se och läsa datorskriven text samt att de möjligen har bättre bokstavskunskap.  

 

 

13. Avslutande diskussion 

 
Det har stor betydelse för eleverna vilket arbetssätt läraren väljer. Framförallt är det viktigt att 

läraren har god kännedom och kunskap om flera läs- och skrivinlärningsmetoder. Under 

studiens gång har jag förstått att det är många faktorer som påverkar elevens läs- och 

skrivinlärning, datorn verkar vara en positiv faktor. När eleverna ”skriver sig till läsning” får 

de möjlighet att producera sina egna texter vilket gör dem till kunskapsproducenter (Trageton 

2005,s.9). Genom att intervjua eleverna samt ”lusa” eleverna på en skola har jag försökt att ta 

reda på hur effektiv datorn är som hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning. Precis som Trageton 

(2005, s.45) skriver så kan klassrumsmiljön både förhindra och stimulera lärandet och av den 

anledningen har jag valt att titta på lärarens förhållningssätt samt miljöns utformning under 

studien. Resultatet ställde jag sedan i relation till vad läs- och skrivforskning idag säger om 

barns läs- och skrivinlärning samt om datorns effektivitet. 
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Under intervjuerna har jag fått ta del av elevernas upplevelser att arbeta med datorn som 

hjälpmedel vid läs- och skrivinlärningen. Samtliga elever hade positiva upplevelser och 

svaren i intervjuerna har tydligt visat att användandet av tangentbordet som skrivredskap 

bidrar till kreativitet och motivation. Detta kan bero på olika faktorer. En faktor kan vara att 

det är lättare att skriva på tangentbordet än att forma bokstäver med pennan. En annan faktor 

som är bidragande till elevernas motivation är att de producerar sina egna texter. Fortfarande 

finns det många lärare som tycker att det är konstigt att elever börjar skriva innan de kan läsa, 

det tycker inte jag. När vi lär oss att rita, ritar vi egna bilder. Vi ritar sällan av någonting.  

Enligt Trageton är det lättare för eleven att hitta på egna texter och skriva det på datorn än att 

skriva av bokstäver som någon vuxen har skrivit. Skillnaden blir att det eleven skrivit själv 

har de en förståelse för när de läser, vilket de inte har på samma sätt när de läser i en läsebok. 

Tänk att få göra sin första ordbok själv; skriva texten själv, illustrera egna bilder och slutligen 

att få läsa sin egen ordbok för en kompis. 

 

Informationsteknik (IT) har gradvis gått över till att benämnas Informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) där kommunikationen mellan minst två personer är det centrala.  

Just kommunikationen är viktig då eleverna utvecklar sin läs och skrivinlärning. För att 

kommunicera krävs det ett samarbete vilket skedde oftare i klassen som arbetar enligt 

Tragetons metod. I klassen där eleverna arbetar traditionellt med sin läs- och skrivinlärning 

förekom mestadels individuellt arbete. I Lpo 94 förespråkar man denna kunskapssyn där 

kommunikation, dialog och samarbete har stor betydelse för elevernas lärande. Även i LUS- 

resultaten kunde jag se skillnader mellan den klass som arbetar med datorer som hjälpmedel 

och den klass som arbetar mer med traditionellt med läs- och skrivinlärning. Jag kan se att 

klass 2a når något högre på LUS- punkterna jämfört med klass 2b. Detta skulle kunna tyda på 

att klass 2a har samarbetat och lärt av varandra mer regelbundet och på så sätt utvecklat 

förmågan att tala om den skrivna texten, metaspråk, vilket är en betydande förutsättning för 

den fortsatta utvecklingen. 

 

 I min undersökning har det framkommit att eleverna i klass 2a hjälper varandra mer även i 

andra situationer som till exempel när de arbetar i matematik. Det var en fantastisk upplevelse 

att se när eleverna satt tätt tillsammans i en diskussion om problemlösning. Att samarbeta 

under till exempel matematiklektionerna ser jag som en stor vinst då det även här utvecklas en 
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språklig aktivitet, verbalt och skriftligt. Jag kunde också se att eleverna i klass 2a var mer 

medvetna och reflekterande över sitt eget lärande jämfört med eleverna i 2b. Jag kunde se att 

eleverna medvetet valde en kompis, som låg på samma kunskapsnivå, att samarbeta med 

under lektionerna för att få stimulans. Genom detta samarbete tolkar jag det som att eleverna 

befinner sig i den proximala utvecklingszonen (Säljö 2005,s.120) då samarbetet leder till 

lärande. 

 

 Skolans uppdrag är att ge eleverna rika möjligheter till att samtala, läsa och skriva samt ange 

vilka mål som skall uppnås enligt Lpo 94. Det finns inga direktiv i styrdokumenten om hur 

denna inlärning skall gå till utan det är helt upp till läraren vilken metod hon väljer att 

använda. Som jag tidigare har nämnt så är det är viktigt att lärare har kunskap om fler läs- och 

skrivinlärningsmetoder då man vet att det är just detta som brister för att få en ökad 

måluppfyllelse. Brister lärarnas kunskaper inom läs- och skrivinlärning så syns det i elevernas 

resultat. Fortfarande är det många lärare som förespråkar den traditionella metoden där 

eleverna lär sig att läsa och skriva med hjälp av papper och penna och anser att det är fusk att 

använda tekniska hjälpmedel som till exempel datorer och miniräknare vid inlärning. 

 

Enligt Lpo 94 har skolans rektor det yttersta ansvaret för skolans resultat (Skolverket1994). 

Hur ser det egentligen ut på skolorna, har rektorer god kännedom och kunskaper om läs- och 

skrivinlärningsmetoder? Eller är det så att rektorerna har andra arbetsuppgifter som prioteras 

så att de inte ser dessa möjligheter att påverka skolans resultat? I dag visar aktuell forskning 

på en nedgång i elevernas läs och skrivkunskaper (Skolverket 2006). Detta kan enligt  

Myrberg (2005:3,s 8-11) bero på att många nyutexaminerade lärare inte har tillräckliga 

kunskaper om läs- och skrivinlärningsmetoder.  

 

 

Eleverna i de jämförda klasserna har haft olika bakgrund vilket har gett dem olika 

förutsättningar för deras läs- och skrivinlärning. Eleverna i klass a har gått på olika förskolor 

där personalomsättningen varit stor. Flertalet pedagoger har haft brister i det svenska språket, 

dessutom har fyra av eleverna gått i en liten språkgrupp där de har fått hjälp med sin 

språkstörning. Eleverna i klass b har gått på en närliggande förskola med förskoleutbildad 

personal. Båda förskolorna ligger i samma bostadsområde och tillhör samma rektorsområde 

som skolan. Att arbeta med Tragetons metod har påverkat eleverna i klass 2a positivt och 

kanske då främst pojkarna som tidigare har haft svårigheter med finmotoriken. Trots olika 
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förkunskaper klasserna emellan har alla elever i klasss 2a utvecklat sin läs- och skrivinlärning 

något mer än eleverna i klass 2b. Eleverna i klass 2b har följt läs- och skrivutvecklingen mer 

jämnt från F- klassen till årskurs 2. Mot bakgrund av detta är det tänkvärt att det är många 

faktorer som påverkar elevernas läs- och skrivinlärning, inte bara under skoltiden, även tiden 

dessförinnan. 

  

14. Vidare forskning 
                           
Undersökningen har för min del gett mig insikt om vikten av att lärare är skickliga och har 

god kännedom och kunskap om flera läs- och skrivinlärningsmetoder. Med tanke på vilka 

positiva erfarenheter datoranvändningen har medfört i min undersökning, hoppas jag att 

ytterligare forskning kan ge mer kunskap som kan leda till fortsatt utveckling inom IKT och 

skola. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie, men då med elever med 

likvärdiga socio- kulturella förhållanden.    

 

I mitt kommande arbete med språkstörda barn önskar jag arbeta med Tragetons metod då jag 

ser att det gynnar elevernas språkinlärning på ett positivt sätt.    
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
 

 

1 Varför är det bra att kunna läsa? 

 

2 Varför är det bra att kunna skriva? 

 

3 Hur känns det att skriva på datorn? 

 

4 Vilken skillnad är det på att skriva med penna och på datorn? 

 

5 Vad skriver du på datorn? 
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Bilaga 2 

                                                  Hej! 

Jag heter Annika Lauffs och är lärarstudent på Södertörns högskola. I 

våras gjorde jag min praktik på Åbyskolan. Jag blev då intresserad av 

elevernas läs och skrivutveckling. Just nu skriver jag min C-uppsats 

om elevens läs och skrivutveckling i årskurs 2. Under arbetets gång 

önskar jag att få intervjua samt ”lusa”eleverna i klass 2a och 2b. Detta 

innebär att jag intervjuar eleverna ang. deras uppfattning om att 

använda datorn som hjälpmedel vid läs och skrivinlärningen. Att 

”lusa” eleverna innebär att de läser enskilt för mig i 5minuter. 

Resultatet kommer endast att bearbetas anonymt och användas i 

studiesyfte. 

 

Vänligen kryssa i talongen och lämna till skolan snarast! 

                   

 

                         

                                 Med vänliga hälsningar 

                                     Annika Lauffs 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

                 Ja                      Nej  

 

 

 

Annika Lauffs får LUS,a mitt barn. Resultatet kommer endast att 

bearbetas anonymt och användas i studiesyfte. 
 

Elevens namn ………………………………………………………… 

Målsman        ………………………………………………………… 
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Bilaga 3                                                

                                           Hej Kristin! 

 
 
 
 

Jag är en lärarstudent från Södertörns högskola som under den här terminen ska 

genomföra en studie av elevers läs och skrivutveckling. Studien kommer att 

ligga som underlag för min C- uppsats som skall vara färdig till 24/11. Jag 

kommer att ”lusa” tjugo elever i årskurs två. Självklart råder full anonymitet, 

varken skolans namn eller inblandade elever kommer att nämnas i min uppsats. 

 

                                    Med vänlig hälsning 

 

                            Annika Lauffs XXXXXXXXX 
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Bilaga 4                                                

 
Hej Marianne! 

När jag gjorde min Vfu hos Pia i våras kom jag i kontakt med ”att skriva sig till 

läsning” med datorn som hjälpmedel. 

V 40 börjar jag mitt C-uppsats arbete och jag tycker att det skulle vara intressant 

att LUS, a dina samt Pias elever och jämföra resultaten. 

Gynnar datorn elevernas läs och skrivutveckling eller ej? 

Hör av dig så jag vet om det är ok. Om du undrar något får du gärna ringa mig 

på tfn XX-XXXXXXX 

 

Mvh Annika Lauffs  

 

 

 

 

 

 


