
IKT i skolan 

- Hur några pedagoger och barns ser på IKT i 

skolan utifrån Arne Tragetons modell Skriva 

sig till läsning. 

Södertörns högskola | C- uppsats 15 hp 

 Utbildningsvetenskap avancerad nivå mot förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år, VT 2011 

 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: Janicke Bossér 

Handledare: Stina Hållsten 
 



Abstract 

 

ICT in school – how a few teachers and children looks at ICT in school from Arne Tragetons 

method Write to read 

 

 

In this essay, I have examined what has been studied and presented in the theory of ICT in 

schools. I have based my theory on Arne Trageton’s book Att skriva sig till läsning – IKT i 

förskoleklass och skola (2005) and theories on children’s reading and writing development. 

 

The purpose of this study is to determine how teachers and children experience teaching with 

Trageton’s ICT-based model Att skriva sig till läsning and whether the model is beneficial for 

children's first reading and writing. 

 

Through qualitative interviews with two pedagogues from the same school and some children 

from first grade, I have received answers to my two questions: 

 

1) How do pedagogues and children experience ICT-based teaching in the context of 

children's first reading and writing? 

2) How do pedagogues experience the reading and writing development in first- and 

second-language students when using ICT-based teaching? 
 

The results showed that both pedagogues and children were positive about the model in which 

the computer was used as a writing tool in learning to read and write. The teachers felt that the 

model was suitable for all children according to their conditions. 

 

The children saw the writing as very enjoyable. For the ICT-based teaching to work properly, 

the technology has great significance. The usage of computers is not a problem for neither the 

pedagogues nor the children. Access to computers is perceived as the reason why there are 

only two scheduled ICT-based lessons a week 
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1. Inledning och bakgrund 
Frågan om barn uppnår målen i läs- och skrivfärdigheter är idag ett hett debatterat ämne. Svt1 

har nyss visat en dokumentärserie om ”klass 9A” där det tydligt framkommer att många 

elever inte uppnår lärandemålen i läs- och skrivfärdigheter när de slutat grundskolan. Enligt 

Anita Wester, projektledare för Sveriges deltagande i PISA på Skolverket når idag var femte 

elev inte upp till en grundläggande nivå i läsning (Skolverket 2010). Har man grunderna i läs- 

och skrivfärdigheter innebär det att man kan delta i allt fler och allt mer avancerade 

sammanhang där skriftspråket används för att skapa mening inom olika ämnesområden 

(Liberg 2006:148). 

 

PISA (Programme for International Student Assessment) utför internationella kunskapstester 

på 15-åringars läsförståelse vart tredje år. År 2009 genomfördes det senaste testet där Sverige 

var ett av 45 länder. Jämfört med den första undersökningen år 2000 var resultaten för 

svenska barn gällande läsförståelsen försämrade och hamnar idag på en genomsnittlig nivå i 

ett internationellt perspektiv (Skolverket 2010). Läsförståelse avser här förmågan att läsa, det 

vill säga både den tekniska avkodningen av bokstäver samt förståelsen av innebörden av en 

text (Skolverket 2010).  

 

Vad kan det då bero på att elever inte uppnår målen i läs- och skrivkunskaper? Kan 

undervisningen i barns första läs- och skrivinlärning vara en orsak till att elever som slutar 

grundskolan inte uppnår målen? Att eleverna helt enkelt inte fått en gynnsam start på sin läs- 

och skrivinlärning. Caroline Liberg menar att den traditionella undervisningen, i vilken barn 

lär sig det grammatiska läsandet - ”ihopljudandet” - ses som ett problem då alla barn enskilt 

ska lära på samma sätt och samma hastighet (Liberg 2006:34). Arne Trageton menar att 

datorn är ett givande verktyg till barns läs- och skrivinlärning, där de arbetar utifrån 

informations- och kommunikationsteknik, IKT. I undervisningen med IKT samarbetar barnen 

parvis och de stimuleras till kommunikation, fantasi, förmågan att samarbeta och lösa 

problem (Trageton 2009:16).  

 

I (Lpo94) Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

finns inga tydliga anvisningar om någon specifik undervisningsmetod för att barn skall uppnå 

målen. Utifrån varje barns förutsättningar med utgångspunkt i olika bakgrund, tidigare 

upplevda erfarenheter, olika språk och kunskaper skall ansvaret ligga hos de professionella att 
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använda sådan undervisning som hjälper eleverna att uppnå målen i läs- och skrivfärdigheter 

(Lpo94:4). 

 

Under en av mina VFUperioder kom jag i kontakt med informations- och 

kommunikationsteknologi, IKT. Den används utifrån Arne Tragetons modell Skriva sig till 

läsning (2005) med datorn som hjälpmedel samt utifrån Erica Löfgrens bok Med datorn som 

skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer (2009) i vilken hon beskriver undervisning 

med IKT utifrån sin tolkning av Tragetons modell. Det är främst i årskurs ett som 

undervisning med IKT används men med fortsatt hopp om att använda det högre upp i 

årskurserna. Undervisning med IKT handlar om eleven som producent istället för konsument 

och eleverna parskriver vilket leder till dialog och muntlig kompetens med datorn som 

verktyg (Löfgren 2009:59). Undervisningen med IKT används till största del i barns läs- och 

skrivinlärning. I rollen som snart examinerad förskollärare/lärare finner jag det oerhört viktigt 

att söka efter modeller som ger mig kunskaper och förmågan att undervisa elever till ett 

livslångt lärande. Intresset för undervisningen med IKT och för hur barn lär sig läsa och 

skriva samt synen på barns rätt att klara lärandemålen är grunden till detta arbete. 

  

1.1 Syfte 

Utifrån mitt möte med undervisning med IKT där datorn är skrivverktyget är syftet med 

undersökningen att få en djupare förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att kunna 

undervisa med IKT och hur undervisningen går till. Vidare är syftet att få förståelse kring 

pedagogers och barns syn på undervisning med IKT för barns första läs- och skrivutveckling. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur upplever pedagoger och elever undervisningen med IKT i samband med barns 

första läs- och skrivinlärning? 

 Hur upplever pedagogerna läs- och skrivinlärningen för första- och 

andraspråksinlärare i undervisningen med IKT? 
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2. Avgränsning 
Detta examensarbete grundar sig i undervisning med IKT, vilket kan innebära fler 

användningsområden. Till exempel kan man ta hjälp av olika medier i IKT; digitala bilder, 

digitalt ljud, digital video, olika programvaror och Internet i undervisningen (Alerby m.fl 

2000:127). På grund av omfattningen har jag valt att avgränsa min studie till endast 

undervisning med IKT där datorn agerar hjälpmedel för barns första läs- och skrivutveckling 

enligt Tragetons modell Skriva sig till läsning (2005). 

 

Begrepp som är relevanta för uppsatsen är IKT, sociokulturellt lärande samt läs- och 

skrivutveckling. Begreppen ska i analysen hjälpa till att svara på mina frågeställningar rörande 

pedagogers och barns syn på undervisning med IKT där datorn är hjälpmedlet för barns läs- 

och skrivinlärning och hur undervisning med IKT utifrån Tragetons modell Skriva sig till 

läsning ter sig i praktiken. 

 

Dispositionen tar sin början med begreppsförklaringar och fortsätter därefter med en kort 

historisk tillbakablick om hur synen förändrats på IKT i skolan från 1960- talet fram till idag. 

Uppsatsen fortsätter med teoriavsnitt där även tidigare forskning presenteras. Därefter 

presenteras resultat och analys med slutdiskussion som avslutning. 
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3. Begreppsförklaringar 
 

3.1 IKT 
IKT som är förkortning på Informations- och kommunikationsteknologi kommer från det 

engelska begreppet Information and Communication Technology (ICT). Då IKT både har det 

kommunikativa och det informativa perspektivet ses IKT som en förlängning på 

Informationsteknologi, IT (Trageton 2009:28). Gemensamt för forskare inom området av 

centrala verktyget i IKT (Trageton 2009, Riis 2000, Alerby m.fl 2000). Idag talar man även 

om IKT som ett läromedel till barns läs- och skrivinlärning, där datorn är hjälpmedlet 

(Löfgren 2009:11). Som nämnts ovan har jag valt att begränsa min undersökning på grund av 

omfattningen av IKT i skolan. Min definition av begreppet IKT blir därför datorn som 

skrivverktyg för barns första läs- och skrivutveckling. 

 

3.2 Sociokulturellt lärande 
Tragetons modell Skriva sig till läsning (2005) bygger på ett samarbete mellan barnen när de 

använder datorn som skrivverktyg. Enligt Vygotskij i Strandbergs bok Vygotskij i praktiken 

(2006) är grundtanken med ett sociokulturellt synsätt ett praktiskt och kommunikativt 

deltagande i samspel mellan barnen. Han talar i termer som ”aktivitet mellan huvuden”, vad 

människor faktiskt gör tillsammans samt att de av yttre aktiviteter skapar råmaterial för inre 

processer. Det kan till exempel dela med sig av varandras olika kulturella bakgrunder och få 

större kunskap om allas olikheter. Det är vad barn gör i skolan tillsammans med andra som är 

avgörande för deras utveckling, inte vad de har i huvudet. Vygotskij skapade begreppet den 

proximala utvecklingszonen, med vilken han menar att det barnet klarar idag i samarbete med 

någon annan klarar barnet på egen hand imorgon. Viktigt är även rummets utformning och 

miljön som den existerar för barnet. I miljöer finns förväntningar, värderingar, känslor, 

artefakter, kunskaper och därför är utformningen av rummet viktig för att ta hänsyn till 

barnets stimulans till lärandet (Strandberg 2006:10,20,202). Min definition av begreppet 

sociokulturellt lärande är samarbetet mellan barnen när de läser och skriver på datorn utifrån 

Tragetons modell Skriva sig till läsning (2005). 

 

3.3 Läs- och skrivutveckling 

I läroplanens avsnitt som belyser ”mål att uppnå i grundskolan” är läs- och skrivkunnighet två 

av de grundläggande baskompetenserna för att behärska det svenska språket i tal och skrift 

(Lpo94:10) Att ha utvecklat ett kunnande i läsning innebär att barnen fått lära sig vissa 
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grunder: att varje bokstav har ett namn, ett visst ljud och en viss form. Att ha utvecklat ett 

kunnande i skrivning innebär att kunna forma bokstaven, veta att man skriver från vänster till 

höger och att i ett ord står bokstäverna i en viss ordning från vänster till höger (Liberg 

2006:25). Jag definierar läs- och skrivutveckling som kunskapsförbättring inom läsning och 

skrivning. 
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4. Teori 
 

4.1 Historisk bakgrund  

Här nedan följer en kort sammanfattning om IKT i skolan utifrån ett historiskt perspektiv. 

Fokus ligger främst på synen om datorns användningsområde i skolan med början på 1960-

talet fram till idag. Informationen är hämtad från Ulla Riis rapport IT i skolan mellan vision 

och praktik (2000). 

 

På 1960-talet tog Sveriges riksdag ett beslut om att förr eller senare introducera datorn i 

skolan. År 1970 beslutade Skolöverstyrelsen att påbörja en utredning kring hur man skulle 

använda datorn i skolan och då endast på gymnasienivå, eftersom det var kostsamt med 

datorer. I början av 1970-talet påbörjades en försöksverksamhet med datorer i skolan men 

detta gjordes i relativt begränsad datoranvändning då omfattningen på datorer var låg och det 

krävdes någon datorintresserad lärare som tog initiativet till att undervisa i ”datalära” på 

elevens val eller liknande (Riis 2000: 9-10). 

 

”Datalära” skrevs in i 1980 års läroplan för grundskolan som ett huvudmoment i kursplanen 

för matematik på högstadiet. Det sades ingenting om att undervisningen skall eller bör ske 

med användning av datorer utan ”eleverna bör orienteras om användningen av datorer i 

samhället” och de bör lära sig att inse ”att datorn är ett tekniskt hjälpmedel som styrs av 

människan” och datorfunktionerna var det som skulle behandlas. I mitten på 1980-talet tog 

riksdagen ett beslut om datoranvändningen i skolan som skulle innefatta hela grundskolan, 

men fortfarande ur ett rent datatekniskt perspektiv (Riis 2000: 10-11). 

 

I början på 1990-talet gjordes en ny satsning på datorundervisningen. Datorn skulle användas 

i alla årskurser i grundskolan och inte bara i högstadiet. Användningsområdet tog en vändning 

från den rent tekniska biten till att använda ordbehandlingsprogram som hade börjat utvecklas 

till datorerna. Nu satsades 100 miljoner kronor till att utbilda lärarna och ge dem kunskaper 

om hur de skulle använda datorerna (Riis, 2000: 14). 

I mitten på 1990-talet började IT användas och det satsades 1,5 miljarder kronor av Kunskaps- 

och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) på olika skolprojekt där utveckling av läromedel 

och en webbplats ingick. Vid samma tidpunkt började man se att IT började utvecklas från 

enbart synen på informationssök via datorn till att även se att den kommunikativa och sociala 
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delen var en viktig för datoranvändandet. Istället för att tala om IT i skolan började man nu 

använda sig av IKT (Riis, 2000: 17). 

 

Idag på 2000-talet har IKT kommit för att stanna. Ulla Riis (2000) jämför IKT med järnvägen 

eller elektriciteten där historiska paralleller kan dras. Hon säger att som generell 

infrastrukturell teknik har IKT integrerats i vår vardag och i vårt samhälle. Skolan har 

upptäckt att IKT är ett medel för barns lärande, då den som social funktion har många 

funktioner som bland annat passar in i den läs- och skrivutvecklande undervisningen (Riis 

2000: 22). 

 

4.2 IKT- Att skriva sig till läsning 

I Arne Tragetons bok Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola (2005) 

beskriver han sin modell Skriva sig till läsning. Här ges en kort presentation av modellen, hur 

den utvecklades samt kort om vilka grundläggande förutsättningar som behövs för 

undervisning med IKT. Trageton redovisar de tre första årens arbetsgångar inom hans modell 

Skriva sig till läsning. Jag avser dock att relevansen för min undersökning gäller årskurs ett. 

Presentationen sker delvis ur Erica Löfgrens bok Med datorn som skrivverktyg – språk, 

motorik och bokstavsformer (2009), med hjälp av Tragetons modell. 

   

Ett av bokens syften är att visa att en totalpedagogik med innehållsrika 

teman, informellt lärande, estetiska och lekinriktade aktiviteter skapar en 

bättre kvalitet på inlärningen av det egna språket (Trageton, 2005:7). 

 

Arne Trageton är pedagog och lärarutbildare i Norge. Han kom i kontakt med en modell och ett 

tankesätt som rör de yngre barnens läs- och skrivutveckling. Modellen och tankesättet grundar sig 

i ett forskningsprojekt från USA om IKT i skolan hos de yngre barnen. I forskningsstudien 

tittade man på hur barnen med hjälp av skrivmaskin lärde sig läsa och skriva. Resultaten 

visade att barnen lärde sig läsa och skriva snabbare än med den traditionella 

inlärningsmetoden, ”ljudningsmetoden”
1
 (Trageton 2005:7). 

 

                                                 
1
I den traditionella inlärningsmodellen, ”ljudningstekniken” får barnen lära sig att varje bokstav har ett namn, ett 

visst ljud och en viss form. De får lära sig att i ett ord står bokstäverna i en viss ordning från vänster till höger 

och att bokstäver som står i en viss ordning har ett visst uttal. Barnen lär sig att när man läser ska man ljuda ihop 

bokstäverna i ett ord och försöka lyssna vad det blir (Liberg 2000:25). 
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Barns finmotorik är inte utvecklad i den ålder de ska lära sig läsa och skriva vilket gör det 

svårt för dem att använda pennan (Trageton 2005:7). De måste lägga ner mycket energi på att 

lyckas forma bokstäverna och lägger ofta ner mycket negativ energi på att jämföra andras 

bokstäver med sina egna. I undervisningen med IKT, där datorn är verktyget att skriva på lär 

sig barnen forma bokstäverna med pennan först i årskurs två. Anledningen till det är att 

undvika svårighet med motoriken och öga/handkoordinationen. Finmotoriken under årskurs 

ett menar Trageton kan främjas på andra sätt än att jobba med pennan. Klippa, rita, jobba med 

lera, klistra och använda olika bygglekar är några exempel (Löfgren 2009:71). 

 

Skriva sig till läsning handlar om att ta bort pennan under första året och enbart använda 

datorn som skrivverktyg. Många tror att de som arbetar med modellen är negativt inställda till 

handskriften men det är precis tvärtom. Barnen väntar helt enkelt med att forma bokstäverna 

med pennan tills de är kognitivt och motoriskt utvecklade, vilket medför en bättre och 

lustbetonad handskrivning (Trageton 2005:125). 

 

Av fler orsaker är det lätt att använda datorn som skrivverktyg. Med datorns hjälp kan alla 

barn koncentrera sig på att skriva och alla får lika fina bokstäver. Dessutom är det lättare att 

skriva nya utkast eller tillfoga nya idéer efterhand som de dyker upp. Med den traditionella 

handskrivningen blir ansträngningen både motorisk och emotionell (Trageton 2005:141). 

Utifrån det visade resultat Trageton såg i forskningsstudien från USA och hans övertygelse 

om modellen startade han upp ett eget projekt, Textskapande på dator 1-4 klass, med start år 

1999 i Norge, Danmark, Finland och Estland där barn använde datorn som skrivverktyg, med 

början i årskurs 1 till 4, som här i Sverige motsvarar förskoleklassen till årskurs tre. I Sverige 

som dessvärre inte deltog i projektet kom intresset för IKT användning i skolan först år 2004, 

och då genom det stora intresse media visade (Trageton 2005:177). 

 

År 2002 när projektet hållit på i tre år gjordes en utvärdering där Trageton jämförde åtta 

”datorklasser” med åtta klasser som använt den traditionella inlärningsmodellen för läsning 

och skrivning. Barnen gick i trean och alla fick skriva två texter var, en faktatext och en saga. 

Eftersom barnen i ”datorklasserna” skrev sina texter på dator och de andra barnen skrev för 

hand, skrevs alla texter in på dator så att de erfarna lärare som enligt givna mallar skulle 

bedöma och poängsätta texterna inte skulle kunna se från vilka klasser texterna kom. 

Trageton (2005) upptäckte inte bara att läs- och skrivutvecklingen gick snabbare i 

datorklasserna utan även att skrivningen förekom läsningen. Trageton (2005) har därför 
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ändrat begreppet ”Läs- och skrivutveckling” till ”Skriv- och läsutveckling” (Trageton 

2005:137). Vidare upptäcktes att texterna som skrevs av ”datorklasserna” blev längre och 

hade ett större innehåll (Trageton 2005:129,130).  

 

Trageton (2005) utgår ifrån det sociokulturella synsättet inom lärandet. I samspelet i 

skrivarparet lär sig barnen visa respekt för varandra. De känner sig trygga och lär sig ta 

hänsyn till och uppskatta att andra kan andra saker. Barnen övar sig också i att självständigt 

och tillsammans med andra formulera ståndpunkter och åsikter grundade på gemensamma 

samtal (Löfgren 2009:66). Enligt Vygotskij i Sandberg (2006) är människors samspel inte 

bara är en metod för lärande och utveckling, utan samspel är lärande och utveckling 

(Sandberg 2006:47).  

 

Barnen delas in i par och det kan vara bra att då ta hänsyn till klassens klimat. Det är alltid 

pedagogens ansvar att dela in skrivarparen och det kan vara jobbigt för vissa barn med 

samarbetet. Därför kan det med fördel vara bra att varje skrivarpar får arbeta under en längre 

tid vilket inger vana och därmed trygghet (Löfgren 2009:26). Barnen arbetar tillsammans med 

en text utifrån olika teman. Det ligger på pedagogens ansvar att välja teman och textgenre 

som skall ha ett vidgat innehåll för att stimulera barnen till samtal där eleven gör medvetna 

val och kan förhålla sig till problem och olika dilemman (Löfgren 2009:66). Barnen utgår 

ifrån sina egna erfarenheter i textens innehåll och agerar sekreterare åt varandra. När de 

utifrån kommunikation och i dialog med varandra kommit på vad som ska skrivas agerar de 

sekreterare åt varandra, den ena säger vad som ska stå och den andre skriver det (Löfgren 

2005:25,26). Modellen har stora likheter med LTG- metoden
2
 (Leimar 1975:63) 

 

När projektet visade de goda resultat Trageton föreställt sig, skrev han sin bok Att skriva sig 

till läsning – IKT i förskoleklass och skola (2005). I Norge är klass ett motsvarande 

förskoleklass här i Sverige, i vilken sexåringar går och Trageton menar att 80-90% av alla 

sexåringar har dator i hemmet och att den ses som ett självklart föremål. Han menar att 

sexåringar dessutom gärna visar på lust till läsning och skrivning. När hem och samhälle 

utanför skolan använder datorn som skrivmaskin, varför ska då inte också sexåringar i skolan 

använda detta hjälpmedel (Trageton, 2005:55)? 

                                                 
2
 LTG är en förkortning av Läsning på talets grund och tar sin utgångspunkt ifrån elevernas egna aktiva 

ordförråd och begrepp. Detta medför att texterna innehåller ord som är meningsfulla för barnet (Leimar 

1975:63).  
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Många har enligt Trageton förutfattade meningar om datorn i skolan, exempelvis att den 

endast används till spelande och inte i något pedagogiskt syfte. Därför betonar Trageton 

vikten av information om användandet av datorn i pedagogiskt syfte till föräldrar innan start. 

Den forskning som finns om undervisning med IKT för barns läs- och skrivinlärning är ett bra 

sätt att bemöta den skepsis man troligen möts av (Trageton 2005:55,56). 

 

Innan undervisningen med IKT påbörjas är det viktigt att lärarna utför ett bokstavstest. Detta 

test görs för att lättare kunna individualisera undervisningen utifrån barnens förutsättningar. 

Testet visar på vilka versaler och gemener barnet kan och vilka som behövs tränas på. I slutet 

av första året görs ett nytt test för att se utvecklingen i läs- och skrivkunskaperna ((Trageton, 

2005:56,57). 

 

Det sociokulturella klassrummet är ett rum för gemensamt lärande och barnen 

skall i rummet kunna experimentera, iaktta, studera, leka, samtala, diskutera, 

delta, värdera, observera, undersöka, undra, uttala sig, få något sagt, samtala 

om, nyttja olika informationskällor, framföra, ha åsikter om, lyssna, läsa och 

skriva (Trageton 2005:11). 

 

När Trageton talar om miljöns betydelse för barns skriftspråkstimulering menar han vikten av 

klassrummets möblering. Klassrummet skall innehålla många arbetsvrår; lekhörna, en 

konstruktionsavdelning, en sandlåda och naturligtvis en datorhörna i vilken det bör finnas två 

till fyra stationära datorer. Anledningen till att han vill ha datorer i klassrummet och inte i 

datorsalar, vilket var vanligt förr, är att det senare speglar det traditionella klassrummet, i 

vilket barnen satt vid datorerna längs väggen med ryggen mot läraren. Trageton menar att när 

datorrummen fanns skedde inte datoranvändningen utifrån ett pedagogiskt syfte utan utifrån 

ett rent tekniskt syfte. De texter som skrevs in på datorn var inte heller egenproducerade 

(Trageton 2005:45,47,48). Han säger vidare att vid varje station i klassrummet bör 4-6 barn 

samarbeta vilket främjar det sociala samspelet. Vid varje dator bör barnen arbeta parvis vilket 

medför språklig och teknisk utveckling hos båda barnen (Trageton 2005:50). 

 

Barn är alldeles för stillasittande idag anser Trageton och menar därför att barn ska stå upp 

och jobba vid datorn med databord som är höj- och sänkbara. Datorerna i klassrummet måste 

ha fungerande ordbehandlingsprogram och det måste finnas en fungerande skrivare. Det ska 

finnas hörlurar till varje barn så de kan använda talsyntesen, i vilken barnet hör ordet det 
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skrivit upprepas av datorn.  Tangentbordet bör vara markerat med ett vitt streck i mitten för att 

barnen ska veta var vänster respektive höger hand ska ha sin position, detta för att underlätta 

skrivandet för barnet (Trageton 2005:51,52). 

 

Trageton (2005), Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) och Löfgren (2009) skriver alla 

om datorns omfattning i barns hem idag och hur de flesta barn behärskar datorn som verktyg 

redan innan de börjar skolan. 

 

4.2.1 Arbetsgången under första året 

Här nedan presenteras den redan nämnda arbetsgången under årskurs ett i barnens läs- och 

skrivutveckling enligt Tragetons modell. När de grundläggande momenten är utförda; 

bokstavstestet, datorer med ordbehandlingsprogram och skrivare är installerade, 

elevindelningen gällande samarbetet vid datorerna, klassrummet färdiginstallerat och 

möblerat samt genomgången av datoranvändningen kan steg ett i undervisningen ta fart. 

 

1.Arbetsgången tar sin början med bokstavsräckorna där barnen börjar trycka på 

tangentbordets alla knappar på en gång och på så sätt fylls papper efter papper med olika 

bokstäver och tecken. Alla orden sitter ihop till ett ända långt ord (bokstavsräckorna) utan 

mellanrum, punkt och stor bokstav. Bokstavsräckorna skrivs ut och häftas ihop till en egen 

bokstavsbok med en egenproducerad framsida (Trageton 2005:60). Dessa böcker används 

sedan för barnen att leta upp olika bokstäver och ringa in de i olika färger. Till skillnad från 

den traditionella undervisningen där bokstäverna undervisas en och en lär sig barnen fler 

bokstäver och ord på en gång. De lär sig också versaler och gemener då de ringar in dessa 

med olika färger. Ett exempel: ett barn har lyckats skriva ”ÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖL” en lång 

stund. När barnet ringat in alla Ö med blått och alla L med rött ljudade han bokstäverna och 

fick på samma gång ihop ordet ”ÖL” (Trageton, 2005:62).  

 

2. I bokstavsräckor plus namn fortsätter bokstavs- och ordutvecklingen och barnet letar upp 

bokstäver som kan finnas i sitt namn. De testar sig fram, frågar varandra och läraren om hjälp 

tills de hittat rätt. Trageton säger att på väggarna i klassrummet ska alfabetet sitta uppe, gärna 

i större format, där både versaler och gemener får plats. Dessutom ska det vid varje arbetsplats 

finnas en mindre kopia av alfabetet. Han betonar det, då det blir allt viktigare att använda 

ordningsföljden av bokstäverna i informationssamhället (Trageton 2005:66). 
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3. Barnen ritar en teckning utifrån en egen upplevelse av någonting i bokstavsräckor med 

berättelser. Därefter skriver de en berättelse om den med bokstavsräckor. Trageton menar att 

ritandet är minst lika viktigt som skrivandet i undervisningen med IKT. Barnen skriver 

bokstäver som de tror behövs för att skriva ord till berättelsen. När berättelsen är klar läser 

barnet högt sin berättelse för läraren. Trageton säger att i detta stadium kan bokstavsräckorna 

kallas ”hemlig skrift”, då det endast är barnen som kan veta vad det står. Ett exempel: 

”iohiohkjgiohkgkjohkg” betyder ”Jag måste gå hem och lägga mig” (Trageton, 2005:67).  

 

4. I enstaka ord och bokstavsräckor har enstaka ord börjat dyka upp i texten. Vissa ord kan 

vara ord som barnet lärt sig. Andra är ord vill de ha med i sin text. Då hjälper läraren till med 

att ljuda ordet så barnet kan hitta bokstäverna som behövs. Här är det fortfarande 

bokstavsräckorna som används i det mesta av berättelsen. Trots ordutvecklingen är texten inte 

begriplig av någon annan än barnet själv. Det är därför bra att barnet läser ur sin berättelse 

högt för sin kamrat eller läraren (Trageton, 2005:69). 

 

5. Nu har fler och fler ord utvecklats och dessa samlas utan inbördes ordning i en ordbok.  

När ordflödet blivit större kan barnet samla alla ord med samma begynnelsebokstav i en egen 

bok. Barnen ritar även till ordet. Är ordet ”orm”, ritar barnet en orm som hör till ordet. Barnet 

får då en systematisk övning i att hitta den första bokstaven och det första ljudet i ordet. När 

alla bokstäverna har varsin bok sätts de ihop till en alfabetisk ordbok som barnet har nytta av. 

I kommersiella läseböcker med bilder i är det författaren som valt ut texten och bilderna. I 

barnens ordböcker är det barnen själva som är producenterna, vilket medför en personlig 

vokabulär som bygger på barnets intressen och begreppsliga förståelse (Trageton, 2005:70).   

 

6. I detta steg görs barnet uppmärksam på utvecklingen från sats till begynnande 

uppdelning mellan orden. Då barnen börjar upptäcka att bokstavsräckan med ord i en enda 

lång rad gör det svårt att läsa ut orden, uppmuntras de att trycka på mellanslag. Då de skriver 

på datorn blir det lätt gjort utan suddande med radergummi (Trageton, 2005:72). 

 

7. När barnen börjat skriva brukar de stava som de tycker att ordet skall stavas. Barnet skiljer 

än så länge inte på ordgränser utan sätter ihop ord, exempel kan ”Vi har” bli ”vihr”. Det krävs 

mycket av lärare för att kunna utläsa vad barnet skriver i detta steg, som kallas egna 

påhittade ord. Därför rekommenderas att barnet läser sin berättelse högt. Trageton säger att 

när barn skriver sina egna påhittade stavningar på datorn blir orden tydligare och får en mer 



13 

 

varierad form än om de skriver för hand. Orsaken är sannolikt att datorn gör det enklare att 

hitta nya sätt att sätta ihop bokstäver (Trageton, 2005:72).  

 

8. I denna del av arbetsgången, temaorienterade texter, har barnen kommit så långt att de 

kan börja skriva längre texter/berättelser, dikter, sagor, fakta och så vidare. De har då börjat 

förstå sambandet mellan skrivning och läsning. Undervisning med IKT handlar nu delvis om 

att arbeta utifrån olika teman. Utifrån ett tematiskt arbetssätt blir arbetsgången längre gången, 

då de arbetar i olika steg framåt och får på så vis mer fakta som måste föras in successivt i 

texterna (Trageton, 2005:73).  

 

9. Nu är vi framme vid det sista steget, brevskrivande utifrån teman. Där får barnen lära sig 

att de olika texterna benämns olika samt att texter utformas olika i skrift, i olika genrer. 

Trageton säger att det blir tydligare och det visar barnen vilket syfte texten ska uppnå. En 

faktatext skrivs på ett sätt och en saga skrivs på ett annat sätt. Eftersom det i ett tema ingår 

olika typer av texter; faktatext, förklarande text, berättande text och så vidare, gör kunskapen 

om de olika genrerna och dess utformning det lättare för barnen att skriva (Trageton, 

2005:73). För att ytterligare öka textkompetensen hos barnen kan man ägna sig åt gemensamt 

läsande av olika böcker, samtal och reflektion (Löfgren 2009:67). 

 

Som pedagog måste man ha en positiv inställning till barnets eget ansvarstagande. Om barnen 

får stöttning i form av utmaningar, feedback och beröm av pedagogen, kommer barnen vilja ta 

eget ansvar (Löfgren 2009:66). 

 

4.3 Att lära sig läsa och skriva 

Detta avsnitt ger en presentation om vad olika författare säger om barns läs- och 

skrivinlärning utifrån olika modeller samt vilka förutsättningar som bör ges för barnens 

utveckling inom läsning och skrivning. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) menar att forskning visar på att det är lättare för barn, 

och att det ofta faller sig naturligt, att skriva innan de läser. Trageton menar att detta gäller 

både första- och andraspråksinlärare. Han säger att i de språk från vilka svenskan skiljer sig 

ljudriktigt, har elever svårt att ta till sig läsningen. Men när barnen skriver ordet och lyssnar 

på det i talsyntesen lär de sig snabbt de svenska orden (Trageton 2005:180). En anledning kan 

vara att det är lättare att skriva än att ljuda ihop bokstäverna. Just av den anledningen menar 
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Trageton att hans modell Skriva sig till läsning är bra för barns läs- och skrivutveckling, 

eftersom skrivandet tar sin början direkt vid starten. Som nämnts tidigare producerar barnen 

egna texter i undervisning med IKT, vilket medför att de själva väljer vilka ord som ska stå i 

texten. Ord som de kan skriva och förstå (Trageton 2005:70). 

 

Om barnen skall lära sig läsa ett ord enligt den som i den traditionella modellen, måste de 

först gå igenom bokstav för bokstav och vilka ljud de har. Dessa ljud kallas inom 

språkvetenskapen fonem. När barn är fonologiskt medvetna har barnet lättare för att lära sig 

hur skrivtecknen används i läsning och skrift. I nästa steg måste barnet komma ihåg alla 

ljuden i minnet, parallellt para ihop dem, för att samtidigt kunna känna igen vilket ord 

ljudningen motsvarar. Med skrivandet kan barnen ta en sak i taget. De ljudar fram ett ljud, 

stannar upp och tänker efter vilken bokstav det motsvarar, varpå de skriver ner den bokstaven. 

Så fortsätter sedan proceduren tills hela ordet är skrivet (Myndigheten för skolutveckling 

2007:25,33). 

 

I genrepedagogiken lär sig barnet att läsa och skriva utifrån hela ordet och inte utifrån varje 

bokstav som i den traditionella modellen.  Barnen lär sig hela ordet på en gång och ordet sätts 

direkt in i ett sammanhang, vilket även gynnar andraspråkselevernas läs- och skrivutveckling. 

Gibbons menar att göra något explicit är att få kunskap relaterad till verkligheten. I 

genrepedagogiken lär sig barnet skriva olika texter i sin helhet. De får även lära sig att olika 

texter kan se olika ut och hur olika tänkt läsare. Barnen arbetar parvis eller i grupper om tre 

till fyra. Genrepedagogiken är gynnsam för andraspråkselever då orden förstås utifrån sitt 

sammanhang (Gibbons 2002:82,87). 

 

Det pågår debatt om vilken inlärningsmodell som är lämplig för barns läs- och 

skrivutvecklande. Ny forskning menar att det egentligen inte handlar om vilken modell en 

pedagog använder sig av utan andra faktorer som påverkar barns läs- och skrivutveckling; 

deras förmåga att återge och förstå meningar och berättelser, barnens vokabulär samt barnens 

förmåga att delta i språkliga intentioner (Myndigheten för skolutveckling 2007:35). 

 

När barn interagerar med varandra i undervisningen samtalar de kring sina texter, hur orden 

låter och byggs upp, kunskap som rör innehållet i texten och så vidare. En annan aspekt av det 

gemensamma läsandet och skrivandet är att de får möjlighet att lära sig arbeta med olika typer 

av människor. Detta är en god grund till barns läs- och skrivutveckling (Gibbons 2002:40). 
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Trots att Sveriges lärare har bra utbildning och väl utvecklade styrdokument lämnar många 

elever grundskolan utan att uppnå målen i läs- och skrivutveckling. En möjlig anledning kan 

vara elevers bristande läsintresse. Därför är det viktigt att lärarna gör sin undervisning så 

intressant som möjligt (Lundberg 2010). Det krävs vissa förutsättningar för att barn ska 

utvecklas i läsning och skrivning och dessa förutsättningar krävs oavsett vilken social och 

kulturell bakgrund barnet har. En del barn har mött läs- och skrivaktiviteter innan de fyllt ett 

år medan andra först kommer i kontakt med dessa när de börjar skolan. Vissa barn har ett 

annat modersmål än svenska och därför är individualiseringen viktig för att barn ska finna 

lusten till fortsatt lärande (Myndigheten för skolutveckling 2007:27).   

 

En viktig förutsättning är mötet med den läs- och skriftspråkliga kulturen. I den ingår skriften, 

skriftspråkets genrer, böcker, datorn samt penna och skrivpapper. En annan förutsättning är att 

möta andra med större erfarenhet av läsning och skrivning, såsom lärare och andra barn 

(Strandberg 2006:49). Trageton (2005) menar att pedagogens uppgift blir att stötta och 

vägleda barnet till att utvecklas. Ytterligare en mycket viktig förutsättning för barns lärande i 

läs- och skrivutvecklingen är att ha roligt under tiden man gör det. Alla barn tycker om att 

leka och därför menar Trageton att läs- och skrivundervisningen med datorn som verktyg 

skall vara lekfull. Han säger att skapande verksamhet, praktiskt arbete och lek ska ses som 

väsentliga delar av skoldagens aktiviteter (Trageton 2005:16). 

 

Oftast är läsning och skrivning det barn lär sig först i undervisningen när de börjar skolan. 

Erfarenheten av den inlärningen sätter sin grund i den fortsatta inlärningen. Barn som tidigt 

upplever motgångar i läs- och skrivarbetet får ofta en negativ självbild. För att undvika detta 

är det viktigt att som lärare individualisera varje barns lärande utifrån den nivå som barnet 

befinner sig (Kullberg 2004:107).  

 

4.4  IKT i skolan 

Men lär sig egentligen barn och ungdomar mer när de använder sig av IKT i 

skolan? Och när de lär sig – lär de sig då på ett bättre och effektivare sätt? 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001:7) 

 

Erica Löfgren menar i sin bok Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och 

bokstavsformer (2009) att datorn i sig inte ses som en revolutionerande upptäckt i ett klassrum 

då den i många klassrum använts till att renskriva texter i en skrivuppgifts slutsteg. Det 
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revolutionerande är att använda den som ett verktyg för barn att lära sig läsa och skriva på, 

vilka är två av fyra grundläggande kompetenser enligt Lpo94. Datorn som skrivverktyg ger 

barnen ett lugn eftersom de oftast hinner skriva hela sin text vilket kämpande med pennan inte 

gör. Arbetet med pennan, inger snarare olust i form dålig självkänsla, när finmotoriken inte är 

utvecklad. Många elever i de yngre åldrarna väljer bort berättelser i skrift då det anses för 

mödosamt. En anledning till att datorer är bra redskap för den grundläggande läs- och 

skrivinlärningen och under den fortsatta språkutvecklingen är att barnen lär utifrån egna 

skapade texter, vilka är utgångspunkten för IKT enligt Tragetons modell (Löfgren 2009:11). 

 

Elevernas arbeten vid datorerna, där de samarbetar med texterna, utvecklar barnens förmåga 

att uttrycka sig muntligt. Eftersom de håller en dialog med varandra om textens innehåll måste 

barnen kunna göra sig förstådda. I samarbetet övar de sig i att ge och ta muntliga instruktioner 

Löfgren 2009:65). 

 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att inspirera till ett livslångt lärande, på ett lustfyllt och 

kreativt sätt. Genom datorn som skrivverktyg får barn, utifrån sina egna intressen och 

erfarenheter, skapa sina egna texter, vilket i sig leder till ett lustfyllt skapande. De tillfällen 

som ges ska vara lekfulla då det ger positiva signaler till att använda datorn som skrivverktyg. 

Barnen får tidigt lära sig att texter kan skrivas på olika sätt, i olika genrer, så barnen vet när de 

ska skriva vad (Trageton 2005:73). Lusten är enligt Kullberg (2004) den motor som väcker 

intresset att lära och att hålla lärandet vid liv, vilket i sig föder ett engagemang som fungerar 

som egen motivation till att fortsätta lära. Hon säger vidare att en trolig anledning till att barn 

accepterar datorn i klassrummet som ett naturligt föremål och att den används i 

undervisningssyfte är datorns omfattning i barns hem. Om man redan hanterar datorn innan 

användandet av den i skolan, behövs inte mycket kraft och tid att lära sig datorn som redskap 

(Kullberg 2004:29,99). 

 

Enligt Trageton (2005) och Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) handlar IKT i skolan 

om ett nytt sätt att kommunicera, där kunskapen förmedlas i dialog genom samspelet mellan 

elev/elev och elev/lärare. Detta står i kontrast till den traditionella skolgången, där eleven 

enskilt skulle ta till sig kunskap genom att lära sig ljuda ihop bokstäver till ord och att tyst och 

stilla ta sig igenom en text producerad av författaren till läsläran. 
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Löfgren menar att IKT i skolan och datorn i klassrummet innebär en förändring i utvecklingen 

av hur vi i framtiden kommer att kommunicera med varandra. Undervisning med IKT innebär 

att barnen då de arbetar parvis måste kommunicera. De frågar varandra saker som de 

tillsammans hittar lösningar på, de lär av varandra, de lär sig att använda språket på rätt sätt i 

olika situationer, lär sig stava och sätta in ord på rätt ställe och så vidare (Löfgren 2009:59). 

 

4.5 Ett kritiskt förhållningssätt 

Inom begreppet IKT som undervisningsmodell för barns läs- och skrivutveckling finns väldigt 

lite forskning och utifrån det har några författare synpunkter om IKT´s trovärdighet som 

undervisningsmodell. Författarnas kritik är hämtad ur Arne Tragetons bok Att skriva sig till 

läsning (2005). 

 

Oppenheimer menar att trovärdigheten för datorns förbättrande av barns lärande inom läsning 

och skrivning saknar belägg till följd av bristen på forskning. Trots det skär skolorna ner på 

sådant som berikar barnens liv, musik, konst och fostran, för att få råd att köpa datorer 

(Trageton 2005:27). Larsen menar vidare att IKT inte handlar om kommunikation och social 

aktivitet utan om pedagogiska programvaror och hur de konserverar vår hundra års gamla 

undervisningstradition (Trageton 2005:27). Även Lundberg är negativ när det gäller barns 

lärande på datorn då den fonetiska principen blir åsidosatt. Den ingår i den traditionella 

undervisningen och anses internationell. Lundberg säger att genom kombinationen av fonem 

på olika sätt får man fram en rikedom (Lundberg 2010:23).  

 

4.6 Vad säger styrdokumenten? 

Att tala, skriva, räkna och läsa är grundläggande baskompetenser i läroplanen. Trageton 

menar att IKT utgör en femte baskompetens (Trageton 2005:9). Med detta sagt kan det vara 

intressant att ta reda på vad styrdokumenten säger om IKT i skolan, beträffande barns läs- och 

skrivutveckling. Styrdokumenten som används är dels Läroplanen för obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94), dels kursplanen för grundskolan i 

ämnet svenska. 

 

 Under ”mål att uppnå i grundskolan” i Lpo94 kan endast följande kopplas till IKT i skolan: 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har kunskaper om medier 

och deras roll samt kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 

lärande” (Lpo94:10). Däremot finns mer under ”skolans riktlinjer” och ”skolans uppdrag” i 
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Lpo94 som kan kopplas till undervisningen med IKT utifrån Tragetons modell. Enligt 

Lpo94´s riktlinjer ansvarar skolan för att eleverna inhämtar och utvecklar sådan kunskap som 

är nödvändiga för varje individ, vilket också ger en grund för fortsatt utbildning (Lpo94:8). 

Ett av skolans uppdrag är att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 

att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Barnen behöver då få 

beständiga kunskaper, som de skall kunna organisera sig med, i en komplex verklighet där ett 

stort informationsflöde ingår. Därför blir studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och 

använda ny kunskap viktiga. Ett annat av skolans uppdrag är att ge eleven tilltro till sin egen 

språkliga förmåga. Att genom den utveckla kunnande att kommunicera (Lpo94:5)  

 

En viktig uppgift för skolan är att ge eleverna överblick och sammanhang. Eleverna skall ges 

möjlighet att ta egna initiativ och ta eget ansvar. För att elever skall ta till sig kunskaper har 

leken stor betydelse och då särskilt under de tidiga skolåren. Det skall hänsyn tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov samt att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen (Lpo94:4). 

 

I kursplanen för grundskolan i ämnet svenska står att utvecklingen av informations- och 

kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av, och samtidigt förväntningar på 

språkförmåga hos alla (kursplanen för grundskolan i ämnet svenska s.26). Vidare står under 

”mål att sträva mot” att skolan i sin undervisning i svenska ska sträva efter att eleven 

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

Eleven skall utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift och kan även eleven våga uttrycka 

sig i många olika sammanhang. Genom skrivandet och talet erövras medel för tänkande, 

lärande, kontakt och påverkan. Genom sitt eget skrivande fördjupar även eleven sin förståelse 

för grundläggande mönster och grammatiska strukturer i olika texter som utvecklar 

skriftspråkets normer i olika sammanhang. Eleven ska också utveckla sin förmåga att läsa, 

förstå, tolka och uppleva olika typer av texter, samt att anpassa läsningen och arbetet med 

texten till dess syfte och karaktär. Ett av skolans mål att sträva mot är att eleven stimuleras till 

eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning (Kursplanen för grundskolan i 

ämnet svenska s.27). 
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5. Tidigare forskning 
Som nämnts tidigare finns inte mycket forskning på området IKT i skolan men fler än jag har 

funnit ämnet intressant och gjort undersökningar om undervisning med IKT utifrån Arne 

Tragetons modell Skriva sig till läsning. Här nedan följer en presentation av två andra 

uppsatser av studenter från lärarutbildningar som liksom jag funnit intresset för IKT i skolan. 

 

5.1 Uppsats 1 

Trageton- metoden. Ett sätt att arbeta med läs- och skrivinlärning i de yngre åldrarna. En 

fallstudie om användningen av Trageton- metoden i årskurs två är en C-uppsats skriven av 

Lumturije Beqiri 2007. Högskolan i Halmstad. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om användandet av Trageton- metoden, ur ett 

elevperspektiv, gynnar läs- och skrivinlärning. Lumturije valde att utföra kvalitativa intervjuer 

med pedagoger och elever samt observationer. Frågeställningarna hon ville ha svar på var 

följande:  

 Hur upplever eleverna användandet av Trageton- metoden i undervisningen?  

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

samband med läs- och skrivinlärning? 

 

Resultatet hon fick var att eleverna och pedagogerna var mycket positivt inställda till 

skrivandet på datorn. Eleverna trivdes med arbetssättet och upplevde inga svårigheter i att 

jobba med metoden. Pedagogerna däremot tyckte att den praktiska hanteringen av datorerna 

och att organiserandet av undervisningen var omständigt och tog mycket av pedagogernas tid. 

Trots det var pedagogernas syn på metoden positiv då barnen skrev mer text på datorn än med 

pennan. Barnen behövde inte lägga ner tid på att forma bokstäverna innan finmotoriken är 

utvecklad. Det bästa av allt var enligt pedagogerna att barnens läsförmåga förbättrades då de 

lättare kunde läsa datorskrivna texter än handskrivna (Beqiri 2007:44). 

 

5.2 Uppsats 2 
”I datorn brukar man inte bli så trött i handen”. En studie om elever och lärares erfarenheter 

och inställning till IKT i skolan är även den en C- uppsats som är författad av Madeleine Eng 

och linda Nertlinge Asp 2010. Malmö Högskola.  
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Syftet med undersökningen var att få ökad vetskap om vad elever och lärare har för 

erfarenheter och inställning till IKT i skolan samt hur elever upplever att de lär genom IKT. 

Författarna valde att undersöka och få svar på sin studie genom kvalitativa intervjuer. 

 

De utgick från följande frågeställningar: 

 Vad har elever och lärare för erfarenheter av dator i skolan?  

 Vad har elever och lärare för inställning till dator i skolan?  

 Hur upplever elever att de lär genom dator? 

 

I resultatet framkommer det att eleverna upplever att de lär då de använder IKT. Eleverna kan 

uppge vad de lär sig men har svårigheter att precisera hur de lär sig. De anser sig lära att läsa 

och skriva bättre på datorn. Datorn brukas av samtliga elever och då främst vid renskrivning. 

Majoriteten av eleverna samarbetar när de använder datorn och eleverna har en positiv 

inställning till IKT, då de visar sig intresserade och nyfikna på datorn. Pedagogerna har en 

positiv inställning till IKT och tror att det blir mer och mer aktuellt i framtiden. De uppfattar 

det som ett lustfyllt lärande. Det poängteras att fortbildning inom IKT är av vikt för att lärare 

ska våga använda det i undervisningen och kunna vägleda eleverna (Eng & Nertlinge Asp 

2010:38). 
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6. Metod 

6.1 Metodval 
Jag har valt att utföra kvalitativa intervjuer för att få svar på mina frågeställningar, då min 

studie håller sig inom den samhällsvetenskapliga traditionen. Min undersökning handlar om 

pedagogers och elevers åsikter och synsätt om undervisning i läs- och skrivinlärning på datorn 

inom skolan. Inom samhällsvetenskaperna ingår olika discipliner som bland annat socialt 

arbete, sociologi, psykologi, pedagogik och institutioner och gemensamt för dessa discipliner 

är att de handlar om människan och samhället (Larsen 2007:17,18). Inom den 

samhällsvetenskapliga traditionen ingår även den kvantitativa metoden, vilken jag avstått från 

att använda. Anledningen till det är omfattningen på svaren och generaliseringen man måste 

göra på grund av omfattningen i en kvantitativ metod. Det är med fördel på mängden svar om 

samma frågeställning och utifrån det som intervjuaren generaliserar resultatet till sin 

undersökning (Larsen 2007:25). Jag vill intervjua ett fåtal pedagoger med frågor de kan ge 

innehållsrika svar på, samt fördjupa mig i ämnet.  Därför har jag valt den kvalitativa metoden. 

 

Den kvalitativa intervjun kännetecknas av en konstruerad interaktion mellan intervjuare och 

den intervjuade i vilken en intervju sker. En intervju är ett samtal om ett tema av ömsesidigt 

intresse där ett utbyte av åsikter sker. (Kvale & Brinkmann 2009:18). Med en kvalitativ 

intervju vill man uppnå en helhets- och djupförståelse (Larsen 2007:80). 

 

Inom den kvalitativa intervjun används en ostrukturerad intervju där intervjuaren använder en 

intervjuguide. Intervjuguiden är en lista med frågor och stödord som används dels som hjälp 

under intervjun, dels som checklista för att se till att alla ord och frågor använts innan 

intervjun är avslutad. Frågorna ska vara utformade så att informanten kan svara fritt. 

Intervjuaren kan också ställa oplanerade uppföljningsfrågor under intervjun (Larsen 2007:84). 

Innan intervjun genomförs bör alla frågor och stödord stämma överens med undersökningens 

frågeställningar, det vill säga, av svaren ska slutsatser kunna dras om frågeställningen (Larsen 

2007:84). 

 

6.2 Fördelar och nackdelar med kvalitativa metoder 
Fördelarna är många med en kvalitativ intervju. Bland annat så möts intervjuaren och den 

intervjuade ansikte mot ansikte vilket gör att intervjuaren genom observation av den 

intervjuade lättare kan tolka svaren. En annan fördel är att bortfallet inte är lika stort vid 
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kvalitativa intervjuer som vid kvantitativa metoder där det är lättare att låta bli att svara på 

enkäten. En ytterligare fördel är den förbättrade möjligheten till en helhetsförståelse samt att 

intervjuaren under intervjuns gång kan ställa följdfrågor och få kompletterande och 

fördjupande svar. Det är dessutom lättare att säkerställa huruvida validiteten är god eller inte i 

en kvalitativ intervju (Larsen 2007:89). Inom fältstudien valdes en icke-deltagande 

observation som metod. Här är undersökaren enbart åskådare och håller sig i bakgrunden utan 

att interagera med de som observeras (Larsen 2007:90). 

 

En nackdel med kvalitativa intervjuer är att efterarbetet ofta är tidskrävande och svårt, i den 

bemärkelsen att det inte finns några färdiga svarskategorier som är ikryssade. Detta innebär 

att intervjuaren efteråt måste få en överblick över data och jämföra svaren. En annan nackdel 

kan vara att den intervjuade svarar det hon tror intervjuaren vill höra(Larsen 2007:28).   

För att minimera nackdelarna transkriberade jag intervjuerna direkt efter varje tillfälle, då jag 

fortfarande hade upplevelsen och synintrycken klara för mig. För att få informanten att svara 

så sanningsenligt som möjligt ställde jag öppna frågor som ”kan du berätta…”. 

 

6.3 Urval  

Ett godtyckligt urval ingår i processen inom kvalitativa metoder, vilket är en form av 

strategiskt urval. Det innebär att man medvetet väljer vilka som anses lämpade att svara på 

frågeställningen (Larsen 2007:78). Jag har valt mina intervjupersoner utifrån godtyckligt urval 

då jag valde ut pedagoger som ansågs lämpliga för min undersökning. Personerna jag valt är 

två pedagoger som båda arbetar med IKT utifrån Tragetons modell Skriva sig till läsning 

inom samma skola. Skolan ligger i södra Stockholm och har en stor andel elever med annat 

modersmål än svenska. De har under många år arbetat med att lära barn läsa och skriva i de 

lägre årskurserna utifrån läsläror i färdigtryckta böcker. Fia, som jag valt att kalla henne, är 

klasslärare i årskurs ett. Den andre pedagogen, Kia är specialpedagog. Hon var först med 

kontakten gällande IKT för barns första läs- och skrivinlärning vilken hon implementerade på 

deras skola. Beträffande intervjuer med barnen är urvalet även här godtyckligt, då jag 

medvetet har riktat in mig på Fias klass. Jag har valt ut sju barn med viss variation beträffande 

kön och etniskt ursprung. Anledningen till det är avsaknaden av undersökning om IKT i 

skolan i just den årskursen. 
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6.4 Genomförande 

Mina informanter kontaktades via direktkontakt på skolan där de arbetar, vilken även var min 

VFU-plats. De informerades om syftet med intervjun och tillfrågades om de ville medverka. 

Båda pedagogerna som tillfrågades valde att samarbeta. 

 

Det är viktigt att informanten känner sig trygg under intervjun (Stukát 2009:40). Därför fick 

pedagogerna var och en för sig bestämma var de ville att intervjuerna skulle genomföras. 

Intervjun med Kia, specialpedagogen, genomfördes i hennes eget arbetsrum och intervjun 

med Fia ägde rum i hennes klassrum. Varje intervju tog ca en timme. 

 

Ett informationsbrev skickades hem till föräldrarna om mitt uppdrag med syftet att få 

målsmans tillåtelse till att utföra intervjuerna med barnen. Detta var inte något problem och 

jag intervjuade barnen. Vi höll till i ett litet rum angränsande till deras klassrum och varje 

intervju tog ca 30 minuter. 

 

6.5 Forskningsetiska principer 

Vid intervjuerna tog jag hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk–samhällsvetenskaplig forskning (2002). Det utgår från grundläggande 

individskyddskrav vilka kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: 

 

Det första är informationskravet, som innebär att jag informerat om forskningens syfte och att 

det är frivilligt att delta, samt att informanterna när som helst under intervjun kan avbryta. 

Samtyckeskravet är det andra kravet, med innebörden att om informanten oavsett anledning 

väljer att avbryta ska detta ske utan negativa följder. Tredje kravet, konfidentialitetskravet, 

innebär att jag som intervjuare ser till att informanterna är anonyma både i uppsatsen och 

under arbetets gång. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att jag enbart 

använder intervjusvaren i min uppsats (Vetenskapliga rådet 2002:7,9,12,14).  
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7. Resultat och analys 
I denna del av arbetet presenteras en analys av resultatet från intervjuerna med pedagogerna 

Fia och Kia. Resultatet är uppdelat i två teman: pedagogens syn på undervisning med IKT och 

pedagogens syn på barns läs- och skrivutveckling med IKT. Därefter presenteras analysen av 

resultatet från intervjuerna med barnen under ett tema: Barns syn på IKT och sitt eget lärande. 

Innan resultatet presenteras kommer en kort bakgrundsinformation om informanterna, för att 

ge inblick i varifrån pedagogernas intresse för IKT kommer. 

 

7.1 Bakgrundinformation 

Kia är specialpedagog och har precis som Fia, klasslärare för 1b, arbetat med barns läs- och 

skrivinlärning i många år. De arbetar på samma skola. De har tidigare använt sig av den 

traditionella modellen i syftet att lära barn läsa och skriva. Numer arbetar både Fia och Kia 

med IKT utifrån Tragetons modell Skriva sig till läsning. Två lektionstillfällen i veckan 

samarbetar pedagogerna i Fias klass. Båda blev inspirerade av modellen genom en föreläsning 

år 2009 av Erica Löfgren där hon presenterade och tolkade Tragetons modellen utifrån 

Tragetons bok Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola (2005).  Fia och Kia 

hade läst Trageton (2005) och Erica Löfgren Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik 

och bokstavsformer (2009) innan projektet inleddes. Eleverna jag ha intervjuat går alla i 

samma klass där Fia är lärare. Utifrån de forskningsetiska principerna är alla namn som 

används på pedagoger och barn fingerade. 

 

7.2 Pedagogens syn på undervisningen med IKT 

7.2.1 Varför IKT? 

Fia och Kia säger att då skolans viktigaste uppdrag är att hjälpa barnen till ett lärande som är 

livslångt, tror pedagogerna att vägen dit måste vara lustfylld. Det är viktigt menar 

pedagogerna att den första upplevelsen av sin läs- och skrivinlärning blir bra, vilket även 

Kullberg (2004:107) menar. Eleven skall utveckla sin förmåga att läsa, skriva, tolka och förstå 

i ett livslångt lärande (kursplan med kommentarer i svenska 2009:27). Utifrån den fördjupade 

kunskap Fia och Kia fått om IKT i skolan genom föreläsning och litteratur anade de att 

undervisning med IKT är en gynnsam och lustfylld undervisning för barns första läs- och 

skrivutveckling. De tror precis som Kullberg (2004:29) att barn lär bäst genom lek och lusten 

är den motor som väcker intresset för fortsatt lärande. Delvis är den tanken grunden till att 

projektet startades på deras skola. 
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Det var viktigt att hitta ett undervisningssätt som passar alla, säger Fia och Kia. I Lpo94 står 

att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla eftersom barn har olika förutsättningar till 

lärande (Lpo94:36). Båda Fia och Kia har erfarenhet av barn med olika bakgrund, 

socioekonomisk och etisk. Skolan de arbetar på har till största del barn med andra modersmål, 

än svenska, totalt cirka 30. De båda vet av erfarenhet att den traditionella inlärningsmetoden 

kan vara svår för många, men framförallt för barn med annat modersmål än svenska. De ska 

förutom att ljuda ihop bokstäver de inte känner till samtidigt förstå ordets innebörd på ett nytt 

språk. Om det talar även Kullberg (2004:107) om.  Fia och Kia valde att använda Tragetons 

modell då de uppfattat den som gynnsam för alla. Pedagogerna menar att en av anledningarna 

till att de uppfattar modellen gynnsam, är att barnen inte behöver traggla med att ljuda ord 

eller forma svåra bokstäver med händerna. Istället skriver alla barn på datorn och alla barn 

förstår orden utifrån sitt sammanhang. Dessutom skapar barnen egna texter utifrån egna 

erfarenheter, vilket är både lustfullt och språkutvecklande säger pedagogerna och Trageton 

(2005:70). Dessutom säger pedagogerna att datorn är i tiden och de flesta barn vet vad en 

dator är och har datorvana hemifrån. Detta styrker Kullberg (2004:99) när hon säger att det 

inte krävs mycket ansträngning att lära sig datorn då. 

 

 

7.2.2 Motoriken 

För att kunna starta upp undervisningen med IKT berättar Kia och Fia att deras pedagogiska 

synsätt krävde en förändring eftersom inga böcker, papper, pennor eller sudd används i 

undervisning med datorn första året. Först i årskurs två börjar barnen använda pennan i 

undervisningen berättar Fia. Det är först då barns finmotorik och öga/handkoordination är 

utvecklad (Löfgren 2009:71). Nu skulle barnen enbart använda sig av datorn att skriva och 

lära på. Det betyder att finmotoriken måste övas på andra alternativa sätt. Bland annat klipper 

och klistrar barnen, de gör olika fingerlekar, ritar (vilket barnen gör i stor omfattning enligt 

Fia) och jobbar med lera. Att skaffa alternativa material för motoriska övningar är en av 

förutsättningarna för att starta upp undervisning med IKT berättar Fia och Kia, vilket även 

Löfgren vidhåller i sin bok Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer 

(2009:71).   

 

7.2.3 Datorn 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har kunskaper om medier 

och deras roll samt kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 

lärande (Lpo94:10). Både Kia och Fia ansåg det naturligt att ta in datorn i klassrummet som 
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skrivverktyg eftersom datorn ligger i tiden. Datorn i sig är inte ett revolutionerande verktyg 

säger Fia, utan datorn som skrivverktyg är det, då den utvecklar fortsatt lust till lärande och 

höjer barnens självförtroende. Det menar även Löfgren (2009:11). Fia säger att när man läser 

Tragetons (2005) och Löfgrens (2009) böcker förstår man att det är en bra modell att lära barn 

läsa och skriva på. De flesta barn har ju datorer hemma idag så de är bekväma med den. Fia 

var en aning skeptisk i början till modellen som helhet eftersom hon gärna plockar lite här och 

lite där för sin undervisning. Men ju mer hon läste i Tragetons och Löfgrens bok, ju mer 

intresserad blev hon. Hennes uppfattning var att modellen som helhet verkade användbar. Det 

är bara att ta in datorn i klassrummet utan att för den delen vända upp och ner på hela 

undervisningen säger hon. Dessutom menar Fia och Kia att skolan ska spegla vårt samhälle, 

vara ett litet miniatyrsamhälle. Undervisningen skall förbereda barnen för framtiden. Ett av 

skolans uppdrag är att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referens alla i samhället behöver 

(Lpo94:5). Fia och Kia menar att kunskapen i skrivandet på datorn är ett viktigt lärande för 

barnens framtid, i vilken datorn med all säkerhet finns. Pedagogerna menar IKT är ett nytt sätt 

att kommunicera på och barns kommunikation genom mediala medel är en bra grund för 

framtiden, vilket även Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) menar. 

 

Fia och Kia säger att det är av stor vikt att vara insatt i alla förutsättningar för att starta upp 

modellen. Tillgången på datorer är en grundförutsättning i undervisning med IKT och 

Trageton menar att 2-4 stationära datorer per klassrum bör finnas för att undervisning med 

IKT ska vara gynnsam. En skrivare behövdes, helst i klassrummet då Trageton menar att gå 

iväg till annan plats är ett störande moment i arbetsgången (Tragton 2005:47). Barnen i Fias 

klass har tyvärr oturen att få hämta sina utskrifter en bra bit bort, men hon säger att hon jobbar 

på att snart ha en egen i klassrummet. Hörlurar för talsyntesen är bra att ha då datorns röst 

annars stör kamraterna (Trageton 2005:45). Detta finns, säger Fia men dock i ett begränsat 

antal. Speciellt barn med diagnoser klarar kaoset dåligt säger Fia. Rummets möblering av stor 

vikt enligt Trageton för att barnen skall utvecklas men Fia anser att den möblering hon har nu 

fungerar bra. Trageton anser att barn ska stå vid datorerna på grund av deras stillasittande liv i 

övrigt (Trageton 2005:47), men i Fias klassrum sitter barnen och det fungerar bra säger 

pedagogerna. En annan förutsättning enligt Trageton är de olika arbetsvrår som skall uppfylla 

lusten till lärande, sandlåda, bygghörna och så vidare (Trageton 2005:45). Fia anser att det 

inte finns plats för detta i hennes klassrum. Dessutom används IKT endast under ett begränsat 
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antal timmar per vecka. Det vore annorlunda om IKT användes under skolans alla dagar. 

Utformningen av rummet är viktig för att ta hänsyn till barnets stimulans till lärandet säger 

(Strandberg 2006:20).    

 

När Kia första gången startade upp IKT år 2009 fanns fortfarande datorrummet kvar på skolan 

där det fanns åtta stationära datorer. Det negativa med datorrummen menar Trageton var att 

datorerna användes utifrån tekniskt kunnande och inte när det gällde det pedagogiska lärandet. 

Ofta var datorerna placerade på ett sådant sätt att barn och lärare inte hade något samspel. 

Barnen jobbade oftast ensamma vid datorerna och det förlorades massor av tid med att först ta 

sig dit och sen sätta på datorn och logga in (Trageton 2005:48). Idag på vårterminen 2011, när 

även Fia är med i projektet ser situationen annorlunda ut. Datorrummet är ett minne blott och 

barnen behöver inte gå iväg för att skriva på datorerna. Fia och Kia fick med sig ledningens 

samtycke till att starta upp projektet, vilket medförde ett bidrag till bland annat inköp av 

datorer. Men istället för 2-4 stationära datorer som Trageton (2005) förespråkar har de istället 

en rullvagn med datorer till en halv klass, vilken Kia alltid levererar till klassen. I de klassrum 

som undervisning med IKT bedrivs finns projektorer och storduk. Dessa används till 

gemensam genomgång av datorernas funktion i amband med IKT–undervisningen, vilket 

även Trageton (2005:47) förespråkar. 

 

7.2.4 Samarbetet 

Under skolans uppdrag i Lpo 94 står att läsa att varje elev genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga (Lpo94:5). Grundsynen i undervisningen med IKT utifrån Tragetons 

modell - samarbetet mellan barnen – stämmer väl in på detta. Det känns lite annorlunda säger 

Fia och Kia. Med den traditionella modellen arbetade barnen mycket mer självständigt. Det 

gemensamma läsandet resulterar i en diskussion och dialog vilket skapar en möjlighet att 

arbeta med olika typer av människor (Gibbons 2002:40). Fia och Kia berättar att texterna 

barnen skriver på datorn är LTG- inriktade, alltså läsning på talets grund, där barnen skriver 

egna texter med sina egna ord utifrån sin språkliga kunskap och innehållet i texten bestämmer 

de helt själva (Leimar 1975:63).  Fia och Kia menar att samarbetet bygger på samtal kring 

barnens texter, samtal som leder barnen vidare i ord och grammatisk kunskap, vilket även 

Gibbons (2002:40) talar om. Fia upplever att barnen har bra fantasi, för även om hon och Kia 

har bestämt temat får barnen bestämma vad som ska skrivas inom det. Strandberg (2006:10) 

menar att utifrån samarbetet delar de med sig av sina erfarenheter som utvecklar förståelse för 
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att vi människor är olika. Samarbetet utvecklar förmågan att uttrycka sig muntligt enligt 

Löfgren (2009:59), vilket även framhävs i Lpo94. Fia och Kia kan se att barnen hjälper 

varandra med att hitta ord och komma på idéer till texter och så vidare, vilket är givande för 

deras språkliga utveckling. Fia och Kia menar att en möjlig nackdel med samarbetet kan vara 

de barn som har svårt att formulera sig och hålla en röd tråd. För dem kan det vara svårt i 

samarbetet, men det är nog ändå lättare att skriva på datorn då än för hand. De barn som har 

svårigheter och skriver med pennan skulle ha glömt vad de skulle skriva innan första ordet ens 

var färdigskrivet. Fia säger att en personlig åsikt hon har om en möjlig nackdel, kan vara om 

en lärare följer modellen, utan att för den skull kunna vara flexibel. Arbetet med pennan är ett 

exempel. Hon berättar att ibland vill barnen skriva med pennan och det är helt okej. Fia 

berättar att hon aldrig låter barnen själva bestämma vem de ska sitta med. Hon anser det 

självklart att para ihop barnen utifrån liknande kemi och ungefär liknande kunskapsnivå. Hon 

har tidigare placerat barnen efter liknande kunskapsnivå. Idag när barnen är mer vana att 

samarbeta och känner alla kamraterna väl sitter de med sin bänkkamrat. Kunskapsnivån kan 

då ligga olika men de kan då hjälpa varandra. Fia och Kia upplever att samarbetet fungerar 

bra. Löfgren (2009) menar att det är upp till varje pedagog att avgöra vilka barn som skall 

samarbeta. Det kan vara bra att känna efter hur klimatet i klassen är. Hon menar att det kan 

vara en fördel att ha samma skrivarpar en längre tid (Löfgren 2009:26). Det finns förstås de 

barn som har svårt att samarbeta med andra och då får de helt enkelt jobba själva, vilket 

brukar fungera bra. Vissa av barnen som jobbar själva har efter några undervisningstillfällen 

själva kommit med förslaget att återigen arbeta med någon. Ibland händer det ju att någon är 

sjuk, vilket också medför att någon annan jobbar ensam. Varken Fia eller Kia har märkt att 

barnen reagerat negativt på det. 

 

7.2.5 Individualisering 

Barn som upplever motgångar i sin första läs- och skrivutveckling får oftast en negativ 

självbild men för att undvika det kan pedagogen individualisera barnets undervisning 

(Kullberg 2004:107). Detta gör Fia och Kia genom ett bokstavstest innan första 

undervisningstillfället. De ser vilka bokstäver barnet kan och vilka som behövs tränas på. 

Trageton (2005) anser att ett test måste utföras med jämna mellanrum för bästa möjliga 

individualisering och att det är en förutsättning för att arbeta med IKT. Han menar att barn 

som har läs- och skrivsvårigheter med fördel kan upptäckas i tid med tester (Trageton 

2005:56). Där delar Fia och Kia Tragetons (2005) tanke. Bägge pedagogerna uttrycker sitt 

gillande över bokstavstesten och modellen i sig, där datorn agerar skrivverktyg. Genom dessa 
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kan Fia och Kia kan på ett enkelt sätt följa eleverna i deras skrivutveckling eftersom de kan se 

precis vad som händer. Kia som specialpedagog kan med fördel väldigt tidigt i utvecklingen 

plocka upp de elever som visar sig ha läs- och skrivsvårigheter. Med andra inlärningsmodeller 

har upptäckten av svårigheter tagit längre tid, säger Kia. 

 

7.2.6 Föräldramöte 

Innan start är det viktigt att ha med föräldrarna på ett sådant här projekt säger Fia och Kia. 

Trageton (2005) talar om vikten av informationen till föräldrarna för att motbevisa eventuell 

skepsis när det gäller datoranvändandet i skolan (Trageton 2005:56). Fia och Kia säger att det 

var viktigt att ha med föräldrarna innan projektet startades. Genom ett föräldramöte fick 

föräldrarna klart för sig att deras barn skulle i första klass lära sig läsa och skriva utan vare sig 

bok eller penna. Detta möttes med viss oro men de flesta uttryckte ändå spänning och 

förväntan på resultaten. 

 

7.2.7 Undervisning 

Fia och Kia tycker undervisningen med IKT är bra då barnen inte behöver lägga ner negativ 

energi på att jämföra varandras bokstäver. Allas bokstäver ser ju likadana ut på datorn. Det är 

en av anledningarna till att Trageton valde att sätta igång med projektet (Trageton 2005:7) och 

av samma anledning valde även Fia och Kia att använda den. När barnen efter varje 

arbetspass skriver ut sin text, läser barnet upp sin text för kompisen och för Fia eller Kia. 

Barnet ritar en bild till texten, klipper ut texten och limmar fast den bredvid bilden, precis som 

i steg 5 i arbetsgången i Tragetons modell (Trageton 2005:70).  Proceduren avslutas med att 

arbetet sätts upp på väggen tillsammans med allas arbeten. Fia berättar att barnen har ett eget 

bedömningssystem i klassen som heter ”Two stars and a wish”. När barnen läst sin text för 

varandra, ger barnen varandra två stjärnberöm och en önskan om vad som kan bli bättre med 

texten. Detta utför barnen på Fias inrådan och endast ibland. Förr berättar Fia, när hon 

använde andra inlärningsmodeller, bedömde barnen varandras texter utifrån prydliga 

bokstäver och skrift. Med IKT bedömer de varandras texter utifrån innehållet och 

sammanhanget, vilket är mycket viktigare. Enligt Trageton är en del i samarbetet ett sätt för 

barnen att ge varandra feedback och beröm (Trageton 2005:68). Texternas innehåll ändras 

beroende på vilket tema det är. Vid tiden för intervjun arbetade barnen med temat skogen och 

de skrev olika typer av texter som faktatexter och så vidare. Det går att koppla in alla ämnen i 

arbetet med datorn. I temat skogen kommer ju NO in, eftersom barnen skriver om olika 

naturmaterial. Utifrån matematikämnet skriver barnen om klockan, årstider, månader, 
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mattesagor och så vidare. Utifrån valt tema kopplar Kia, Fia och deras medarbetare de olika 

ämnena till läroplanen. Användandet av IT och media kan kopplas till Lpo94 och likaså barns 

språkliga utveckling.  

 

7.2.8 Uppfattningar 

Kias och Fias upplevelser kring barnens uppfattning om undervisning med IKT är positiv. Kia 

berättar om ett tillfälle i matsalen då en av eleverna kom fram till henne och sa med ett stort 

leende: imorgon kommer du till oss och då ska vi ha data! Båda pedagogerna säger också att 

överlag uppfattar de barnen gladare på lektionerna där de jobbar med datorn. Anledningen till 

det är att barnen ser vad de skrivit och att de haft möjlighet att skriva ner hela sin berättelse.  

 

Fia och Kia berättar att de arbetar mycket efter Gibbons modell ”Genrepedagogiken” vilken 

smidigt passar ihop med Tragetons modell. Gemensamt för de båda modellerna är arbetet med 

teman och att barnen lär sig hur olika texter skrivs. Detta utvecklar i sin tur barnets språk 

menar Fia. Både Fia och Kia menar att eftersom de arbetar tematiskt berörs alla ämnen och 

där kan koppling till Lpo94 göras. Barnen ska inspireras att inhämta kunskap om alla ämnen 

(Lpo94:5)  

 

Inget av förändringen, vare sig den ändrade tankegången kring material, klassrumsmöblering 

eller pedagogiska synen på nytt undervisningsätt, har varit jobbig tycker Kia och Fia. De 

säger sig ha förändrats med tidens gång. Detta skiljer sig från pedagogernas syn i resultatet för 

Beqiris uppsats Trageton-metoden. Ett sätt att arbeta med läs- och skrivinlärning i de yngre 

åldrarna. De pedagogerna ansåg att det var tidskrävande och svårt med hanteringen av datorn 

(Lumturie Begiri 2007:41). En av anledningarna till Fia och Kias syn kan vara ledningens 

positiva syn på projektet vilket har lett till finansiering kring allt nödvändigt material.  

 

Kias inställning till projektet är positiv, det var ju ändå hon som startade upp det på deras 

skola, eftersom hon trodde på modellen. Både Fia och Kia önskar dock att även 

förskoleklassen vill vara med, men de har valt att avstå. Förskoleklasspedagogerna anser att 

de redan har ett tidspressat schema, utan att ha med IKT i verksamheten. De har i alla fall 

lovat att göra ett besök i en förskoleklass som använder IKT. Trageton hävdar att starten med 

IKT skall börja redan med sexåringar eftersom de är mottagliga för lärandet samt att de själva 

vill (Trageton 2005:55). Både Fia och Kia önskar fortsätta arbetet med IKT så länge det är 

möjligt. Fia släpper sin klass efter trean, men fram till dess räknar hon med att fortsätta. 
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Tyvärr har inga lärare i årskurserna 4-5 visat intresse om att delta i projektet. Kia släpper ju 

ingen klass eftersom hon är specialpedagog och arbetar med flera olika klasser och årskurser. 

De bägge uttrycker sin önskan om att fler borde delta eftersom resultaten är så bra. Använder 

man IKT som undervisningsmetod läggs en bra grund för barnens läs- och skrivutveckling 

säger de. Kia berättar att de som först deltog i projektet, årets tvåor, inte längre helhjärtat är 

med då det saknas datorresurser. 

På frågan om vad de tänker kring alla förutsättningar för att starta upp undervisning med IKT 

anser båda att eftersom resultaten är så bra är det värt det. 

 

7.3 Pedagogens syn på barns läs- och skrivutveckling med IKT 

Skolan Kia och Fia arbetar på har en stor andel elever med annat modersmål än svenska. De 

anser att undervisning med IKT utifrån Tragetons modell är lika bra för första som 

andraspråksinlärarna. Trageton menar att hans modell Skriva sig till läsning passar alla barn 

från sexårsålder oavsett bakgrund eller språk. Alla barn tycker om att jobba med datorn och 

alla barn tycker om att leka (Trageton 2005:16).  För att berättar Kia ytterligare underlätta för 

andraspråkseleverna kan de skriva en text på sitt modersmål. Datorn översätter då svenska 

och genom talsyntesen hör barnet hur ordet uttalas samt att de direkt kan sätta in ordet i ett 

sammanhang. Detta är en förutsättning för andraspråksinlärare för att lära sig läsa och skriva 

på ett annat språk (Myndigheten för skolutveckling 2007:27). Fia säger att hon kan se en 

drastisk förbättring i läs- och skrivutvecklingen hos såväl första- som modersmålsinlärarna, så 

egentligen är det nog andraspråkseleverna som har den största fördelen. Hon ser förändringen 

tydligt i jämförelse med andra inlärningsmodeller hon använt tidigare. Det håller även Kia 

med om. Fia berättar att i hennes arbetslag finns ingen lärare i Svenska som andraspråk 

(SVA) på grund av att hon har erfarenhet av det, både i sin utbildning och som SVA-lärare. 

Det betyder att hon har alla elever närvarande i klassrummet under dagen och måste anpassa 

undervisningen efter allas olikheter. Därför anser hon att Tragetons modell är bra, för den 

passar alla elever. 

 

Under Tragetons (2005) projekt upptäckte han att barn snabbt uppnådde läs- och 

skrivutveckling. Fia och Kia berättar att gemensamt för alla barn är det snabbt uppnådda 

resultatet i läsning och skrivning. Fia och Kia är överens om att med andra modeller lär sig 

barnen oftast läsa och skriva först efter jul under första terminen i årskurs ett. I undervisning 

med IKT visar sig det positiva resultatet redan i november månad. Detta konstateras dels 

genom barnens lästa texter men också genom bokstavstesterna. Kia säger med stolt röst att det 
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är färre elever som behöver extrastöd i läs- och skrivutveckling efter införandet av datorn som 

skrivverktyg.  

 

Både Fia och Kia ser en markant skillnad på barnens skrivlust, vilket enligt Trageton (2005) 

beror på att de slipper kämpa med att forma bokstäverna med handen, utan snabbt kan få ner 

bokstäverna på datorn (Trageton 2005:9). Den största skillnaden Fia och Kia ser är längden 

och innehållet på texterna. De båda menar att med andra modeller, där pennan är i centrum 

ger barnen ofta upp. De har så mycket bra inne i huvudet som inte hinner eller kan komma ner 

på papperet. Nu däremot kan barnen skriva vad de vill och de upplever snabbheten, vilket ger 

dem lust till fortsatt skrivande. 

 

Även läslusten har blivit bättre eftersom barnen tycker det är kul att läsa sina egna 

producerade texter.  Dessutom ser de vad det står på papperet. Trageton menar att barn ger 

upp om något är svårt. Det kan vara svårt för barnen att se vad de skrivit för hand (Trageton 

2005:157). Dessutom hjälper barnen varandra att minnas vad som ska skrivas i dialogen 

genom samarbetet, vilket även det är positivt, säger pedagogerna. 

 

7.4 Barns uppfattning om IKT och sitt eget lärande 

När jag frågar barnen hur de tycker det är att gå i skolan är alla överens om att det är bra och 

roligt. Elisabeth utvecklar det en aning genom att tillägga att hon tycker det är roligt för deras 

fröken är så snäll för hon lär ut bra saker. Tina säger att det är roligt att skriva på datorn, 

vilket även Martin och Göran säger. Caroline säger: 

 

Bra, för jag tycker om att lära mig saker. Till exempel att skriva på datorn är 

kul och hemspråket är roligt och jag gillar att fröknarna är så snälla. Det 

riktigaste...eh... roligaste med att gå i skolan är att vi får läxor och så. För i 

sexårs fick vi inte göra någonting. Bara leka. 

  

Detta styrker det Trageton (2005) uttrycker om att sexåringar vill lära sig och att det då är 

lämpligt att börja med IKT i skolan redan under förskoleklassen (Trageton 2005:55). Jag 

frågar vad de gör med datorerna i klassrummet och får samma svar av alla sju barnen. De 

skriver på dem om olika saker. Elisabeth, Tina, Caroline berättar att de skriver mattesagor och 

andra sagor medans Martin berättar att han just nu skriver om ett djur som han forskar om. 

Göran, Elvira och Håkan säger att de skriver olika saker som sagor, mattesagor och om 
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klockan. Det ligger på pedagogens ansvar att bestämma tema och texttyp (Löfgren 2009:66) 

och barnen berättar att det är fröken som talar om vad texten ska handla om. Caroline säger: 

 

 Fröken bestämmer att det kanske ska handla om skogen eller sin familj men 

sen får jag hitta på själv. Men det får inte handla om en annan saga som 

redan finns. 

Martin: Det är fröken som bestämmer, men det är bra för ibland kan det vara 

svårt att komma på vad man ska skriva om. 

 

På frågan om de vet varför de skriver på datorn svarar alla barnen att de inte vet men på 

frågan om de vet vad de lär sig av att skriva på datorn svarar: 

 

Tina: Vad jag lär mig...hm...Att skriva så klart och nya ord. Hur de stavas. 

Caroline: Läsa och skriva men mest att skriva på datorn. Vi måste använda 

vänster hand på vänster sida på tangentbordet och högerhanden på höger 

sida och det är jätte bra för nu kan jag skriva jättefort.  

Elisabeth: Jag lär mig skriva och att göra saker med datorn. Spara och 

skriva ut och så. 

Martin: Ja, jag lär mig att skriva och att läsa för jag läser på datorn ibland. 

Göran: Läsa och skriva…tror jag 

Håkan: Jag lär mig att skriva och att veta orden och att skriva många saker. 

Elvira: Jag lär mig skriva. 

 

Alla barnen utom Tina svarar Jättekul på frågan om hur de tycker det är att skriva på datorn. 

Hon svarar: Halvroligt, för att ibland tittar man på andra och då ser man hur 

bra de skriver då har de skrivit bättre än mig och jag tycker det är svårt.  

 

Här kan man se att Tina trots att hon får samma bokstäver som alla andra inte är riktigt nöjd. 

Kullberg (2004) talar om att varje barns undervisning måste individualiseras för barnets 

självkänslas skull (Kullberg 2004:107). Fia och Kia har genom bokstavstesterna 

individualiserat, men det kanske är så att Tina inte klarar samarbetet med någon annan.  

 

För tillfället samarbetar alla barnen med en kamrat när de skriver på datorn och om det säger 

Tina att hon mest tycker det är trist för hon vill skriva allt själv. Hon tycker att det är roligast 



34 

 

att själva få bestämma vad texten ska handla om. Detsamma tycker Elvira. Caroline berättar 

att förut när de själv fick bestämma vem de ville ha som samarbetspartner var det bättre. Nu 

har fröken bestämt att bänkkamraten ska vara partnern. Martin tycker det är bra att sitta med 

en kompis för då kan de fråga och hjälpa varandra. Göran, Håkan och Elisabeth har inget att 

tillägga mer än att det bara är bra att jobba med en kompis. De flesta barn tycker det är bra att 

jobba med någon annan när det gäller att komma på idéer men att skriva vill de helst göra 

själva. Barnen tycker också att det är bra att Fia bestämt vem som ska vara med vem i 

skrivparen. Det kanske måste vara som Löfgren säger om att låta varje skrivarpar arbeta 

länge, kanske hela terminen, för att barnen skall tycka samarbetet med kompisen känns bra 

(Löfgren 2009:66). 

 

Som sista fråga vill jag veta vad de tänker om datoranvändandet i skolan i framtiden. Alla 

barnen vill jobba mer med datorn och när jag frågar om deras färdiga arbeten, berättar de, att 

de tycker det är jätteroligt att få läsa upp sin text och visa sin bild som de ritat till. 
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8. Slutdiskussion  
 

En av mina frågeställningar var hur pedagogerna och barnen såg på undervisning med IKT. 

Svaret på den frågan visar sig vara mycket positiv. Min undersökning har gett mig en hel del 

information och min bedömning är att båda pedagogerna har en positiv syn på undervisningen 

med IKT. Även barnen var övervägande positiva. Den generella uppfattningen till att skolor 

inte använder IKT fullt ut, enligt Tragetons modell, är bristen på datorer. Trots att skolan, som 

mina informanter arbetar på har köpt in datorer för projektet, räcker de bara till en uppsättning 

för en halvklass per undervisningstillfälle. Eftersom det är fler än mina informanter som 

använder datorerna på deras skola, i pedagogiskt syfte, måste de samsas om datorvagnen. Då 

blir en slutsats att möbleringens betydande för undervisningen kommer i skym undan. Min 

uppfattning är att undervisningen med IKT ändå är gynnsam för barnens läs- och 

skrivutveckling.  

 

När det däremot gäller andra förutsättningar, som tillgång till datorer, lurar till talsyntes, 

skrivare på nära håll, ett väl fungerande ordbehandlingsprogram är det viktigt. Enligt Löfgren 

(2009) är det viktigt att skaffa allt material innan projektets början och ur min bedömning 

tycker jag mig se vikten av förberedelse innan start med IKT. Både genom att sätta sig in i 

modellen samt att skaffa allt relevant material för att överhuvudtaget kunna undervisa med 

IKT. Undersökningen har visat att det krävs förändring av pedagogerna inför undervisning 

med IKT, då det kräver en annan pedagogisk syn än mot den traditionella modellen. Det kan 

ur en generell synvinkel vara en anledning till att vissa avstår från modellen. Att göra en 

förändring kan av många ses som något negativt.  

 

Undersökningen visade på ett positivt synsätt från pedagogerna när det gällde samarbetet för 

läs- och skrivutvecklingen. Jag uppfattar att pedagogerna tycker sig se barnens entusiasm med 

samarbetet i skrivparen och barnens glädje över att skriva på datorerna. Det är en generell syn 

som upplevs bland pedagoger och barn, med utgångspunkt i min egen, likväl som i andras 

uppsatser om undervisning med IKT. Det borde inspirera fler till användningen av IKT för 

barns läs- och skrivutveckling.  

 

Ur ett sociokulturellt synsätt är samarbetet som sker i skrivarparen något positivt för barnens 

utveckling, både kommunikativt och socialt. Men för den skull behöver inte barnen uppfatta 
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det så. Det är viktigt med bokstavstest för att göra undervisningen formbar efter barnets egna 

förutsättningar. Det kanske skulle göras en utvärdering vid upprepade tillfällen om barnens 

syn på samarbetet dem emellan. 

 

Jag har även fått svar på min andra frågeställning om pedagoger kan se någon skillnad på 

första- och andraspråksanvändares läs- och skrivinlärning min IKT än mot annan metod. 

Generellt kan man inte se någon skillnad. Båda inlärarna visar lika goda resultat. Eftersom det 

går lika bra för bägge, kan nog andraspråksinlärarna vara de största vinnarna ur en proximal 

synvinkel.  

  

Jag har själv under mitt skrivande av uppsatsen varit på en föreläsning om IKT i skolan av 

Erica Löfgren. Jag rekommenderar den starkt. Läs hennes och Tragetons bok. De är 

inspirerande och jag känner verkligen för att undervisa med IKT i min framtida yrkesroll. 

Undervisningen visade på en positiv förändring i alla barns läs- och skrivutveckling under det 

första året jämfört med en annan modell. Om jag hade valt att intervjua fler pedagoger som 

förslagsvis arbetar på andra skolor med IKT än mina informanters hade kanske resultatet 

blivit annorlunda. Utifrån den tidigare forskning jag hittat om IKT i skolan, visar även de 

resultaten på bättre och snabbare läs- och skrivutveckling. För att få ytterligare information 

och eventuellt en annan vinkling på resultatet, skulle jag kunna genomfört observationer av 

undervisning med IKT utifrån Tragetons modell Skriva sig till läsning.  

 

Under tiden för min studie, har nya frågor om IKT väckts. Det vore intressant att gå ännu 

djupare in på IKT ur ett barnperspektiv. Göra jämförelser med barn som använder datorn som 

skrivverktyg och de som inte gör det. Även att titta på riktigt små barns datoranvändning, i 

förskolan vore en intressant infallsvinkel.   

 

 



37 

 

9. Referenslista 
Alerby, Eva, Kansanen, Pertti & Kroksmark, Tomas (red.) (2000). Lära om lärande. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001): Bland barn och datorer – 

Lärandets villkor i mötet med nya medier. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Beqiri Lumturije (2007). Trageton-metoden. Ett sätt att arbeta med läs- och skrivinlärning i 

de yngre åldrarna. Högskolan i Halmstad. 

 

Eng, Madeleine & Nertlinge Asp, Linda (2010). ”I datorn blir man inte så trött i handen”. En 

studie om elever och lärares erfarenheter samt inställning till IKTi skolan. Malmö högskola. 

 

Gibbons, Pauline (2002). Stärk språket. Stärk lärandet. Halmstad 2010: Bulls Graphics. 

 

Kullberg, Birgitta (2004). Lust- och undervisningsbaserat lärande – ett teoribygge. Lund: 

studentlitteratur. 

 

Kvale Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsen, Ann Kristin (2007). Metod helt enkelt. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Leimar, Ulrika (1974). Läsnig på talets grund. Lund: Liber Läromedel. 

 

Lundberg, Ingvar (2010) Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm, Elanders: Natur & 

Kultur. 

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94). 

Skolverket 2010. 
 

Löfgren, Erica (2009). Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer. 

Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007): Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. 

Stockholm: Liber AB. 

 



38 

 

Riis, Ulla. (2000). Elever, lärare och organisationer kring informationstekniken i skolan, ELOIS. i 

Tydén, Thomas & Thelin, Annika (red). Tankar om lärande och IT -en forskningsöversikt. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund:  

Studentlitteratur AB. 

 

Trageton, Arne (2005): Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Skolverket. (2000). Grundskolan - kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Fritzes. 

 

Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Finland: WS 

Bookwell. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Tryck: Elanders Gotab. 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/129?searchword=pisa&page=search&website=(2011-02-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/129?searchword=pisa&page=search&website


39 

 

10. Bilaga 1  
Intervjufrågor till intervjuerna med pedagogerna 

 

1. Hur kom du i kontakt med IKT–metoden? 

2. Varför har du valt att använda dig av IKT som undervisningsmetod för barnens läs- 

och skrivutveckling?  

3. Vad krävs av dig som lärare för att börja undervisa med IKT-metoden? 

4. Finns det några nackdelar med metoden? 

5. Är den bra för alla elever oavsett om de är första eller andraspråksinlärare? 

6. Använder du enbart IKT som läs- och skrivutvecklingsmetod eller använder du dig av 

andra metoder parallellt? I sådana fall, motivera 

7. Hur ser läs- och skrivinlärningen ut under åk 1 med IKT–metoden i jämförelse med 

annan metod?  

8. Är det skillnaderna lika påtagliga för första- som andraspråksinlärarna? 

9.  Hur tolkar du att barnen uppfattar användandet av IKT-metoden?  

10. Till vilken årskurs tänker du att användandet av IKT–undervisningen ska fortsätta? 

Motivera! 

11. Hur kopplar du IKT-undervisningen till läroplanerna? 

12. Har du något annat du vill tillägga eller ta upp? 
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11. Bilaga 2 
Intervjufrågor till intervjuerna med barnen i klass 1b 

 

1. Hur tycker du att det är att gå i skolan? Kan du berätta varför? 

2. Ibland använder ni datorer i klassrummet, vad gör ni med dem då? 

3. Vem bestämmer vad du/ni ska skriva? Bra/dåligt? 

4. Kan du berätta varför ni använder datorerna i klassrummet? 

5. Kan du berätta om du lär dig någonting när du använder datorn? 

6. Hur tycker du att det är att skriva på datorn? 

7. Arbetar du själv eller med en kompis när du skriver på datorn? 

8. Berätta om ditt färdiga arbete som du skrivit på datorn? 

9. Vad tänker du om att skriva på datorn när du går i tvåan? 
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12. Bilaga 3 
Informationsbrev till föräldrar    2011-03-07 

 

Hej! 

 

Jag heter Janicke och studerar sista terminen på lärarutbildningen på Södertörns Högskola. 

Jag har gjort min VFU, verksamhetsförlagda utbildning på X- skolan och delvis i era barns 

klass, där jag övat mig i att hålla i undervisningen. Under våren skall jag skriva mitt 

examensarbete som skall handla om hur IKT, informations- och kommunikationsteknik 

fungerar i praktiken samt hur lärare och elever uppfattar den som metod för läs- och 

skrivutvecklingen i årskurs 1.  

 

Jag kommer behöva intervjua några elever. För att kunna göra det måste jag ha förälders 

medgivande. Intervjuerna kommer att hållas på skolan och frågorna kommer handla om hur 

eleverna tycker det är att lära sig läsa och skriva på datorn. Självklart kommer barnens och 

skolans namn vara anonyma i min uppsats.  

 

Är ni intresserade av att ta del av det färdiga examensarbetet eller om ni har några frågor får 

ni gärna höra av er till mig. 

 

Jag ser fram emot att träffa era barn igen! 

 

Med vänlig hälsning 

Janicke Bossér 

 

Janicke01.bosser@student.sh.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIPP………………………………………………………………………………………… 

 

 

Barnets namn………………………………………………………………………………….. 

 

 

Målsmans godkännande………………………………………………………………………. 
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