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 Abstract 

The purpose of this study is to describe some primary school teachers understanding of language  
development and approach of first and second language speakers with Arne Tragetons Writing to  
reading , for pupils in early ages.  

 
By using a qualitative method with interviews and participant observations and informal  
conversations, the basis for the survey was collected. Four teachers in three schools participated. The  
proportion of second-language pupils at each school was 35%, 17% and 0%. My theoretical starting  
point in the study was the hermeneutic research tradition, which has been used to interpret and  
understand the collected material. Theories of behaviorism, constructivism and socio-cultural  
perspective has been used in the analysis part of this study. Furthermore, the material  
has been compared against previous research on reading and writing development using computers. The  
development of reading and writing has been studied by the concept of functional reading and writing,  
theories of motivation, and pupil-oriented scaffolding of the proximal development zone. 
 
The results indicate that the teachers mainly use a sociocultural approach. They have a student close 
thinking in terms of both knowledge and interest in the implementation of teaching. 
The teachers take a positive view on learning with the aid of computer. They see the benefits that pupils 
have a good production of texts and that students have the opportunity to develop a meta-language 
through cooperation and dialogue when working with computers. A further result is that what is 
supportive for second language speaking pupils is also supportive for native language speaking pupils. 
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1 Inledning 

Då jag under min lärarutbildning var ute på min VFU-plats kom jag för första gången i kontakt med 

forskaren och pedagogen Arne Tragetons metod: Att skriva sig till läsning.  Han har vänt på det 

traditionella begreppet läs och skrivinlärning till skriv och läsinlärning. Metoden går ut på att elever ska 

lära sig läsa och skriva genom att skriva egenproducerade texter på dator. 

 

Mina egna erfarenheter av läsinlärning och läsförståelse är att elever ofta kan behöva olika 

ingångsvinklar för att lära sig läsa och skriva. Denna förståelse är viktig då läs- och skrivinlärning är en 

grundförutsättning för elevers möjligheter att lyckas i skolan och då är det betydelsefullt att elever får 

tillgång till olika slags redskap då de ska lära sig läsa och skriva. 

 

Språkforskaren Frank Smith (2000) påtalar att det inte finns en säker metod för alla barn att lära sig att 

läsa (2000:12). En metod som är utvecklande för vissa barn behöver inte vara det för andra. Även 

lärarens kompetens att förstå metodens innehåll och elevens kunskapsnivå har en avgörande betydelse 

(Smith 2000:13).  Smith (2000) påpekar vidare att det viktigaste är att elever känner intresse för läsning 

och att det finns en erfaren lärare läsare som kan vara med och vägleda (2000:14).   

 

Också Tragetons metod utgår från elevers intressen. I Pedagogiska magasinet (2011), den tidning som 

ges ut av Lärarförbundet, läste jag en intervju med Arne Trageton, där han berättar att en av hans 

förebilder är filosofen och pedagogen John Dewey. På samma sätt som Dewey, arbetar Trageton med 

utgångspunkten att elever främst ska arbeta praktiskt (Pedagogiska magasinet 2011:24). Detta kan ju 

låta bra, men hur bra är det egentligen att förlita sig till enbart en metod?  

 

I en intervju i Lärarnas nyheter (2012) med Mats Myrberg, professor i specialpedagogik framkommer 

det att det inte har publicerats någon vetenskaplig artikel om försvarbarheten i Tragetons metod 

(Lärarnas nyheter 2012).  Myrberg menar att när läromedel ersätts med digitala läromedel har studier 

snarare visat att en prioritering av ett tillhandahållande av surfplattor till elever, inte genererar 

tillräckligt goda resultat, generellt sett. Han menar att det är en dålig prioritering av ekonomiska 

resurser. (ibid).  

 

I samma intervju i Lärarnas nyheter (2012) med den moderata Sollentunapolitikern Maria Stockhaus 

som delat ut surfplattor till en skola i Sollentuna uttrycker hon att hon tror på Tragetons metod. För att 

enligt henne har många erfarna lärare i kommunen rekommenderat metoden. Hon menar att de elever 
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som går i fyran i dag producerar både längre texter samt har bättre läsförståelse efter arbete enligt 

metoden (Lärarnas nyheter 2012). 

 

Dessa olika ståndpunkter gjorde mig nyfiken på vad denna omdebatterade metod egentligen kan 

innebära för elevers språkutveckling?  Det pågick en hetsig debatt under våren 2012 om huruvida 

metoden verkligen medförde några fördelar. Därför bestämde jag mig för att undersöka några 

praktiserande lärares uppfattningar och arbetssätt gällande Tragetons metod.  

2 Bakgrund 
 

Enligt PIRLS1 (2007) har svenska elevers läsförståelse sjunkit sedan mitten på nittiotalet. Det är främst 

antalet starka läsare som minskat (PIRLS 2007: 8). År 2001 låg Sverige etta bland de länder som var 

med i undersökningen. År 2006 låg Sverige på sjätte plats. Orsakerna till detta är inte helt undersökta 

men vissa betydelsefulla områden kan konstateras vara: färre starka läsarförebilder, konkurrens från 

digitala medier (PIRLS 2007: 10), samt skolans inriktning på en traditionell läsundervisning (PIRLS 

2007: 13).  

 

Vidare konstateras det i PIRLS (2007) att den typ av undervisning eleverna möter under sina första år i 

skolan främst handlar om individuell färdighetsträning med inriktning mot kunskap om bokstäver och 

avkodning. Detta är en formell färdighetsträning som dominerar undervisningen i dagens skola (PIRLS 

2007: 12), trots att forskning visar att språkutveckling fungerar bäst för eleven i meningsfulla 

samanhang och när inlärningen är kopplat till ett för eleven känt innehåll (PIRLS 2007: 13).  

 

Högre studier är av stor betydelse både för individen och för samhället i stort. En avgörande faktor för 

möjligheten att tillgodogöra sig högre studier är en stark läsförmåga. För att kunna stärka en sådan 

behöver eleven få utveckla goda lässtrategier, få möjlighet att utöka sitt ordförråd samt tillskansa sig 

förmågan att kunna läsa långa texter.  Här konstateras att de områden som ger goda möjligheter för att 

öka elevers läs- och skrivförmåga är avkodning och förståelse samt hög motivation och förståelse för 

sammanhang (PIRLS 2007: 12).  

 

                                                 
1  PIRLS är en internationell studie som undersöker elevers läsförmåga. Studien organiseras av The 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) och genomförs vart femte år. 
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I kontrast till detta kan man ställa de digitala mediernas inträde i skolan. Även i PISA2 påvisas att 

läsförståelsen i Sverige har sjunkit mellan år 2000 – 2009 (Sammanfattning av Rapport 352 Skolverket 

2010:8). I ett tillägg till undersökningen angående den traditionella läsförståelsen gjordes en studie i 

digital läsning. Denna visade att både svenska flickor och pojkar hade en något bättre förmåga att läsa 

digitala texter än traditionella. Med digitala texter menas här de texter som hämtas för läsning från nätet 

(PISA 2009 Rapport 361, 2011: 7, 41).  

 

Vilka konsekvenser för elevers läsutveckling kan då läsande av digitala texter tänkas bli? Det 

konstateras i även i PIRLS (2007) att traditionell läsning av böcker har fått konkurens från digitala 

medier. Ett av de medier som är mest framträdande är datorn där möjlighet i till uppkopling mot internet 

och dataspel finns. I detta medium har bilden en mycket större plats än i böcker. I bilder finns mycket 

information vilket göra att texterna kan kortas. (PIRLS 2007: 10). De texter som då läses är kortare och 

är ofta ihopkopplade med bilder (ibid).  

 

2.1 Att lära sig läsa 
 

Professor i svenska med didaktisk inriktning Caroline Liberg (2006) beskriver den traditionella läs- och 

skrivinlärningen. Enligt denna lärs läsande och skrivande ut mekaniskt istället för i sociala 

sammanhang. Därmed blir det betydligt svårare för eleverna att se det slutliga målet med processen 

(dvs. att skriva och läsa för olika syften, i olika sammanhang), något som riskerar att läs- och 

skrivsvårigheter lättare uppstår. Med detta synsätt läggs också skulden på eleven om denne inte lyckas i 

sin inlärning (Liberg 2006:139f).  

 

Vad som gynnar läs- och skrivutveckling nämns i Konsensusprojektets3 rapport (2006), där refereras till 

konsensus 2003 om läs och skrivsvårigheter. I de resultat av svaren forskarna gav framkom att 

pedagogens kompetens och upplägg av undervisningen är avgörande. Som pedagog är det av stor 

betydelse att känna till och kunna använda flera olika slags strategier för att kunna bedriva en 

undervisning anpassad efter de olika behov eleverna i en klass har. Det som skapar en framgångsrik 

länsinlärning är inte praktiserandet av en enskild metod. Det sker istället när en lärare med hög 
                                                 
2  PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt vilket undersöker elevernas 

förmågor i matematik, naturvetenskap och läsförståelse var tredje år. 

 
3  Konsensusprojektet: En samanställning av olika synsätt på hur läsinlärning går till, identifiering, diagnostik 

samt specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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kompetens bedriver en strukturerad undervisning i vilken olika metoder används för att anpassa av 

undervisningen efter elevernas förmågor (Konsensusprojektet 2006: 8f). 

 

Roger Säljö (2000) professor i pedagogisk psykologi framhåller vikten av att kunna läsa och skriva är 

nödvändigt för att delta i dagens kulturella och sociala samanhang. Skriften är ett viktigt medierande 

medel som har ett avgörande inflytande i hela vårt samhälle. Vi använder den när vi lär, kommunicerar 

samt för att utveckla nya kunskaper liksom för att kunna fungera i samhällslivet och i arbetslivet. Även 

inom informationsteknologin används skriften som ett medierande redskap (Säljö 2000:157). 

I ett sociokulturellt perspektiv används b.la annat språk, artefakter och teknik som medierade redskap så 

att människans omvärld framstår som meningsfull. Människan står inte i direkt kontakt med omvärlden 

utan verkligheten upplevs och förstås genom olika typer av medierade redskap. De kan vara både 

fysiska och kognitiva (Säljö 2000: 81). Den inre verkligheten; dina känslor och tankar, förmedlas till 

den yttre med hjälp av språket. Det är språket som kopplar ihop dina tankar med andras tankar (Säljö 

2000: 107f).  

 

Liberg (2007) påtalar att lärare ska undersöka vilka omständigheter som gör att eleven utvecklar ett 

funktionellt läsande och skrivande. För att det ska få betydelse för eleven så krävs det ett 

meningsskapande. När det känns meningsfullt för elever motiveras de till att repetera och öva. Detta 

skapar goda möjligheter till att utveckla ett funktionellt läsande och skrivande, menar Liberg (Liberg 

2007:38f). 

 

I Läroplanen för grundskolan, Lgr-11 betonas att eleverna ska få använda datorer i undervisningen. I 

kapitel 2.2, Kunskaper, mål står det följande: 

 ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola” … ”kan använda modern teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation skapande och lärande” (Lgr-11:13-14).  

Vidare står om det utvidgade textbegreppet i kapitlet om svenska under Centralt innehåll för årskurs 1-3 

att: ”… Skapande av texter där ord och bild samspelar” (Lgr-11:223). Där betonas också att elever ska 

lära sig skriva både för hand och på dator: ”Handstil och att skriva på dator” (Lgr-11:223). Dessa citat 

pekar på vikten av att använda modern teknik och att se de möjligheter dessa kan bidra med i 

skolutveckling. 

 

Enligt Liberg (2006) sker barns första försök att läsa genom att preläsa och preskriva, situationsläsa och 

situationsskriva samt genom så kallat helordsläsande och helordsskrivande. Preläsande och preskrivande 

är när barn läser och skriver med egna tecken, eget språk utan direkt koppling till alfabetet eller 
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grammatiska regler (Liberg 2006: 43). När barnet börjar situationsläsa kan de läsa enstaka ord när de 

möter text i för dem kända sammanhang (Liberg 2006:46). Situationsskrivandet fungerar på samma sätt 

då barn kopierar enstaka ord (Liberg 2006: 47f). Helordsläsande och helordsskrivande är när barnet 

känner igen och kan skriva ord utan att vara beroende av det sker i ett sammanhang (Liberg 2006: 48). 

Vidare beskriver Liberg (2007) för att utveckla ett helordsläsandet används ljudningsteknik genom att 

ljuda och bryta ned orden i olika dess olika beståndsdelar för att sedan bygga ihop dem igen. Det 

underlättar för barnen om de kan ha skriften framför sig och har möjlighet att samtala om den. Då 

eleverna talar om språket får de också möjligheten att uppleva hur man kan se på språket mer som ett 

objekt att de kan tala om det inte bara använda det (Liberg 2007: 32f).  

 

2.2 Tragetons metod: Att skriva sig till läsning 
 

Jag kommer nu att beskriva Arne Tragetons metod som han själv beskriver den i sin bok Att skriva sig 

till läsning - IKT i förskoleklass och skola (2005). Trageton är forskare och pedagog vid högskolan i 

Stord/Haugesund i Norge. Jag kommer också nämna Erica Lövgren som är lärare på Norrbyskolan, 

Hortlax utanför Piteå. Hon har arbetat med Tragetons metod och skrivit boken Med datorn som verktyg 

(2009).  De representerar båda ett sociokulturellt sätt att se på lärande, vilket innebär att eleven och 

elevgrupper är i centrum. Eleven ses också som en aktiv producent av kunskap (Trageton 2005: 11). 

 

De delar av metoden jag här kommer beskriva är valda i syfte att användas i analysdelen vad gäller 

påvisandet av hur lärare uppfattar denna metod samt arbetar efter den.  

 

Det sociokulturella lärandet har liksom det konstruktivistiska en syn på eleven som en producent av 

kunskap. Medans konstruktivismen undersöker hur individer lär sig så ligger fokus för det 

sociokulturella lärandet på ett gemensamt lärande där eleven ses som ett socialt väsen som söker 

kunskap och tillägnar sig detta i sociala gemenskaper. Den lärande gruppen blir producent av kunskap. 

Eleverna skall bl. a samtala, experimentera, diskutera, leka och delta. Eleven är i fokus och läraren blir 

deras vägledare (Trageton 2005: 10f).   

 

Trageton (2005) menar att en pedagog med behavioristisk grundsyn utgår från att lärandet styrs av 

läraren och läroboken. Detta var den dominerande pedagogiken i den ”traditionella skolan”, där eleven 

sågs som konsument och läraren som producent (Trageton 2005:10). Fram till 1970-talet användes 

skriftspråket främst för att lära eleverna att skriva ned det läraren dikterade. Under de senaste 40 åren 
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har elevens eget skrivande hamnat mer i fokus. I och med detta har skriftspråket fått en ny funktion att 

förmedla elevens egna tankar och känslor. Uttrycket ”tidig skriftspråksutveckling” innebär att skrivning 

och läsning utvecklas samtidigt med talspråket (Trageton 2005:137f).  

 

Enligt Trageton skall elevernas ”naturliga språk” tas tillvara; språket och talet hör ihop med skrivandet. 

Eleverna har större förkunskaper gällande språk än skrift och i allt lärande är förkunskaperna i ett ämne 

av stor vikt, då det är utifrån dessa som eleverna breddar och fördjupar sina kunskaper (Trageton 

2005:148).  

 

Erica Lövgren menar att elever som skriver på datorer blir goda läsare eftersom varje gång de skriver 

även erbjuder ett lästillfälle. Eleverna behöver då inte lägga energi på avkodning utan kan fokusera på 

förståelsen av själva innehållet (Lövgren 2009:68).  

 

Trageton (2005) beskriver vidare att nyckeln till god läsfärdighet är bokstavskunskap (2005: 56). Det 

stärker bokstavsinlärningen effektivare om läraren låter eleven göra egna illustrationer till bokstäver och 

ord. De maskinskrivna bokstavstyperna skall också hängas upp i klassrummet liksom finnas på varje 

arbetsbord som hjälp för bokstavsinlärningen (Trageton 2005:59). 

      

Något som Trageton (2005) tydligt betonar är att grundförutsättningar för att lära sig läsa och skriva är 

att eleverna känner sig engagerade och trygga samt att undervisningen är kopplat till något barnen 

känner till. Vidare ska miljön vara stimulerande för språket (Trageton 2005: 160). Han beskriver också 

hur elever företrädesvis föredrar att skriva fantasitexter och att man som lärare bör stimulera detta 

(Trageton 2005:110). 

 

En av de viktigaste poängerna med Tragetons metod är att man använder skrivandet för att lära sig läsa. 

Detta för att skrivandet hänger ihop med talandet. Talet är något som barn redan kan och det underlättar 

för elever att använda den sortens förkunskap när de skall erövra läsandets konst. De tränar då också på 

ljudning och igenkännande av ord och bokstäver (Trageton 2005:147). 

       

Lärarstödet är viktigt för att eleven skall komma vidare i sin språkutveckling. Med hjälp av stödfrågor 

från läraren bör eleverna få bearbeta texterna så att de får möjlighet att utvecklas maximalt. Läraren kan 

hjälpa eleverna till förbättringar dels genom frågor som för arbetet framåt, dels genom att vara 

sekreterare åt dem och skriva ner det de berättar (Trageton 2005: 78f).  
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Pararbetet vid datorerna är viktigt för elevernas språkutveckling. Eleverna lär genom dialog och 

samarbete. I detta samarbete löser de tekniska problem, tillägnar sig ord och bokstäver och genom 

diskussion utvecklar de berättelser. Trageton hänvisar till Matre (2000) som anser att det finns en högre 

språklig kvalité i samtalen mellan två elever än det gör i samtal mellan elev och lärare. De lär således av 

varandra (Trageton 2005: 103).   

 

Trageton beskriver en studie från Danmark där andraspråkstalare lärde sig tala och skriva genom en 

sats- och ordbilds strategi. Det danska språket har få kopplingar mellan skrift och ljudningar vilket 

försvårar läsning. Med denna strategi underlättades inlärningen av språket väsentligt (Trageton 2005: 

180).  

 

Tragetons (2005) metod fokuserar främst på att läsförmågan utvecklas bäst genom att skriva sig till 

läsning vid datorn, att skriva på tangentbordet underlättar vilket ses som en fördel då finmotoriken hos 

eleverna ej är färdigutvecklade (2005: 133f).  Viktigt är också att eleverna arbetar i par för att samarbete 

stärker den språkliga utvecklingen (Trageton 2005: 139) 

 

3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva några lärares uppfattning om språkutveckling och  

arbetssätt för första- och andraspråkstalare med Arne Tragetons IKT4-baserade metod,  

”att skriva sig till läsning” för elever i de tidiga åldrarna.  

 

Frågeställningar: 

- Hur uppfattar utvalda lärare elevers språkutveckling med hjälp av Arne Tragetons metod för första- 

och andraspråkstalare i grundskolans tidigare år? 

- Hur arbetar några lärare med språkutveckling med hjälp av Arne Tragetons metod för första- och andra 

språkstalare i grundskolans tidigare år? 

 

 

 

                                                 
4  Informations och kommunikationsteknologi (Trageton 2005:9) 
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4 Teoretisk utgångspunkt och centrala begrepp 
 

4.1 Teorier om inlärning 
 
Jag kommer att beskriva vilka teorier och centrala begrepp jag använder under studien och i min analys 

av materialet. Jag ger ibland egna exempel för att göra beskrivningen av dessa definitioner och begrepp 

mer tydliga. Jag kommer först att göra en historisk tillbakablick om olika rådande filosofiska och 

vetenskapliga traditioner. Efter det förklarar jag tre teoretiska traditioner som har haft betydelse för 

synen på människans utveckling och lärande. Dessa är behaviorismen, konstruktivismen samt det 

sociokulturella perspektivet (Säljö 2000:48) Därefter förklarar jag tre begrepp som kommer utifrån det 

sociokulturella perspektivet. Dessa är medierande artefakter, proximal utvecklingszon och stöttning. 

 

4.1.1 Historisk tillbakablick 
 
Talpedagogen Louise Bjar och professor Caroline Liberg (2003) beskriver i boken Barn utvecklar sitt 

språk att filosofer intresserade sig av inlärning och språk under både 1600- och 1700-talet. Det var bl. a 

rationalisterna som menade att alla människor har en medfödd språkförmåga och att de kan lära sig 

samma saker oavsett olika sociala miljöer. Empiristerna däremot lade tonvikten på att miljön var viktig 

för människans inlärning, som enligt dem skedde via sinnesintrycken (Bjar & Liberg 2003: 23). Under 

1900-talets början kallades denna skolbildning behaviorismen. Inom behaviorismen betraktas barnet 

som en passiv mottagare av kunskap. I rationalisternas anda menade Chomsky, som kritiserade 

behaviorismen, att språket mognar i den miljö barnet befinner sig i och att språket är något medfött. 

Barnen ansågs ha en universell språkförmåga och denna inriktning kallas nativism (Bjar & Liberg 

2003:24). Ur dessa två inriktningar växte under sent 1960-tal en ny inriktning fram som kallades 

kognitivism. Kognitivisterna menade att människan har medfödda egenskaper att lära, vilka gjorde det 

möjligt att inhämta kunskaper om världen genom att aktivt söka själv. Förgrundsgestalterna för denna 

inriktning var psykologen Lev Vygotskij och utvecklingspsykologen och pedagogen Jean Piaget som 

verkade under tidigt 1900-tal (Bjar & Liberg 2003:25). 

 

4.1.2 Behaviorism 
Enligt det behavioristiska synsättet anses imitationen viktig för barns språkutveckling. Man menar inom 

denna att barn tar emot de språkliga intrycken utan att själva förändra dem. Behaviorismens 

vetenskapliga teori är den så kallade betingande reflexen, där en högre grad av språklig imitation sägs  
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ge större möjligheter för barnen att få sina behov tillgodosedda (Håkansson 1998:7f). 

 

Säljö (2000) förklarar denna teori med att det finns en färdig kunskap utanför individen. Inlärning sker 

genom att mindre enheter av kunskap sammanfogas till större enheter. Inlärning sker från de minsta 

beståndsdelarna inom ett kunskapsområde till mer och mer komplexa kunskaper. Elevens uppgift blir då 

att memorera kunskapen (Säljö 2000: 52f). 

 

Helge I. Strømsø (2008) Professor i pedagogik skriver i en artikel i Professor Ivar Bråtens antologi 

Läsförståelse i teori och praktik att behavioristerna dominerade lärandeforskningen under första hälften 

av 1900-talet. De fokuserade på att analysera delfärdigheter genom att de lärde ut dessa med hjälp av 

belöningssystem. Undervisning i läsning utgick från avkodning där igenkännandet av och 

hopkopplingen mellan bokstäver och bokstavsljud var centralt (Bråten 2008: 29). 

 

Jag kommer i min studie att se om det fortfarande finns strömningar i undervisningen av denna tradition 

som lever kvar. Om eleverna fortfarande betraktas som passiva mottagare av kunskap, om eleverna lär 

sig från delar till helhet samt vilken betydelse den har i Tragetons metod.  

4.1.3 Konstruktivism 
Lärarutbildare Barbro Westlund (2009) hänvisar till Arfwedson och förklarar att konstruktivismen i 

grunden bär på ett kognitivistiskt synsätt, vilket bygger på intresset för individens förmåga att bearbeta 

intryck, inlärning och tänkande. Inom kognitivismen såg man individens lärande som en produktion av 

kunskap, som en process samt att inom denna teori gör begreppet metakognition. Metakognition handlar 

om individens förmåga att tänka om och bedöma sina egna tankeprocesser. Detta kom som en 

motreaktion mot behaviorismen (Westlund 2009: 18). Konstruktivismen representeras nu främst av två 

inlärningsteorier; den ena, utvecklad av Piaget, kallas individuell konstruktivism och den andra har Lev 

Vygotskij som förgrundsgestalt. Enligt Westlund (2009) är utgångspunkten inom den individuella 

konstruktivismen att individen är delaktig när den lär, individen konstruerar kunskap. Både den yttre 

lärandemiljön och de egna idéerna är viktiga (Westlund 2009:19). Det sociokulturella perspektivet 

fokuserar på den sociala kontexten att kunskapen utvecklas i ett samanhang (Westlund 2009: 20) 

Jag kommer att undersöka om man kan finna dessa strömningar i lärarnas förhållningssätt.  

4.1.4 Sociokulturella perspektivet 
Social konstruktivism är den andra teori som hör ihop med konstruktivismen; det sociokulturella 

perspektivet. Där läggs betoning på språklig socialt samspel som grunden för kunskap. Det finns ingen 

objektiv kunskap, världen erfars inte omedelbart, den är subjektiv och verkligheten konstruerad. Enligt 
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denna inriktning uppstår kunskap i det språkliga samspelet mellan människor. I detta språkliga 

sammanhang konstrueras också den förståelse vi har av verkligheten (Thomassen 2007: 205f). 

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om hur vi tillägnar oss den kunskap som finns i det 

sammanhang vi befinner oss i. Den utvecklas i dialog. Kunskapen är mer än en människas kunskaper, 

det är en grupps samlande kunskaper; det är vad som uppstår mellan människor i sociala och kulturella 

sammanhang. Kunskapen tillägnas genom redskap, traditioner och förhållningssätt. Den kan sedan 

överföras från generation till generation med hjälp av redskapen, både de praktiska t.ex. penna och dator 

och intellektuella t.ex. olika typer av förståelse. Dessa sociokulturella kunskaper skapas och överförs 

muntligt och skriftligt i kommunikation mellan människor (Säljö 2000: 21f).   

      

Jag kommer i min studie se om lärarna utgår från att kunskap förvärvas i kulturella sammanhang främst 

genom dialog mellan människor. 

4.1.5 Proximala utvecklingszonen 
En viktig inlärningsteori inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklinszonen. Säljö 

(2000) tolkar Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen som avståndet mellan vad en elev 

kan prestera själv och vad den kan prestera med stöd av en vuxen eller en kamrat som kan mer. För att 

utvecklas behöver vi stöd och handledning av någon som kan mer. Stödet kan bestå av hjälp med analys 

av den kunskap som skall läras in och på det sättet ge stöttning i de kognitiva förmågor som behövs för 

att kunna genomföra uppgiften, menar Säljö (2000:120).  

Jag kommer i min uppsats se om lärarna utgår från att det är bra om eleverna kan stödja varandra samt 

om lärarna stödjer eleverna i undervisningen. 

4.1.6 Stöttning 
I biträdande professor Pauline Gibbons (2006) forskning om språkutvecklande arbetssätt för 

andraspråkselever i klassrummet är stöttning ett centralt begrepp. I förordet på boken ”Stärk språket, 

stärk lärandet” skriver Jim Cummins att Gibbons begrepp stöttning går i linje med Vygotskij teorier om 

inlärning (Gibbons 2006:12). Stöttning används tillfälligt för att hjälpa elever att utvecklas mot nya 

färdigheter, att lära sig nya begrepp och för att de skall nå nya nivåer av förståelse. Vid stöttning menar 

Gibbons att det är viktigt att de uppgifter eleven skall göra inte ligger över dess kapacitet, utan att 

utmaningen bygger på en kunskap eller förmåga som eleven klarar av med lärarens hjälp. Detta för att 

eleven sedan ska kunna träna upp en förmåga att det själv (Gibbons 2006:29). 

Min definition av begreppet är hur lärare anpassar och utvecklar undervisningen efter elevers förmågor. 
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4.1.7 Medierande artefakt 
Medierad betyder förmedling av verkligheten och artefakt är bland annat de fysiska apparater i vilka 

intellektuella färdigheter byggts in. Olika praktiska och intellektuella färdigheter gör att vi kan hantera 

vår vardag. Utmärkande för människan är att hon har utvecklat fysiska och språkliga redskap som 

underlättar tillvaron. Hur vi samspelar med dessa redskap är ett centralt förhållningssätt inom den 

sociokulturella synen på lärande. I datorn har många intellektuella färdigheter byggts in som kan 

underlätta lärande för elever (Säljö 2000:81f).  

Min definition av begreppet medierande artefakt är användandet av program i datorn som hjälper elever 

i sin läs- och skrivutveckling.  

 

4.2 Läs- och skrivutveckling 
Jag kommer först att förklara funktionellt skrivande och läsande samt förkunskaper som det beskrivs av 

Caroline Liberg, som är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid 

Uppsala Universitet. Därefter förklarar Gibbons vikten av begreppet förförståelse. Liberg beskriver 

sedan det vidgade språkbegreppet varefter Barbro Westlund som är lärarutbildare vid Stockholms 

universitet går igenom skrivutveckling. Sedan förklarar Liberg och Bråten olika modeller för läsning. 

Slutligen beskrivs andraspråksforskaren Jim Cummins modell om hur inlärning av språket sker hos 

andraspråkstalare. 

 

Viktigt att utveckla hos eleverna är enligt Liberg (2007) ett funktionellt läsande och skrivande.  För att 

en elev ska utveckla en sådan förmåga så har vissa faktorer stor betydelse. Det är att kunna välja 

lässtrategi (ex. skumläsa, djupläsa). Att använda sina förkunskaper vid läsandet. Viktigt är också att i 

texten kunna fokusera på det man ska lära sig om och att kunna reflektera över innehållet samt ställa det 

mot förkunskaper (Liberg 2007: 37). Betydelse har också att undervisningen sker i ett sociokulturellt 

sammanhang. Utvecklingen av det funktionella läsandet och skrivandet påverkas av olika 

omständigheter. Eleverna stimuleras bland annat i en miljö som bejakar språk och läsning. Böcker, 

samtal om språket, skrivande, läsning skall genomsyra rummen eleverna befinner sig i. Vidare har 

motivationen mycket stor betydelse. Elevens förhållningssätt till läsning och skrivning, om de ser på sig 

själva som läsare och skrivare har stor betydelse. Ytterligare en aspekt är de kunskaper en elev har om 

ett ämne. Det handlar om hur stor förförståelse eleven har om ämnet i texten och om ämnet har en 

kulturell bas, samt att eleven har personliga erfarenheter från sin vardag. Vidare har det betydelse om 

undervisningen utgår från eleverna. Den sista aspekten handlar om elevens möjligheter att utveckla ett 

metaspråk. Vilken vana har eleven av olika tal- och skriftgenrer och hur ser elevens möjlighet att leka 
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med, undersöka och att samtala om språket ut. Allt detta har en stimulerande inverkan för att utveckla 

ett funktionellt läsande och skrivande (Liberg 2007:38f).  

Jag ser i min undersökning vilka delar av det funktionella läsandet och skrivandet lärarna arbetar.  

 

Liberg (2007) påtalar att det inte är alltid man arbetar med ämnen som direkt kan kopplas till elevernas 

förkunskaper. Då är det viktigt att läraren förmår bygga en bro mellan ämnet och eleven. I ett inledande 

samtal skapar läraren intresse för ämnet och sedan kan detta följas upp genom att man kombinerar 

uppgiften med andra meningsskapande handlingar som exempelvis bild, musik, rörelse eller andra 

former att gestalta texten. I det Liberg benämner ”det kommunikativa rummet” varieras uppgifterna så 

att så många sinnen som möjligt används i arbetet med att utveckla elevernas läsande och skrivande 

(Liberg 2007: 38f).  

Jag ser i min undersökning på vilka sätt lärarna arbetar med förkunskaper samt om de integrerar 

skrivande och läsande med andra uttrycksmedel. 

 

Även Gibbons (2006) påpekar att det är mycket viktigt att eleven har med sig kunskap och förförståelse 

innan elever börjar läsa. Detta är viktigt för andraspråkstalare som kommer från en annan kultur än de 

som skrivit de texter de läser. Att känna till i vilka sammanhang orden används underlättar läsandet och 

skrivandet för elever. Detta är extra viktigt för andraspråkstalare eftersom det är mycket som inte är känt 

för dem i den nya kulturen (Gibbons 2006: 113). 

Jag ser i min undersökning om lärarna betonar förkunskaper vid lärande för första och 

andraspråkselever. 

 

Liberg (2007) menar att vi människor kommunicerar med varandra för att skapa mening i tillvaron. Vi 

vill göra oss förstådda och tar hjälp av olika språkliga uttrycksformer. Vi får ett vad hon kallar ”vidgat 

textbegrepp” genom att föra fram textens budskap med andra uttrycksmedel istället för ord och vi får ett 

så kallat ”vidgat språkbegrepp” genom att se på språk som både verbalt och icke verbalt. Både det 

verbala och det ickeverbala är språkliga uttrycksformer, understryker Liberg.  Idag måste vi i skolan 

inkludera alla de nya medierna i det vidgade text- och språkbegreppen, t e x TV, video och datorer 

(Liberg 2007: 8). Dessa kan uppfattas som ett hot mot traditionellt skrivande och läsande men de nya 

medierna bör, menar Liberg, istället ses om ett sätt att erbjuda möjlighet till kreativitet och 

meningsskapande och bör ses som en tillgång i undervisningen (Liberg 2007: 11).    

Jag kommer i min undersökning undersöka på vilka sätt surfplattan och datorn används som hjälpmedel 

för att utveckla elevernas språk.  
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För att utveckla läsförståelse menar Westlund (2009) att individen måste gå igenom några olika 

utvecklingssteg. Under förskoleåldern sker utvecklingen främst genom talspråket, då är ett utökat 

ordförråd och talspråksförståelse viktigt. Sedan kommer den fas där elever knäcker läskoden då en 

medvetenhet om kopplingen mellan bokstäver och språkljud utvecklas. I denna fas utvecklas så 

småningom ett läsande. Viktigt under denna period är att ytterligare öka ordförrådet, öka läshastigheten 

och att få kunskaper om olika genrer. När eleven lärt sig läsa får förståelseprocesserna större betydelse. 

Där är under denna fas som läsförståelse utvecklas på djupet (Westlund 2009:12).  

Jag ser i min undersökning på om hur lärarna uppfattar att eleverna kan knäcka läskoden och öka sitt 

ordförråd. 

  

Ytterligare aspekter på läsförståelse är synsätten och begreppen kring ”bottom-up och ”top-down”-

processerna.  Bottom-up står för en syn på ordavkodning som den viktigaste komponenten för 

ordförståelse medan top-down-perspektivet betonar förkunskaper textens innehåll och struktur är 

avgörande för läsförståelseutvecklingen (Bråten 2008:48). Dessa två synsätt har tidigare stått i 

motsatsförhållande till varandra. Liberg (2006) anser att båda dessa perspektiv är viktiga, elever lär sig 

genom att gå från bokstavsljuden vilket kallas för ljudmetod och men också från helheten vilket är en 

helordsmetod. Idag ser man vikten av att kombinera dessa perspektiv (Liberg 2006:16).  

Jag ser i min undersökning om lärarna utgår från en buttom-up process eller top-down-process eller 

innehåller båda processerna. 

 

Enligt lärarutbildare Tua Abrahamsson & Pirkko Bergmans (2005) tolkning av andraspråksforskaren 

Jim Cummins modell ska språket och tanken utvecklas från att vara kontextbunden och konkret till 

kontextoberoende och abstrakt (Abrahamsson & Bergman 2005: 23). Om elever ska få möjlighet att 

utvecklas på ett optimalt sätt behöver läraren veta vilka läs- och skriv kunskaper de besitter. 

Vardagsspråk är när eleverna deltar i klassrumssamtal om ”här och nu-situationer”. De skall också öva 

sig i på vilka olika sätt kommunikation kan ske. Från samtalet här och nu utmanas eleverna genom att få 

diskutera olika ämnen samt att träna på att göra korta muntliga redovisningar. En stödmall används vid 

arbetet, exempelvis vid skrivandet av faktatexter. Att använda en mall är ett bra redskap för att utveckla 

ett mer kontextoberoende skrivande. Undervisningen ska utgå ifrån den vetskapen och sedan bör elevens 

individuella kunskap utmanas med mer kontextoberoende och abstrakta uppgifter Målet med 

undervisningen är att eleverna skall gå från ett vardagsspråk till ett skol- och ämnesspråk (Abrahamsson 

& Bergman 2005: 24).  

Jag ser i min undersökning om lärarna utgår från ett vardagsspråk för att utveckla första och andraspråks 

elevers skriv och läsförmåga. 
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4.3 Motivation 
Först förklarar jag motivation utifrån Vygotskij och därefter självtillit enligt Dysthe som Kullberg 

refererar. Birgitta Kullberg är forskare med särskilt intresse för elevers begynnelselärande av 

skriftspråket. Därefter förklaras av professorn i pedagogik Karin Taube att självbilden är viktig för 

motivation samt begreppen inre och yttre motivation. Efter det kommer jag att förklarar hur 

språkforskaren Frank Smith menar att motivation ges i gemenskap med andra. Till sist förklarar jag hur 

John Dewey menar att vi människor motiveras. 

 

Kullberg refererar till Vygotskij som menar att engagemang och motivation kommer ur elevens lust att 

lära sig olika saker (Kullberg 2004:b:30).  

Kullberg refererar vidare till Dysthe (1996) som menar att god självtillit är viktig i en dialogsituation. I 

dialogen måste det finnas tillit och ömsesidig respekt. Eleven måste även få känna att läraren vill att 

eleven skall lyckas (Kullberg 2004:b: 26).  

Jag undersöker hur lärarna uppfattar arbete med elevernas lust och självtillit 

 

Karin Taube (2007), professor i pedagogik, skriver om barns tidiga läsning. En betydande del i barnens 

läsutveckling är den självbild de bär av sig själva som läsare. Den bild en elev får av sig själv som läsare 

påverkar ytterst dess motivation att lära sig. Vidare beskriver hon att självbilden inte är medfödd utan 

inlärd, något som bör understryka vikten av att lärare hyser förståelse för och kunskap om motivationens 

betydelse för lärande (Taube 2007: 81f). 

Jag undersöker om lärarna uppfattar Tragetons metod som att eleverna får tilltro till sin egen självbild 

och ser sig själva som läsare samt om lärarna anser att denna blir en drivkraft för eleverna att skriva. 

 

Vidare beskriver Taube (2011) inre och yttre motivation. En inre motivation uppstår då elever lär sig 

utifrån intresset av att lära sig. De känner lust att lära vilket enligt Taube (2011) bör ses som en bättre 

form av motivation än den yttre. Yttre motivation bygger på olika former av yttre belöningar. Det kan 

vara beröm eller olika former av förmåner eller att något som uppfattas som negativt eller obehagligt 

undviks. I klassrumssituationen förekommer båda formerna och den motivation elever upplever är 

summan av den yttre och den inre motivationen (Taube 2011: 126).  

Jag kommer i undersökningen se i vilken grad lärarna utgår från inre och yttre motivation i arbetet med 

elevernas språkutveckling.  

      

Smith (2000) menar att det är viktigt att eleverna känner att de ingår i vad han kallar De läskunnigas 

förening för att det skapar en känsla av att gruppen i klassrummet är läsare. Eleverna ser sig på sig själva 
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som läsare och de ser på varandra som läsare. De erfarna läsarna hjälper de oerfarna (Smith 2000: 170).  

De erfarna har inga förväntningar på de oerfarna att de måste klara av att skriva och läsa som dem. Det 

är inte fel att göra misstag, det betygssätts inte (Smith 2000: 172). 

Jag ser i min undersökning om lärarna uppfattar att elevernas självbild som läsare har betydelse för 

lärandet. 

 

Filosofen John Dewey (1980) såg språket främst som ett medel för kommunikation, i vilken eleverna 

tog del av varandras tankar och känslor (1980: 52). En annan av hans bärande principer är att individen 

lär sig i ett samspel med sin omgivning. Kunskap förvärvas i ett dialektiskt förhållande till omvärlden 

genom att tanke och handling samspelar. De teoretiska och det praktiska är båda nödvändiga för lärandet 

(Dewey 1980: 17). För Dewey var elevens intresse av särskild betydelse, han menade att om en elev 

visade ett intresse för något var det ett tecken på en förmåga som är på väg att utvecklas (Dewey 1980: 

54).  

Min definition av begreppet är elevorienterade uppgifter och samspel mellan elever samt mellan lärare 

och elever vid skrivandet med dator.  

5 Tidigare forskning 
 

Professor i modersmålets didaktik Ria Heilä- Ylikallio och PeK och informantor Johanna Häggblom 

(2010) presenterar i boken Intelligent på tangent olika forskningsresultat som har datorns användande i 

skolan som fokus. I en studie av Åbacka (2008) i årskurs 2 ingick forskningsfrågor om hur elever 

diskuterade skrivuppgifter eller om de talade om annat. Forskaren ville vidare utreda vilken nivå 

diskussionen låg på samt om den dialog som fördes var jämlik. Forskningresultatet visade att eleverna 

diskuterar skrivuppgiften. Dialogen innehöll vad de skulle skriva om, samt samtal om språk och layout. 

Det var en jämlik dialog och när eleverna talade om annat än skrivuppgiften var det om saker som fanns 

i elevernas direkta närhet (Heilä- Ylikallio& Häggblom 2010:113).  

 

Heilä- Ylikallio och Häggblom (2010) beskriver en annan studie Gädda och Åbacka (2010), den gjordes 

för att utröna eventuella skillnader kring hur elever skriver för hand respektive på dator. De två 

grupperna som jämfördes var dels projektelever som skrev på dator och dels en grupp som bara skrev 

för hand. I studien ingick 37 stycken projektelever och 37 elever i kontrollgruppen; alla gick i årskurs 2-

6. Syftet var att beskriva mönster i skrivutvecklingen hos de elever som var delaktiga i projektet. 

Analysen utgick från genreskrivning, stavning, textbild, språk och innehåll. Forskningsresultatet visar 

att datorn inte påverkade elevernas handskrift negativt. De flesta skrev, trots att de huvudsakligen använt 
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sig av datorer, snyggt och läsligt. Enligt Gäddas och Åbackas (2010) analys av de elever som började 

skolan samtidigt som projektet började visade de en positiv skrivutveckling. Dessa elever hade också en 

god stavningsförmåga och skrev långa texter jämfört med kontrollgruppen och resten av de som var 

delaktiga i projektet. Resultatet av projektet visade också att de elever som deltog i projektgruppen 

kände skrivglädje i högre grad än hos kontrollgruppen (Heilä- Ylikallo & Häggblom 2010: 114).  

 

Akademilektor i modersmålets didaktik Anna Slotte- Lűttge (2010) har i sin bok Plastkassar och andra 

texter. Perspektiv på ett vidgat textbegrepp beskrivit att små barn använder gärna bild som 

uttrycksmedel (2010: 53). För elever i de yngre åldrarna är det inte självklart att de kan skriva ned alla 

tankar de önskar förmedla. Elevens förmåga att skriva kan vara en begränsande faktor för dennes 

berättelseskapande. Därför har bilden stor betydelse då den kan ge eleven utökad möjlighet att uttrycka 

sådant den tänker och känner (Slotte- Lűttge 2010:55).   

 

Universitetlektor i pedagogik Anne- Mari Folkesson (2004) beskriver sin bok Datorn i det dialogiska 

klassrummet, en fallstudie av läs- och skrivprocessen år 1 – 3. Där framkom att det var lätt och att 

eleverna uppfattar det som stimulerande att ta del av varandras texter. Detta skapar en möjlighet för 

eleverna att samtala gemensamma texter och därmed utveckla en medvetenhet om språket (Folkesson 

2004: 76). Vidare beskriver Folkesson (2004) arbete med bild kan stärka lärandet. Bilden kan användas 

som utgångspunkt i skrivprocessen. Lärarna i undersökningen upplevde bilden som ett stöd för eleverna. 

De ansåg att eleverna fick stöd av bilden i skrivprocessen för att de var ovana att skriva (Folkesson 

2004: 95).Ytterligare något som framkom var att eleverna producerade mycket texter, vilket lärarna i 

undersökningen ansåg bero på att eleverna testade olika val och att de förde en dialog om vilka val de 

skulle göra. En viktig faktor för att göra detta ansåg lärarna vara möjligheten att lätt kunde ändra i texten 

(Folkesson 2004: 129). 

 

Folkesson hänvisar till en experimentell studie som handlade om hur elever i grupp samarbetar för att 

lösa problem gjord av Kutnik & Marshall. Denna undersökning visade att elever som tränat sociala 

färdigheter sammarbetade mer effektivt än de elever som inte tränat (Folkesson 2004: 17).  

 

 



21 
 

6 Metod 
Jag kommer först att beskriva mitt val av metod. Efter det kommer jag att beskriva den hermeneutiska 

forskningstraditionen eftersom jag har använt den för att tolka min undersökning. Till sist beskriver jag 

mina upplevelser av problemen med metoden.   

6.1 Val av metod 
Jag har valt att utgå från en kvalitativ metod för att den är lämplig för att ge svar på min frågeställning 

om hur lärarna uppfattar att Tragetons metod fungerar språkutvecklande. Enligt Staffan Stukàt (2005) 

har det kvalitativa synsättet har sina rötter i filosofin, grunden är hermeneutiken och fenomenologin 

enligt. Anledningen till att välja en kvalitativ metod är att tolka och försöka förstå resultaten. I detta ser 

man forskarens förkunskaper som en tillgång i tolkandet av resultaten (Stukàt 2005:32).   

I denna uppsats hade inte den kvantitativa metoden passat för att syftet med uppsaten främst är att 

undersöka några lärares uppfattning om Tragetons metod. Om en kvantitativ metod ska användas 

behövs ett större material än vad som använts i denna uppsats (Stukàt 2005:31).  

    

Genom mina observationer i klassrummet såg jag också på vilket sätt lärarna arbetade språkutvecklande 

med datorerna/surfplatta. Jag tolkade mina observationer samt det de sade i intervjuerna. Detta gav mig 

en helhetsförståelse för hur de använde Tragetons metod. Det hade inte varit möjligt att få en 

djupgående förklaring med en kvantitativ metod för hur lärarna ansåg att Tragetons metod är 

språkutvecklande. Jag hade heller inte kunnat förstå helheten av metoden om jag inte gjort en fältstudie 

som passiv, deltagande observatör i klassrummet.  

  

Enligt Ann Kristin Larsen (2009) är det vanligt att använda ett så kallat ”induktivt angreppssätt” i en 

kvalitativ metod för att forskaren inte kommer att undersöka teorins hållbarhet genom hypotestestning 

(Larsen 2009: 22). Enligt Thomassens (2007) beskrivning av induktion drivs forskaren framåt av 

materialet från undersökningen. Ett induktivt förhållningssätt innebär att forskaren skapar en teori 

utifrån det som observerats (Thomassen 2007: 50). Även Birgitta Kullberg (2004) menar att induktiv 

forskning är upptäckandets väg (2004:a: 54). 

6.2 Hermeneutik 
Den kvalitativa metoden bygger på hermeneutikens tolkning och förståelse (Thomassen 2007:179). Den 

hermeneutiska forskningstraditionen använder tolkning av mänskliga företeelser för att hitta teorier och 

meningen med mänskliga yttringar som språk, kultur, historiska händelser. Människan kan endast erfara 

inom traditionens och historiens ram: det historiska, kulturella och sociala sammanhanget bestämmer på 
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vilket sätt vi förstår. Det bildar en förståelsehorisont och det är inom denna saker och ting får en 

betydelse  (Thomassen 2007:183).  

Min förförståelse om detta ämne är begränsad till den kunskap som jag tillägnade mig under min 

praktikperiod. Min förkunskap om Tragetons metod är begränsad av min förförståelse av de svårigheter 

en lärare har vad gäller vilka val av metoder som kan användas i barns första skriv- och läsutveckling.  

      

Filosofen Hans-Georg Gadamer (2007) är grundare av hermeneutiken. Han använder ett viktigt begrepp 

som han kallar förståelsehorisont. Den består av den förförståelse, eller med Gadamers termenologi 

fördomar, som vi har. Förförståelsen är både den individuella och den gemensamma kulturella och 

historiska som  finns inom en kultur. Det är ramen för att förstå vår omvärld. För att förstå krävs en 

öppenhet inför att förståelsehorisonten ändras och utökas samtidigt som den är gränsen för vad vi kan 

vara medvetna om. (Thomassen 2007: 96f).  

      

Monica Dalen (2008) hänvisar till Wormnæs vilken menar att förförståelse är de åsikter och 

uppfattningar vi har om ämnet innan arbetet börjar. Denna förförståelse tar forskaren med sig i mötet 

med det insamlade materialet och informanterna. Forskaren måste kunna använda sin förförståelse och 

vidga den under arbetes gång, bla genom att lyssna till informanternas upplevelser och utsagor. Detta är 

skapande processer. Enligt Dalens (2008) tolkning av Gadamer, uppfattar hon förförståelsen som en 

viktig aspekt för tolkning. Forskaren tolkar materialet utifrån informanternas information och det sker en 

tolkning i dialogen mellan forskaren och det empiriska materialet. Denna dialog och teorin tolkas av 

forskaren som i sin tur är påverkad av sin egen förförståelse (Dalen 2008:13). 

Jag har i min undersökning strävat mot en utökad förståelse och att få nya perspektiv. Men jag är 

medveten att mitt insamlade material är tolkat utifrån mina perspektiv som forskare. Enligt Thomassen 

(2007)  är det inte heller lätt att vara fullständig objektiv i vetenskapliga undersökningar men man måste 

vara medveten om denna sin begränsning (Thomassen 2007:108). 

  6.3 Metodproblem  
Jag upplevde ett problem vid observationerna. Det var att eleverna såg mig som en lärare i rummet. Jag 

frestades också att gå in och hjälpa dem i vissa situationer men jag undvek detta för att inte störa mina 

observationer. Dock var det svårt och jag kunde därmed inte hela tiden observera utan fungerade ibland  

ändå som en lärare i klassrummet.  Av den anledningen har jag dokumenterat observationerna olika 

beroende på hur mycket deltagande observatör jag har kunnat vara. Stukàt (2005) menar att en nackdel 

med observationer är att det är väldigt tidskrävande och att det därför är bra att tänka ut en metod innan. 
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Svårigheter med observationer är även att det som studeras är yttre beteenden vilka inte kan visa vad 

individerna egentligen känner och tänker (Stukàt 2005:49). 

 

Ett annat problem kunde vara att under intervjuerna så kunde informanterna säga vad de trodde att jag 

ville höra, att de inte var sanningsenliga för att de helt enkelt ville vara artiga. Larsen (2009) tar också 

upp denna risk; att informanten ibland tenderar att ge det svar som hon/han tror intervjuaren vill ha och 

att det kan vara svårt för informanten att varar ärlig i en intervjusituation. Detta kan fungera lättare i en 

kvantitativ intervju där informanten sitter ensam och fyller i svarsalternativ (Larsen 2009:27). 

6.4 Material 
Mitt material består av observationer, intervjuer och informella samtal. I materialavsnittet kommer jag 

först att redogöra dels för mina intervjuer och sedan för mina observationer. Därefter beskriva de 

informella samtalen. Efter det följer det tillvägagångssätt jag praktiserade för att analysera mitt material. 

Sedan kommer jag att beskriva mitt urval av informanter och skolor. Därefter beskrivs forskningsetiska 

principer liksom etiskt hänsynstagande. Till sist beskrivs studiens validitet, realitet och 

generaliserbarhet. 

6.5 Intervjuer 
Enligt Larsen (2009) får informanterna formulera sina svar i en kvalitativ intervju, medan de i en 

kvantitativ intervju får välja emellan olika svarsalternativ (Larsen 2009:83). Jag valde därför en 

kvalitativ intervju där informanterna fick formulera sig fritt, vilket är bra för min undersökning då det ju 

är lärarnas uppfattning av Tragetons metod som ska besvaras. Jag fick veta hur lärarna tänkte i sitt 

arbete med Tragetons metod varefter jag tolkade deras svar. Detta är enligt Larsen (2009) en 

samtalsintervju som kan ge en djupare förståelse av personers beteende och hur de agerar, samt deras 

motiv till detta. Intervjuaren får också veta mer om informanternas erfarenheter och upplevelser. 

Intervjuaren bör också tolka informantens kroppsspråk för att få en helhetsbild. Intervjuaren tolkar 

sedermera informantens svar (Larsen 2009:85).  

 

Jag valde att göra intervjufrågorna utifrån mitt syfte och mina frågeställningar i uppsatsen. Jag utgick 

från Dalens beskrivning med att välja områdesteman och göra en intervjuguide. Dalen (2008) menar att 

intervjuaren bör börja med mer perifera frågor och sedan arbeta sig in mot de mer centrala frågorna     

(2007:31).  

Detta för att informanterna skulle komma in i ämnet på ett avslappnat och fokuserat sätt.  
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Jag valde tre teman och gjorde frågor utifrån dessa. Därefter gjorde jag ytterligare ett frågebatteri som 

skulle vara ett stöd för mig. Jag började med mer perifera områdesfrågor och gick närmare in mot de 

centrala delarna vilka handlade om Tragetons metod. 

Under intervjuerna blev frågorna ostrukturerade och det blev lite olika följdfrågor beroende på vad 

lärarna svarade. Intervjuerna tog ca en timma. Lärarna var oftast stressade då de hade andra möten 

inbokade efter mig. Jag ville att de skulle få utrymme att tala fritt och därför valde jag att spela in 

samtalen emedan jag endast gjorde kortare noteringar under samtalets gång. Detta för att lärarna skulle 

känna att de hade tid att svara på mina frågor och inte behöva vänta på att jag skrev.  

I början av intervjuerna svarade de snabbt på frågorna, men sedan blev de allt lugnare och föreföll också 

känna sig mer trygga i situationen. De blev också mer intresserade och koncentrerade ju längre in i 

intervjuerna vi kom. Enligt Larsen (2009) så används ostrukturerade samtal i den kvalitativa intervjun 

Informanterna ska få prata fritt om de ämnen som tas upp. Intervjuaren ställer uppföljningsfrågor och 

styr samtalet in på de ämnen som intervjuaren vill prata om (Larsen 2009: 84).  Något som bör undvikas 

är ledande frågor som gör att informanterna påverkas att ge ett visst svar(Larsen 2009: 87). Frågorna ska 

matcha frågeställningen i uppsatsen, vilket hjälper till att dra slutsatser i uppsatsen.  Intervjuaren bockar 

av allt eftersom ett ämne tas upp och ser till innan intervjun avslutas att alla ämnen/frågor är med 

(Larsen 2009: 84). Det är viktigt i en intervjusituation att informanten känner sig trygg och inte känner 

att hon/han betygssätts eller betraktas som mindre vetande (Larsen 2009: 87). 

      

Jag ställde frågorna i den ordning som situationen medgav. Ibland gick jag tillbaka och bockade av de 

frågor jag inte ställt. Men jag missade ändå en fråga då och då. Jag hade skrivit ut ev. följdfrågor i mitt 

frågebatteri men det var inte alltid de passade in i situationen, så då tog jag en följdfråga som passade 

bättre eller hoppade över det som inte passade. Stukàt menar att i de ostrukturerade intervjuerna ställer 

intervjuaren de frågor i den ordning som situationen kräver för att få ett så fylligt svar som möjligt 

(Stukàt 2005: 39).  

      

I de inspelade intervjuerna har jag kunnat kontrollera vad informanterna verkligen sade, så att jag kunde 

tolka deras svar. Vissa kontrollfrågor har jag gjort i form av informella samtal. Larsen (2009) menar att 

det är bra att under intervjun göra vissa kontrollfrågor för att se om svaren överensstämmer (2009: 85). 
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6.6 Observationer 
Tillvägagångssätt. 

 Jag valde att göra observationer för att få en helhetsbild av hur lärarna arbetar med Tragetons metod för 

att utveckla elevernas språk. Stukàt menar att det finns fördelar med deltagande observation eftersom  

lärarnas erfarenheter och värderingar då kan visas i konkreta situationer (Stukàt 2005:51). 

      

Förutom mina frågeställningar vid observationerna så utgick jag ifrån tre teman. Det var dialog om vad 

som ska skrivas, dialog om stavning samt dialog om textens layout. Detta gjorde jag för att jag behövde 

en bärande struktur under observationerna. 

      

Till en början gjordes icke deltagande observationer. Enligt Larsen (2009) innebär detta att man är 

åskådare till det som sker i klassrummet och således inte interagerar med dem man observerar. Jag höll 

mig i bakgrunden och gick runt till eleverna och iakttog hur de arbetade med dator eller surfplatta samt 

observerade lärarnas interaktion med eleverna. Då det var svårt att hålla sig i bakgrunden när barnen 

upplevde mig som en lärare övergick jag därför till en passiv deltagande observation i denna roll önskar 

forskaren att hans eller hennes närvaro inte ska påverka skeendet (Larsen 2009: 90).  

Min delaktighet i klassrummet var enligt min uppfattning liten, därför är min bedömning att min närvaro 

haft ringa betydelse för resultatet i uppsatsen.  

      

Utgångspunkten var mina underfrågor till syftet, hur lärarna arbetar språkutvecklande i klassrummet för 

första- och andraspråkselever. Jag observerade om eleverna gavs möjligheter att vara med och påverka 

under lektionerna och om detta gav eleverna ökad motivation att skriva. Min sista frågeställning var hur 

lärarna interagerar med eleverna för att utveckla språket. 

6.7  Informella samtal. 
Efter varje avslutad observation hade jag korta samtal om hur lärarna hade upplevt 

undervisningssituationen med Tragetons metod. Vi pratade om min upplevelse av situationen. 

Jag hade också informella samtal under lärarnas raster. Enligt Kullberg utgörs den informella intervjun 

av de vardagliga samtalen, utan uppgjorda frågor, ett samtal mellan människor som möts. Dessa kan 

vara planerade eller tillfälliga (Kullberg 2004: a: 109). Mina informella samtal var oplanerade. 

6.8 Analys av material  
Jag har använt mig av Larsens (2009) innehållsanalys av mitt material. Efter transkriberingen av mina 

intervjuer så skapade jag tre teman utifrån informanternas svar och mina frågor i syftet. Mina teman 

blev språkutveckling, elevcentrerat  och interaktion. Enligt Larsen skall analysen gå till på följande sätt: 
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1. Samla in data som görs om till texter, 2. Koda texterna, 3. Klassificera koderna i teman eller 

kategorier, 4. Sortera datamaterialet enligt kategorierna (Larsen 2009: 101f). Jag läste intervjuerna flera 

gånger och hittade mönster som återkom i informanternas svar. Då skrev jag nya rubriker efter de teorier 

jag valt. Rubrikerna blev: Förkunskaper, Lust att lära, Dialog och Samarbete, Skriv- och läsutveckling 

samt Stödjande strukturer för första- och andraspråkstalare. Rubrikerna anknyter till de teorier och 

begrepp jag använt. Under varje rubrik placerade jag informanternas svar och fann nya meningsfulla 

mönster. Enligt Larsen ska materialet sedemera granskas och meningsfulla mönster och processer 

identifieras. Dessa mönster skall utvärderas mot befintlig forskning och teorier för att hitta ny kunskap 

(Larsen 2009:102). I arbetet med observationerna använde jag samma innehållsanalys av Larsen. Jag 

placerade observationerna under de befintliga teman som jag sorterat materialet i.  

 

6.9 Val av informanter och skolor  
 Först sökte jag på Internet och hittade en sida där det stod om skolor som använde Tragetons metod.  

Vilken inte finns inte kvar i dagsläget. Därefter tog jag telefonkontakt med några kommuner och 

förhörde mig om vilka skolor som använde sig av Tragetons metod. Flertalet av kommunerna hade inga 

uppgifter om detta så jag ringde då skolorna som stod på listan som jag hittat på internet. Urvalet 

gjordes efter kriterierna: Använder skolan Tragetons metod samt urvalskriteriet att jag ville studera 

årskurs 1 liksom kravet att det fanns andraspråkstalare i klassen. Utifrån Larsen benämns detta som ett 

godtyckligt urval (Larsen 2009:77). 

      

Jag ville undersöka Tragetons metod både ur ett första- och andra språks perspektiv. Jag valde därför två 

skolor med både första- och andraspråkstalare och en skola med enbart förstaspråkstalare. Jag 

intervjuade sammanlagt fyra lärare. På den första skolan med 35 % andraspråkstalare, intervjuade jag en 

lärare som arbetat med projektet Att skriva sig till läsning i tre månader och som hade arbetat som lärare 

i två år. Denna lärare kallar jag i min undersökning lärare 1. Jag intervjuade samt observerade hennes 

undervisning. På den andra skolan där eleverna var enbart förstaspråkstalande elever, intervjuade jag två 

lärare. Den lärare som har arbetat med Tragetons metod i cirka ett år och arbetat som lärare i tre år kallar 

jag för lärare 2. Jag kallar den lärare som arbetat med Tragetons metod i tre år och som lärare i trettiosju 

år för lärare 4. Lärare 2 observerade jag i hennes undervisning men inte lärare 4. På den tredje skolan 

var det 17 % andraspråkstalare. Detta gav undersökningen olika perspektiv på hur lärarna tänkte kring 

metoden.  

På den tredje skolan intervjuade jag och observerade en lärare. Läraren hade arbetat där med Tragetons 

metod i sju år och som förskollärare i tjugo år. Denna lärare kallar jag i min undersökning lärare 3.  
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6.10 Forskningsetiska principer 
Jag hade först telefonkontakt med skolorna och frågade om vi kunde träffas och prata om min 

undersökning. Då kunde de ta ställning till om de ville vara med i undersökningen. Jag fick deras 

mejladress och skickade tillbaka ett mail där jag skrev jag mitt namn, utbildning samt hur jag hade valt 

att göra undersökningen. Jag berättade att jag behövde fyra observationstillfällen på varje skola och 

gärna fler än en lärare att intervjua. Jag berättade också att jag tänkte undersöka första- och 

andraspråkstalare. 

När jag träffade lärarna berättade jag åter om syftet med undersökningen och att lärare och elever 

kommer att vara anonyma. De fick information om att de när som helst kunde avbryta samarbetet och att 

deltagandet var frivilligt. Jag informerade om att alla inspelningsband skulle komma att raderas när 

examensarbete var godkänt, liksom att materialet enbart skulle användas i forskningssyfte. De fick gott 

om tid att ställa frågor om undersökningen. 

Jag har utgått från de forskningsetiska principerna informationskravet, samtycke kravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002) 

6.11 Etiskt hänsynstagande 
Jag har inte använt elevernas rätta namn i undersökningen, eftersom jag vill skydda deras och deras 

familjers identitet. Lärarnas namn förtäller jag inte heller utan jag har valt att sätta en siffra istället på 

varje lärare. Jag har valt detta för att skydda deras och skolornas identitet, enligt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2002:12). 

6.12 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Utgångspunkten för den här studien har varit en kvalitativ analys om huruvida Tragetons metod är 

språkutvecklande. Studien har sedan formats av kvalitativ metod, där avsikten är att förstå lärarnas 

upplevelse av Tragetons metod. Eftersom min metod varit kvalitativ kan den inte sägas utgöra grund för 

den generaliserbarhet som, enligt Stukát (2005) används i kvantitativa metoder (2005:32). En fördel 

med den kvalitativa metoden är dock att man möter informanterna ansikte mot ansikte, vilket kan ge 

möjligheter att ställa följdfrågor och den intervjuade kan tala friare och forskaren tolka svar som ger god 

validitet, alltså att datainsamlingen blir relevant för frågeställningen, menar Larsen (Larsen 2009: 26f). 

Detta kan ge en god helhetsförståelse av fenomenet samt att det inte är så många som uteblir från en 

kvalitativ intervju. Vid kvantitativa frågeformulär blir  det jämförelsevis lättare bortfall, menar Larsen.  

Jag använder intervjuer och observationer i mitt material och med detta kan tillförlitligheten stärkas, 

enligt Larsen (2009), som benämnen metoden ”triangulering” ( 2009:28). 
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Studiens reliabilitet, dvs., huruvida den är exakt och huruvida någon annan kan få exakt samma resultat 

om de utför samma studie, brukar vara svår att hävda när kvalitativa metoder används, menar Larsen 

(Larsen 2009: 80f).  

Min studie har rimligtvis påverkats av mina egna tolkningar och dess reliabilitet har troligtvis också 

påverkats av informanternas tolkningar av mina frågor. 

 

7 Resultatredovisning och analys 
 
Här kommer jag att redovisa resultatet av intervjuer och observationer. I arbetet med materialet 

framkom några centrala teman. Varje tema kommer först att redovisas genom att informanternas 

uppfattning om Tragetons metod presenteras genom intervjusvaren.  Därefter görs jämförelser i vilka 

likheter och skillnader mellan de svar som informanterna gav i intervjuerna redovisas. Detta ställs sedan 

mot observationerna, samt analyseras utifrån de centrala teorierna och begreppen i kapitel 4. Teoretisk 

utgångspunkt och centrala begrepp. Till sist kommer under rubriken Slutsats en jämförelse med 

Tragetons metod att göras.  

 

Centrala teman 

1. Förkunskaper 

2. Lust att lära 

3. Dialog och sammarbete  

4. Skriv- och läsutveckling 

5. Stödjande strukturer för första och andraspråkstalare 

Dessa centrala teman kan kopplas ihop med frågeställningarna i syftet.  

 

7.1 Förkunskaper 

7.1.1 Intervjuer 
För att i skolan skapa förförståelse om ett område eller ämne använder lärarna olika slags introduktioner. 

Lärare 1 använder t.ex. en gemensam genomgång i vilken alla bidrar med vad de vet om ämnet.  

Lärare 2 använder olika sätt för att ge eleverna förkunskaper om ämnet. t ex pratar hon kring ämnet eller 

visar en film. Lärare 3 berättar att de använder en mindmap på tavlan där elevernas samlade 

förkunskaper om det ämne eller tema som skall behandlas, skrivs upp. Lärare 4 beskriver 

förberedelserna för att börja skriva om ett område, med att de först pratar mycket om det, och t ex sedan 

sjunger sånger som handlar om temat för att eleverna skall få förkunskaper om detsamma. 
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7.1.2 Observationen  
Observation av lärare 2 när hon introducerar barnen i hur man skriver en faktatext: 

Det var den första lektionen på morgonen och lektionen varade en timme. 

Eleverna sitter i sina bänkar i klassrummet och lärare 2 har förberett smartboarden för att visa en film. 

Lärare 2 inleder en diskussion med eleverna om vad en faktatext kan innehålla.  

Läraren: ”Ni ska skriva er första faktatext, är det någon som vet vad en faktatext är?” 

Elin: ”Man berättar något som är och vad de gör”. 

Läraren: ”Visst nåt som är sant och stämmer. Ni ska få se en film om spindeln. Ni ska inte hitta på. Ni 

ska skriva ner det som ni har sett och lyssnat på. Ni ska tänka på de frågor och skriva svaret på dem i 

eran faktatext. Vad står det på tavlan? Lina!” 

Lina: ”Varför spinner spindlar nät? Vad äter spindlar?” 

                                                                      (Lärare i årkurs 1 och en flicka i årskurs 1, oktober 2011) 

      

Efter filmen kontrollerade läraren om eleverna hade noterat de fakta som fanns i filmen genom att ställa 

stödfrågor till dem igen. Barnen fick svara på frågorna och sedan skrev läraren upp svaren på tavlan. 

Därefter delade hon in barnen i par och gav instruktionen att de skulle skriva en rubrik. Därefter började 

eleverna skriva faktatexten. Här följer ett exempel på hur ett par skrev en faktatext.  

”Spindeln 

Hur många ben har spindeln? Spindeln har 8 ben. 

Spindeln lägger ägg. Den spinner spindelnät för 

 at fånga insekter. Visa spindlar kan gå på vatten” 

Barnen har kopierat ett exemplar var av texten och ritat varsin bild till texten. De har ritat en spindel.                        

                                                                                          (Flicka och pojke i årskurs 1, oktober 2011)   

 

7.1.3 Analys av observationen och intervjuerna  
En första analys av svaren från lärare 1, 3 och 4 verkar peka på att de tycker att det är viktigt att ta reda 

på hela gruppens gemensamma förkunskaper. De beskriver klassrumsamtal som ett sätt att göra detta,  

vilket ligger i linje med det sociokulturella perspektivet (Säljö 2000:21f).   

Analysen av svaret Lärare 2 gav visar på att läraren äger den förkunskap som eleverna behöver ta till sig 

vilket också bekräftas av observationen från klassrummet. Här visar det sig att lärare 2 använder en 

fråga som riktar fokus på elevernas förkunskaper inom ämnet, men den frågan är underställd de fakta 

eleverna förväntas lära sig. Därefter presenterar lärare 2 det hon vill att eleverna ska lära sig med 

betoning på att de ska lära sig utan att ”hitta på”. Detta tolkar jag som att lärare 2 i detta fall till största 
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del fokuserar på att eleverna skall lära sig ett ämnesstoff, bestämt av läraren, vilket ligger i linje med ett 

behavioristiskt synsätt (Håkansson 1998:7f), (Säljö 2000:52f). Så behöver det dock inte vara. Det kan 

vara så att hon i detta fall mer var fokuserad på ämnesstoffet och att elevernas personliga erfarenheter 

tas tillvara vid annat tillfälle. 

 

En tolkning av svaren från Lärare 1 och 3 visar på en pedagogisk syn; att det är viktigt att bygga 

kunskap på den tidigare kunskap som redan finns. Detta handlar om att sätta in lärandet i ett för eleven 

redan känt sammanhang. Detta ligger i linje med det sociokulturella synsättet (Säljö 2000:21f). Även 

Liberg påpekar vikten av förkunskaper för att utveckla ett funktionellt skrivande (Liberg 2007:38f). 

Lärare 4 betonar också vikten av att få upplevelser inom ämnet när hon berättar att de också sjöng en 

sång. Även lärare 2 använder fler uttrycksmedel. Detta ligger i linje med Libergs påpekanden om vikten 

av att bygga broar mellan ämnet och eleven vid de tillfällen skolarbetet handlar om sådant eleverna har 

lite eller ingen kunskap om (Liberg 2007:38f). I dessa exempel från lärare 1, 3 och 4 finns även det 

konstruktivistiska synsättet att elever är delaktiga i kunskapsinhämtandet (Westlund 2009:19).  

 

7.1.4 Sammanfattning och slutsats samt jämförelse med Tragetons metod 
Lärarna uppfattar förkunskaper som något viktigt för elevernas lärande. Detta tolkar jag som ett 

elevcentrerat synsätt, vilket ligger i linje med det sociokulturella perspektivet (Säljö 2000:21f).  Ett 

problem med detta lyser fram i observationen där läraren, enligt min tolkning, har ett till övervägande 

del behavioristiskt synsätt. Detta kan tolkas som att eleverna bara ska lära sig vad som är rätt; de ska 

memorera (Säljö 2000:52f). Problemet blir då att detta kan tolkas som att läraren tänker elevorienterat 

att denne arbetar utifrån elevintressen men att det egentligen sker lärarcentrerat.   

Svaren från lärare 1, 3 och 4 visar på ett sociokulturellt förhållningssätt gällande förkunskaper. Detta 

ligger i linje med Tragetons metod där eleverna skall sätts i fokus; de producerar kunskap medan läraren 

mer får en handledarfunktion. Lärare 2 har en inriktning som mer väger över mot ett behavioristsikt 

synsätt där eleven mer blir en konsument av kunskap, vilket av Trageton beskrivs som en pedagogik 

från den ”Traditionella skolan” (Trageton 2005:10f). 

7.2 Lust att lära 

7.2.1 Intervjuer 
Lärare 1 anser att eleverna upplever att det är en lustfylld situation att arbeta med surfplatta, det är 

stimulerande för eleverna. Detta intresse gör att barnen vill skriva på surfplatta. Vissa elever är svaga 
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när det gäller att skriva och läsa men de flesta kan skriva sitt namn, därför vill läraren att de skall skriva 

sitt namn i surfplattan. Det är viktigt för barnens självförtroende att eleverna känner att de lyckas.  

Läraren anser att elevernas skrivande och läsande på surfplattan kan öka elevernas självförtroende.  

Deras uthållighet blir också bättre när de är stimulerade. Hon upplever att eleverna är mer stimulerade 

att arbeta med surfplatta än med traditionella övningar. Eleverna har lust att använda surfplattan för att i 

detta läromedel finns det läs och skrivprogram som är utformade som spel vilket ligger i linje med 

elevernas intresse. Hindret med surfplattan är att de inte alltid förstår syftet, att de skall läsa och skriva 

på den, de vill helst enbart spela spel. Hon menar att det är viktigt att planera lektionsinnehållet så att det 

stimulerar eleverna till diskussioner, t.ex. att ge olika valmöjligheter när de ska lösa en uppgift.  

      

Lärare 2 tror att eleverna lär sig mer lustfyllt med denna metod. Men att de elever som har det svårt 

fortsätter att ha det svårt. Hon tror att datorskrivandet kan öka elevernas självförtroende i läsning och 

skrivning. Elevernas självförtroende stärks när de känner att de kan skriva och läsa upp det de skrivit. 

De får beröm och uppmuntran när de läser upp sina texter för klassen. Detta gör att de flesta har en 

mycket positiv inställning till datorn. Hon tycker att det är viktigt att arbeta med IKT i skolan för att 

skolan skall använda de redskap som är aktuella och viktiga i samhället. Datorn kan fungera som en 

”morot” för de elever som har det svårt med traditionella metoder. Elever kan uppleva att det är tråkigt 

att lära sig saker, men när de använder datorn är det inte så utan: ”Det är roligt och de är inte medvetna 

om att de lär sig” (Citat, Lärare 2, årskurs 1, oktober 2011). 

      

Lärare 3 anser att eleverna får ”skriva det de skriver” (Citat, Lärare 3, årskurs 1, oktober). Om eleverna 

frågar om hur orden stavas så får de veta det utav läraren. Men hon brukar påpeka att välstavning inte är 

viktigast utan att lusten att skriva är det mest betydelsefulla. Läraren vill att elevernas gnista för att 

skriva skall hållas levande. Därför vill hon inte kommentera och rätta så mycket. Läraren har ofta valt 

att låta eleverna skriva sagor på datorn. Det väcker deras intresse. När eleverna upptäcker att 

bokstäverna bildar ord och meningar, blir skrivandet meningsfullt. I början, när de inte kunde skriva så 

många ord själva, hjälpte läraren eleverna att skriva begripliga texter. Läraren tycker att det viktigaste är 

att eleverna skriver, att de blir stimulerande och att de inspireras av varandra att skriva och skapa 

berättelser. Läraren ger också idéer för att inspirera eleverna och för att stimulera deras kreativitet. Hon 

brukar utgå från deras intressen eller något arbetsområde som är aktuellt. En stor fördel med att lära sig 

skriva på dator är att eventuella fel lättare kan åtgärdas. Det ökar motivationen för eleverna till att 

bearbeta och utveckla texterna. Elevens syn på sig själv är mycket viktig. Självförtroendet och 

motivationen stärks när de upptäcker att de kan, att de lyckas när de skriver. Att skriva och läsa egna 

texter stärker eleven och gör att läsinlärningen går snabbare framåt. De blir trygga i situationen och de 
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blir medvetna om att de kan skriva och läsa. Läraren anser att det skall vara mycket dialog. Eleverna 

inspirerar varandra genom samarbete, diskussion och en levande dialog i vilken eleverna hjälper 

varandra, stöttar och väcker nyfikenhet hos varandra. Allt detta gör eleverna mer motiverade att skriva. 

      

Lärare 4 menar att skrivandet på dator gör att eleverna känner större självförtroende för att det blir 

snyggt och prydligt. Detta gör också att texterna alltid går att läsa vilket är en positiv upplevelse för 

eleverna. Vidare berättar lärare 4 att det är viktigt att hela tiden berömma och stötta eleverna så att de 

känner att de kan. Lusten att skriva stärks också av att påpeka vad eleven gjort bra. Hon menar att lärare 

ska bygga upp en god stämning i klasserna där alla känner sig trygga när man läser upp någonting.  

7.2.2 Observationen  
Under observationen i Lärare 3 klassrum utspelade sig följande dialog där eleverna inspirerade varandra 

när de skrev en saga på datorn. 

Kerstin och Gunilla står tillsammans vid datorn. 

Kerstin: Vad ska vi skriva? 

Gunilla: Jag tycker att äpplet ska vara rött. 

Kerstin: Det tycker jag med 

Gunilla: Då gör vi det! 

Kerstin: ”Det var en gång ett rött äpple det var saftigt och fint. En gång kom det en människa och ville 

äta upp den, men den åt upp barnet istället” Eleverna skrattar. 

Gunilla: Ska vi börja skriva, det var en gång? 

Kerstin: Ja det gör vi. Ska vi skriva det jag sa? Det var roligt. Båda flickorna skrattar. Vad ska vi skriva 

Gunilla? 

Gunilla: ”Det var en gång ett äpple som ville bli rött”.                   (Två flickor, årskurs 1, oktober 2011) 

 

7.2.3 Analys av observationen och intervjuerna  
Analysen av intervjuerna visar att alla lärare betonar vikten av att elever känner att de lyckas. Detta 

ligger i linje med Taubes tankar om betydelsen av elevens självbild för läsutveckling (2007:81f). Alla 

svar landar i att skriva och läsa på ett digitalt verktyg är bra för elevernas självförtroende. Lärare 1 

betonar främst att surfplattan som ett digitalt verktyg, av sig själv blir motiverande för eleverna, något 

som kan tolkas som att fokus ligger på en yttre motivation. Svaret lärare 2 och 4 ger, handlar om att ge 

beröm, vilket jag tolkar ett fokus på yttre motivation.  I dessa svar från lärare 1,2 och ligger fokus på 

yttre motivation (Taube 2007: 126). Lärare 4 fokuserar också på att skrivandet underlättas på datorn. En 

tolkning av dessa svar är att lärarna landar i ett till övervägande del behavioristiskt förhållningssätt i 
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vilket elevernas lust till lärande skapas med hjälp av olika slags stimuli (Håkansson 1998:7f). Det är 

viktigt att betona att det inte är entydigt på det sättet utan svaren lärare 1, 2 och 4 ger inriktar sig också 

på andra synsätt på inlärning som samspel och elevnära uppgifter.  

 

Lärare 3 har ett annat fokus, vilket också visar sig i observationen där elevnära uppgifter med inriktning 

på genre, stöttning samt elevers sammarbete med varandra, betonas. Detta lyser igenom i observationen 

från lärare 3. Där sammarbetet mellan två elever ger en gemensam text. Detta ligger i linje med Libergs 

(2007) tankar om ett funktionellt läsande (2007:38f). Men också det sociokulturella synsättet (Säljö 

2000: 21f), Lärare 3 svarar mest i linje med de teorier Smith (2000) har av vad som kan göra att elever 

känner sig som medlemmar i ”De läskunnigas förening”. För att göra det behöver barnen bland annat att 

känna att lärandet sker utan risker och att läsning främst handlar om lust och nyfikenhet  - vilket ligger i 

linje med inre motivation (Taube 2011: 126). De ska känna att det räcker med att kunna det man kan 

(Smith 2000:170).   

     

Något som också är genomgående hos alla lärare är självförtroendets betydelse för läs- och 

skrivinlärning. Lärare 1 menar att självförtroendet stärks när eleverna känner att de lyckas och genom att 

elevernas uthållighet ökar när de skriver med digitala verktyg. Lärare 2 betonar vikten av att stärka 

elevernas självförtroende genom uppmuntran när de redovisar sina texter. Lärare 3 säger i intervjun att 

självförtroendet stärks när eleverna känner att de lyckas med skrivuppgifter. Lärare 4 beskriver att när 

eleverna ser att slutresultatet blir snyggt och läsligt så känner de större självförtroende. Detta ligger i 

linje med Kullberg som betonar självtilliten som viktigt för lust och lärande (Kullberg 2004:b: 31). 

 

7.2.4 Sammanfattning och slutsats samt jämförelse med Tragetons metod 
I analysen av observation och intervjuer framträdde ett mönster, det ena hade fokus på yttre motivation 

vilket ligger i linje med Taube (Taube 2011: 126). Detta tolkar jag som ett till övervägande del 

behavioristiskt synsätt (Håkansson 1998:7f). Det andra hade fokus på inre motivation, vilket jag tolkar 

som ett till övervägande del sociokulturellt synsätt (Säljö 2000:21f). Tragetons metod har ett 

sociokulturellt synsätt som grund och med utgångspunkt i det så kan tolkning av de svar som lärare 1, 2 

och 4 gav vara att de delvis följer Tragetons metods inriktning men till största delen låg tyngpunkten i 

svaren på ett behavioristiskt synsätt. Tyngdpunkten i de svar som lärare 3 gav, handlade om elevnära 

uppgifter, stöttning och sammarbete, vilket är ett sociokulturellt synsätt som ligger i linje med Tragetons 

metod (Trageton 2005:110).  
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7.3 Dialog och sammarbete 
 

7.3.1 Intervjuer  
Lärare 1 anser att Tragetons metod är språkutvecklande eftersom de jobbar i par. Hon använder sig av 

fasta par eller nya par beroende på vilka uppgifter de har. Om kunskapsnivån är för stor mellan eleverna 

kan det bli ett hinder för samarbetet. Den svaga kan bli passiviserad. Läraren väljer därför att dela upp 

elever, så att de ligger på samma kunskapsnivå så långt det är möjligt. Målet är dock att eleverna ska 

kunna arbeta med vem som helst. Läraren anser att eleverna skall ta hjälp av varandra i första hand. Om 

någon elev frågar henne något som hon vet att en annan elev kan så hänvisar hon alltid till den eleven. 

Hon menar också att det aldrig kan bli för mycket dialog mellan eleverna så länge det handlar om 

uppgiften. Läraren anser att eleverna har en god dialog mellan varandra och hon vill att största delen av 

dialogen skall ske mellan eleverna. 

      

Lärare 2 anser att det mest språkutvecklande i Tragetons metod är diskussionen kring skrivandet, 

framförallt när eleverna själva talar om språket. Läraren anser att det är väldigt språkutvecklande att 

läraren stöttar eleverna eller så stöttar eleverna varandra. Eleverna kan också hjälpa varandra genom att 

påminna varandra t.ex. om att det är stor bokstav vid namn. I undervisningen har läraren noterat att 

eleverna fört diskussioner om språkets regler. Ett hinder i språkutvecklingen kan vara när elever inte gör 

vad de ska eller inte vet vad de skall göra. Därför är det viktigt att lärare ser till att rätt barn samarbetar. 

Dialogen i ett parsamarbete kan vara störande för andra elever. Koncentrationen kan brytas, då det blir 

för mycket fokus på vad andra gör. Det är viktigt att tänka på hur man placerar eleverna i klassrummet, 

så att elever med koncentrationssvårigheter inte hamnar bredvid varandra. För att samarbetet ska 

fungera bra behöver också eleverna ha förståelse för att man är på olika nivåer och därför behöver 

utveckla olika kunskaper och förmågor. Dialogen med andra ger elever nya infallsvinklar på det egna 

arbetet. Elever kan förklara för varandra på ett mer förståeligt sätt. När eleverna byter par får de ännu 

fler infallsvinklar av sina kamrater. De kan på det sättet få hjälp med att utveckla förmågor eller lösa 

problem på olika sätt då olika kamrater förklarar och löser uppgifter på olika sätt eller kan olika delar av 

uppgifterna. Läraren anser att dialogen kan lyfta eleverna. Den som kan befäster sin kunskap. Den som 

lär, lär sig något nytt. Det är bra att byta par så att rollerna ändras. Den som är stark kan bli svag i det 

nya paret. De bästa paren behöver inte vara en stark och en svag, då risken finns att den svaga eleven 

blir passiv. Den bästa konstellationen är ofta när eleverna ligger på samma nivå. Då får de också samma 

utmaning. Eleverna hjälper varandra genom att de är bra på olika saker. Ibland kan det dock vara en 
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fördel att en stark elev stöttar en svagare elev. Lärarens roll är att vara handledare och stötta eleverna i 

deras diskussioner.  

 

Lärare 3 berättar om en pojke i årkurs 1 som hade svårt att knäcka läskoden. Specialpedagoger och 

pojkens föräldrar hade arbetat hårt med honom. Han knäckte läskoden med hjälp av Tragetons metod 

genom att skriva på datorn och ljuda. Han arbetade framför datorn med en jämngammal pojke och de 

skrev en saga om lasermannen. Det var så inne i berättandet så de skrev och ljudade tillsammans och de 

kunde inte sluta. Pojken som hjälpte honom ljudade extremt långsamt och tydligt och visade honom hur 

han kopplade ljudningen till bokstaven på tangentbordet. Det var fantastiskt att få vara med när han 

knäckte läskoden genom att skriva och ljuda menar läraren. Hon anser att eleverna lär sig bäst av 

varandra och att en svag elev kan gå framåt med hjälp av en stark elev som hände i fallet jag nyss 

beskrev. Det är viktigt att kunna samarbeta när eleverna för dialog med varandra. Läraren tycker att det 

är viktigt att bygga upp ett gott samarbetsklimat i gruppen innan de börjar med Tragetons metod. De 

gjorde därför väldigt många samarbetsövningar i förskolan. Eleverna har lärt sig regler för samvaro och 

för hur man för en dialog i klassrummet dvs. att eleverna diskuterar, i normal samtalston och inte pratar i 

mun på varandra. Vidare menar lärare 3 att eleverna har olika kunskaper och förmågor som de kan dela 

med sig av, därför vill hon ha nya par varje gång. 

      

Lärare 4 menar att arbetet med dialog och samarbete enligt Tragetons metod gjort det lättare för 

eleverna att samarbeta även i andra ämnen. Hon strävar efter så mycket dialog som möjligt för att det 

enligt henne är mycket lärorikt att lära av varandra. Indelningen skall vara olika, ibland en jämn 

kunskapsnivå och ibland en ojämn kunskapsnivå mellan eleverna. Det man också måste tänka på är att 

inte para ihop elever som lätt blir osams. En annan fördel med att arbeta i par och att läsa för varandra är 

att det då blir fler elever aktiva under en större del av lektionen än om endast en elev i taget hade läst. 

Eleverna lär av varandra, både den som lär ut och den som lärt sig något nytt får ut något av situationen. 

Det kan däremot vara störande om det är mycket samtal i klassrummet samtidigt som någon elev skall 

göra något som kräver koncentration. 

 

7.3.2 Observationerna   
Observation i klassrum hos lärare 3 kring dialog och samarbete. De samtalar om språket. Om 

utvecklandet av ett metaspråk. Lärarens fokus handlar om att eleverna ska behålla lusten. Två flickor 

talar om språket:  

Gunilla läser människa men har stavat ”meniska” ” Hon går och hämtar läraren.  
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Gunilla: Står det människa? 

Läraren: Jag förstår precis vad ni har skrivit? 

Kerstin: Står det människa på riktigt? 

Läraren: Inte helt precis hur det egentligen stavas. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att man skriver 

på. Och det har ni gjort bra.  

Gunilla: Ska det stå sk i människa? 

Läraren: Ja 

Kerstin: Ska det vara c? Hon ändrar till c istället för s. 

Gunilla: Vänta! Kerstin stryker bort c och skriver igen s. 

Gunilla: Det ska vara k och a. Står det människa? 

Lärare: Jag läser att det står människa. Men det stavas lite annorlunda, men det gör ingenting. Det viktigaste är 

att ni skriver. Att ni får en bra saga.  

Läraren läser: Då kom en människa. Vad händer då? 

Kerstin: Den skulle plocka äpplen.                                   ( Lärare 1 årskurs 1, två flickor i årskurs 1, oktober 2011) 

Observation i klassrum hos lärare 1. Två pojkar samarbetar där den ena pojken har en större förmåga att skriva. 

Detta gör att det blir svårt att samarbeta för pojkarna. Läraren vet att den svagare pojken Valter kan mer än han 

visar och ber Erik hjälpa till. Hindret blir här att pojken som är svagare blir passiv i skrivandet. 

Erik: nu är jag klar 

Läraren: nu får du hjälpa din kompis Valter. 

Erik börjar skriva åt Valter och Valter tittar på. Valter har ritat en bild med en glass. 

Erik som hjälper Valter skriver på surfplattan. Jag tycker om glas  

                                                                                      (Lärare 3 i årskurs 1, två Pojkar i årskurs 1, november 2011) 
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7.3.3 Analys av observationerna och intervjuerna   
Alla lärare menar att det är positivt med dialog och sammarbete, vilket ligger i linje med det 

sociokulturella synsättet på lärande ((Thomassen 2007: 205f). Alla lärares svar kan tolkas som att de 

menar att dialog och samarbete ger en möjlighet för eleverna utvecklas genom eller i den proximala 

utvecklingszonen (Säljö 2000:120), samt att möjligheten till stöttning är positiv. Stöttning är något som 

Gibbons betonar som viktigt i lärande (Gibbons 2006:29). Särskilt intressant är den händelse som lärare 

3 beskrev då ett par elever arbetade i den proximala utvecklingszonen, där den som lärde ut var den som 

stöttade och den som lärde in tog emot stöttningen, på ett sätt som motsvarar Vygotskij teorier (Säljö 

2000:120). 

 

Alla lärare redovisar i sina svar att ett hinder för språkutvecklingen, är bristande samarbete mellan 

eleverna. Lärare 3 berättar att de hade många samarbetsövningar i förskoleklass innan de började med 

Tragetons metod. Nyckeln till dialog är att eleverna kan samarbeta. Detta ligger i linje med Folkesson 

som forskat om dator och dialog. Hon menar att samarbetet inte uppstår av sig själv för att eleverna ska 

arbeta med dator utan att eleverna måste öva på samarbete (Folkesson 2004:17). 

Observationen hos lärare 3 visar att hon betonar lust och att elever samarbetar. Stavningsregler kommer 

i andra hand och eleverna rättas enbart när de frågar, trots felstavningar. Eleverna uppmuntras till 

fortsatt skrivande. Det är den inre motivationen som ligger i fokus lusten den betonas som viktigast för 

den är motorn till elevens utveckling (Taube 2011: 126). 

I intervjusvaren var det lärare 2 och 3 som svarade att eleverna samtalar om språket och dess regler. 

Detta visar sig också i observationen från lärare 3. Detta ligger i linje med Libergs tankar om 

språkutveckling. Hon påpekar vikten av skapa möjligheter för samtal om språket. Detta för att utveckla 

ett metaspråk. (Liberg 2007:38f). 

Ett av de hinder som lärarna beskriver är skillnader i elevers kunskapsnivå. Det är lärare 1 och 2 som 

diskuterar svårigheten med barnens individuella kunskapsnivåer vilket också bekräftas av observationen 

från klassrummet hos lärare 1.  

Lärare 4 betonar att elever som lätt blir osams inte skall arbeta ihop samt att dialogen kan störa 

möjligheten till koncentration om det samtalas för mycket och för högt. Detta ligger i linje med en 

undersökning av Helleve vilken handlade om gemensam textproduktion, där det framkom att 

gruppsammansättningen hade stor betydelse för resultatet av textproduktionen (Folkesson 2004:16). 
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7.3.4 Sammanfattning och slutsats samt jämförelse med Tragetons metod 
Slutsatsen är att alla lärare strävar efter dialog och samarbete. Alla svar pekar mot att lärarna ser dialog 

och samarbete som en möjlighet för elevernas inlärning. Med detta synsätt som grund förutsätts att 

eleverna sammarbetar för att metoden ska fungera. Vad som gör att det uppstår problem framkommer 

inte tydligt i detta avsnitt. Lärare 1 betonar fördelarna med samarbete men det går inte att utläsa hur det 

går till vid ett bra sammarbete. Lärare 2 nämner samtal kring skrivande, stöttning, förståelse om olika 

kunskapsnivåer. Lärare 3 fokuserar på dialog och samarbete och att elevernas måste träna på 

sammarbete. Vidare beskriver lärare 3 hur en elev knäckte läskoden med hjälp av en annan elev. Detta 

skulle kunna vara en händelse som tillkommit genom att använda Tragetons metod då den betonar att 

eleven ljudar och skriver samtidigt (Trageton 2005:147 f, 137f). Lärare 4 betonar dialogen, att eleverna 

lär av varandra. Tragetons metod är byggt på ett konstruktivistiskt och sociokulturellt synsätt på lärande. 

Alla lärare strävar efter att eleverna ska få många tillfällen att föra dialog med varandra och att 

sammarbeta, vilket då ligger i linje med Tragetons metod där arbetet i par är en nyckelfaktor (Trageton 

2005:84, 103).  

7.4 Skriv och läsutveckling 
 

7.4.1 Intervjuer 
Lärare 1 anser att det är positivt när eleverna samarbetar och att när det finns ett bra samarbete blir det 

en bra dialog. När de arbetar i par berättar ofta den ene medan den andre skriver. Det är utvecklande 

både för tal- och skriftspråk. Läsning och skrivning utvecklas då snabbare enligt läraren. Hon brukar 

inte rätta eleverna om de inte frågar själva. Om de frågar skrivs svaret på tavlan och därefter skriver 

eleverna av.  

Eleverna är snabba att visa varandra om de hittar en ny funktion på surfplattan. En fördel med 

surfplattan är att de kan gå runt till varandra och visa olika saker de upptäcker på den, t ex ett nytt 

program eller något nytt om hur surfplattan fungerar. Det leder till spontana dialoger i klassrummet. Det 

blir mycket samtal om teknik, men alla samtal är språkutvecklande. Eleverna frågar varandra och det 

blir ett genuint utbyte av erfarenheter. Att skriva och läsa samt mycket diskussioner är bra för inlärning, 

menar hon. 

Det som kan störa språkinlärningen är inte dialogen utan klassrumsmiljön, t.ex. om det blir oroligt, 

spring och höga ljud. Klassrummet kan trots det rymma en positiv stämning. Läraren uppfattar att hon 

inte hinner med att arbeta med individuell stöttning och utveckling. Hon anser att det vore bra att jobba 

med färre elever. 
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Lärare 2 anser att eleverna kan bli starkare medvetna om formen av språket med hjälp av Tragetons 

metod. Hon berättar att hon alltid har en introduktion innan eleverna får börja skriva på datorn. 

Skrivregler de arbetar med just nu är att meningar ska börja med stor bokstav och avslutas med punkt. 

Läraren ställer frågor till eleverna som gör de uppmärksammas på fel, vilka de själva sedan får rätta. När 

en elev stavar fel på ett ord som läraren vet att eleven kan stava rätt så kräver hon att eleven ska ta reda 

på hur ordet stavas själv. Viktiga stavningsregler gås igenom på smartborden genom att tillsammans 

skriva gemensamma texter. Läraren går då igenom skrivreglerna. 

Hon tycker att Tragetons metod är språkutvecklande för att eleverna producerar mycket text. Hon anser 

att det är språkutvecklande och det blir inte samma tragglande för eleverna. Eleverna skriver inte bara 

ord, de skriver även en berättelse. De har något att berätta. Det är språkutvecklande att skriva långa 

texter, menar läraren. De bästa texterna har vuxit fram i samarbete mellan elever som haft en god dialog, 

och ett gott samarbete som inriktat sig på de uppgifter de fått. När eleverna interagerar med varandra 

utvecklas deras kunskaper och förmågor. 

Skrivandet sker under fria former där fokus ligger på att få igång ett skrivflöde. Om det blir för 

bestämda regler för hur skrivandet ska gå till hämmas flödet. Vidare anser Lärare 2 att datorn är ett 

hjälpmedel för språkutveckling, t ex spel för att träna arbetsminnet eller rättstavningsprogram eller 

program för att känna igen bokstäver.  

      

Lärare 3 berättar att de har arbetat med Tragetons metod i sju år. Dessa elever blev otroligt duktiga att 

läsa och skriva. De skrev mycket och de blev bra på att stava. Läraren menar att eleverna knäcker 

läskoden tidigare om de får arbeta med Tragetons metod redan från förskoleklass, eftersom de med 

denna får ljuda och skriva samtidigt.  

Eleverna har själva reflekterat över detta och uttryckt att så här mycket skulle de inte ha skrivit för hand. 

berättar läraren. Det tar mycket längre tid att skriva för hand och eleverna ser datorn som ett positivt 

hjälpmedel. Eleverna ser tydligt på skärmen vad de har skrivit och det går lättare för dem att följa sin 

utveckling jämfört med tidigare texter. De känner att det går snabbt att lära sig skriva längre texter. 

Eleverna är jättestolta och glada att de t.ex. har skrivit en saga med tre rader när texten har förstoras och 

det blir mycket text på pappret och de kan läsa meningarna hjälpligt.  

Eleverna har börjat skriva med stor bokstav och punkt. Det röda strecket under ordet som är felstavat 

som rättstavningsprogram genererar har de inte plockat bort för en del av eleverna kommer framåt av 

det. Andra bryr sig inte utan säger att det är datorn som inte kan alla ord.  

      

Lärare 4 menar att datoranvändningen underlättar skrivinlärningen då bokstäverna finns färdiga på 

tangentbordet. De får kunskaper om bokstäver när de skriver och ljudar på datorn. Detta är bra för när de 
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sedan ska skriva för hand kan de alfabetet och då är det bara för eleverna att träna på det motoriska. De 

kan då träna mer effektivt genom att lära sig bokstäver som skrivs på liknande sätt som h, m och r. När 

eleverna inte behöver lägga ned så mycket tid på själva skrivandet kan de istället koncentrera sig på 

annat. Enligt lärare 4 får de elever hon tränar med Tragetons metod ett beskrivande språk som är rikare 

än det de får med traditionellt sätt att lära sig skriva. De har också mycket lättare att komma igång med 

skrivuppgifter.  

Vidare lär sig eleverna att läsa och skriva snabbt. Lärare 4 hävdar också att de lär sig läsriktning och 

skrivriktning automatisk när de skriver på dator. De får också snabbt förståelse för mellanslag, stor 

bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken och skillnad mellan versaler och gemener. De ser de stora 

bokstäverna på tangentbordet och att de blir små på skärmen. Eleverna får också ett större ordförråd och 

de lär sig tidigare att läsa längre ord som t.ex ordet krokodil.  Lärare 4 menar att det inte stör elever när 

man rättar dem under arbetets gång utan att det är viktigt att direkt lära ut skrivregler. Hon är noga med 

att informera eleverna om vikten av att lära sig ett skriftspråk. Hon går alltid runt och påpekar så att de 

inte alltid skriver talspråk.  

7.4.2 Observationen  
Observation i klassrum hos lärare 3. Två flickor skriver på datorn. Detta exempel visar hur eleverna kan 

hjälpa varandra i den proximala utvecklingszonen med ljudning och stavning. 

Kerstin skriver och ljudar: fff…aaa….ssss…dddd 

Gunilla: Nej, vänta. Varför står det fasd? 

Kerstin upptäcker med Gunillas hjälp att hon har skrivit fasd. Hon ändrar och skriver fast. 

                                                                                                          (Två flickor, årskurs 1, oktober 2011). 

      

Det andra exemplet är från lärares 1 klassrum, den visar att eleverna kan rätta sig själva när de står vid 

surfplattan. De arbetar också med ljud och bild vilket är att arbeta med det utvidgade textbegreppet.  

Jag går fram till en pojke och en flicka. De har skrivit: 

Ella läser vad de har skrivit: Vi tiker om om takos, vi tiker inte om 

Ella: det står ju om två gånger 

Per tar bort om 

Ella: vad tycker vi inte om? 

Per skriver och säger: vi tiker inte om ormar 

Per: vi tar kort 

Ella: Nu tar jag kort på din teckning. Hon tar kort på Pers teckning med surfplattan. 
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Ella: nu skall vi spela in. Per trycker på mikrofonen på surfplattan och läser texten högt. De lyssnar på 

det som blivit inspelat. De ser glada ut.                                     (Flicka och pojke årkurs 1, oktober, 2011)  

7.4.3 Analys av observationen och intervjuerna  
I intervjusvaren betonade lärare 2, 3 och 4 vikten av att producera texter. Gällande textproduktion visar 

de svar som lärare 2 gav att en god dialog mellan eleverna har betydelse för resultatet. Detta ligger i 

linje med Folkessons beskrivning att dialogen har betydelse för utvecklingen av berättelser (Folkesson 

2004:129) 

Lärare 3 betonar att det går lättare att skriva och att arbetet med texten blir mer överskådlig vid datorn. 

Detta ligger i linje med Liberg som betonar att elevers möjlighet att undersöka och samtala om språket 

är viktigt för språkutveckling (Liberg 2007:38f). Lärare 2 betonade dialogen som betydelsefull och det 

tolkar jag som att det är viktigt att undervisningen sker i ett sociokulturellt sammanhang med betoning 

på dialog och samspel (Thomassen 2007: 205f). Lärare 3 fokuserade på datorns möjligheter till 

överskådlighet av texten. Den tolkning jag gör av det är att det blir lättare att samtala om texten. Detta 

ligger i linje med Libergs tankar om att utveckla ett metaspråk (Liberg 2007:32f). 

Gällande rättning svarade alla att de rättade men de lade olika stor vikt vid det. Enligt min tolkning går 

det från en skala av ”inte så viktigt” till ”mycket viktigt” där lärare 1 och 3 anser att rättning kommer i 

andra hand och lärare 2 och 4 menar att rättning för att utveckla språkregler är viktigt. I detta läser jag in 

olika traditioner för vad som skall fokuseras vid språkutveckling. Det ena är att betona lusten, intresset 

och helheten som drivkraft. Det andra betonar vikten av att lära sig skriftspråksreglerna. I detta är 

ingenting entydigt men de tendenser som enligt mig utkristalliserades är att lärare 1 och 3 till 

övervägande del har ett ”top down”-synsätt där texternas innehåll och struktur anses viktigast och att 

lärare 2 och 4 har ett mer ”bottom up”-synsätt där ordavkodningen ligger i fokus (Bråten 2008:48). I 

observationen hos lärare 1 visas ett exempel där eleverna rättar sig själva. Där framkommer också 

möjligheterna med att arbeta med det vidgade textbegreppet, vilket enligt Liberg är viktigt att arbeta 

med för att utveckla kreativiteten och meningsskapandet (Liberg 2007:8).   

 

Detta att ljuda betonade lärare 3 som viktigt, gällande skriv- och läsutvecklingen; eleverna blev mycket 

bra på att stava. Observationen hos lärare 3 visar på ett sådant exempel där samarbetet mellan två elever 

utvecklar stavningsförmågan. Också lärare 4 betonar vikten av att ljuda framför datorn. Detta ligger i 

linje med Libergs tankar om det funktionella skrivandet, där en viktig del är elevernas möjlighet att 

samtala om språket (Liberg 2007:38f). Ur en annan synvinkel är detta ett exempel på ett ”bottom up”-

perspektiv på läsning (Bråten 2008:48). 
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Lärare 1 beskriver i sitt svar att en elev berättar och den andre skriver. Vidare kan detta exempel kopplas 

ihop med lärare 2 som svarade att när elever interagerar med varandra utvecklas deras kunskaper och 

förmågor viket är ett sociokulturellt synsätt (Thomassen 2007: 205f).  

 

7.4.4 Sammanfattning och slutsats samt jämförelse med Tragetons metod 
Alla lärare arbetar med att skriva sig till läsning. Men svaren inriktar sig enligt min tolkning på olika 

viktiga aspekter som finns inom metoden. Lärare 1 och 2 betonar dialog och diskussion, vilket enligt 

Trageton (2005) är en grundförutsättning inom metoden (2005:84, 103). Lärare 3 beskriver vikten av att 

ljuda och skriva samtidigt som en avgörande faktor för att knäcka läskoden detta ligger i linje med 

Tagetons syn på tala och skriva framför datorn (Trageton 2005: 147). Lärare 4 fokuserar, enligt min 

tolkning, främst på fördelarna med att använda tangentbordet, då eleven kan göra många kopplingar 

mellan skrivregler och användandet av den för att få förståelse för skrivregler.  

7.5 Stödjande strukturer för första- och andraspråkstalare 
 

7.5.1 Intervjuer 
Lärare 1 tar tillvara elevernas intressen genom att utgå från eleverna och skolaktiviteter. Uppgifterna 

handlar ofta om eleven själv eller det eleverna gör i skolan. När de får individuella uppgifter är det 

elevernas egna intressen som är utgångspunkten. Gemensamma uppgifter handlar ofta om elevernas 

upplevelser kring någon skolaktivitet t.ex. en utställning eller en utflykt.  Elever uppmärksammar olika 

saker vilket är en bra grund för diskussioner. Viktigt för lärare 1 är att utgå från kunskapsnivå när hon 

konstruerar uppgifter. En skrivuppgift kan utföras på olika sätt. Om uppgiften är att skriva om en 

teckning de ritat och eleven inte kan klara det får eleven istället skriva sitt namn under teckningen. 

Alternativt får eleven berätta något om teckningen som läraren skriver. Ibland kan eleven skriva först 

och läraren sedan skriva samma text så att den går att läsa för andra. Det är också viktigt att eleverna ser 

på sig själva som kunniga läsare menar lärare 1. Genom att stötta och uppmuntra skall läraren kunna 

lyfta eleverna. För att kunna göra det skall fokus vara på det eleven kan och det den kan utveckla.  

För andraspråkstalare är det alltid en fördel med dialog. När eleverna samarbetar runt en dator med 

grammatik och stavningsregler med mera får de t.ex. se hur det går till när man rättar fel. Det förs också 

samtal om reglerna. Vidare är skrivandet på dator en fördel då det är lättare att trycka på tangentbordet 

än att skriva med penna. De kan då koncentrera sig på andra saker än på hur de ska forma bokstäverna. 

Det underlättar för både första- och andraspråkstalarna.  
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Lärare 2 menar att det underlättar för eleven om de får uppgifter som handlar om att beskriva personliga 

erfarenheter. Elevnära områden ger större respons från eleverna och de kommer då också lättare igång 

med uppgifterna. Hon utgår därför från deras personliga erfarenheter och upplevelser för att det skall bli 

lättare för eleverna att skriva. Det är också viktigt att göra en bedömning vilka metoder eller delar av 

metoder som kan individanpassas. I arbetet skall elevens kunskapsnivå vara utgångspunkten för 

undervisningen.  För att hjälpa eleven vidare ställer läraren konkreta frågor som syftar till att eleven ska 

skriva mer detaljrikt. Elever skall inte behöva anpassas efter metoder och arbetssätt.  Metod och 

arbetssätt ska istället anpassas efter varje elev.  

I rollen som språkutvecklare är det enligt lärare 2 viktigt att känna till elevernas kunskaper och 

förmågor. Då kan hon stötta elever och få dem att fokusera på förmågor och kunskaper som behöver 

utvecklas. Med hjälp av datorn kan de också få stöttning vid individuellt arbete, t.ex. med talsyntes.  

      

Lärare 3 utgår från elevernas intressen, upplevelser och erfarenheter för de flesta uppgifterna. Hon ser 

datorn som ett stöd för andraspråkstalare för att eleverna då inte behöver fokusera på pennan och på att 

forma bokstäver. Det blir dubbelt mödosamt att både fokusera på det nya språket och att skriv för hand. 

Det är ett redskap som förenklar skrivning samt att de lättare lär sig helord, dvs. att de inte ljudar 

bokstäver och stavelser. 

Diskussion och dialog ser lärare 3 som en stöttning för andraspråkstalare. Genom att samtala och 

samarbeta hjälper de varandra med skrivning. Vidare läser de upp texten för varandra och får då genast 

bekräftelse av samarbetspartnern. Eleverna kan med sina olika förmågor och styrkor stötta varandra 

genom samarbetet. En fördel med datorn är också att eleverna tyder texten lättare, menar lärare 3. När 

de samarbetar får de också idéer av varandra. Skrivarbetet går därför lättare när de arbetar i par.  

Lärare 4 anser att eleverna ska få kontinuerligt stöd, så att de ständigt har möjlighet att utvecklas. Stödet 

kommer från läraren men kan också ibland komma från andra elever. Vidare är det viktigt att stärka 

elevernas självförtroende genom att stötta och uppmuntra samt att visa på möjligheter till att utvecklas.  

 

7.5.2 Observationer 
Under observationen hos lärare 2, samarbetar två barn stående vid datorn. De samtalar om 

stavningsregler. 

Sebastian: Hur stavas många? 

Petronella stavar Sebastian skriver: många ögån 

Petronella: är du klar nu? 

Sebastian: ja 
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Petronella: Bra! 

Datorn rödmarkerar ett stavningsfel. 

Sebastian frågar läraren: vad är det röda strecket? 

Läraren berättar att datorn visar att ordet ögån är felstavat. 

Läraren berättar hur det stavas.                                            (Pojke och Flicka, årskurs 1, november 2011) 

 

I observationen hos lärare 2 visas ett exempel där elever samtalar kring skrivregler vilket är en träning 

för att utveckla ett tänkade kring språket vilket Liberg kallar metaspråk (2007:38f). 

 

Observation i klassrummet hos lärare 2 visar på hur läraren anpassar uppgiften efter elevens 

kunskapsnivå för att kunna genomföra uppgiften. Uppgiften utgår ifrån elevens personliga erfarenheter 

om elevens väg till skolan. Läraren har delat in eleverna i par. Ett par börjar arbeta tillsammans. Det är 

stor skillnad på deras läs- och skrivförmågor, vilket gör att samarbetet inte fungerar så bra. Under 

arbetet med uppgiften tappar Anton snabbt koncentrationen. Då anpassar läraren uppgiften efter Antons 

förmåga. Flickan får en annan dator och arbetar vidare självständigt medan Anton får arbeta med 

datorns talsyntes. Dock klarar han inte av det så bra. Läraren skriver då på papper det Anton vill skriva 

och sedan arbetar han med att försöka skriva av meningen på datorn. Han får skriva om några gånger 

innan det blir rätt. Det blir enkelt för honom att göra ändringar i texten när han använder en dator. 

 

Anton skrev:  

Min skolväg 

Jag ser en massa skrot.                                                                                (Pojke årkurs 1, oktober 2011). 

Därefter fick han rita en illustration till texten.  

7.5.3 Analys av observationen och intervjuerna  
Lärare 1, 2 och 3 redovisade svar om att utgå från elevernas intressen. Min tolkning av det är att de då 

arbetar med gemensamma förkunskaper, något som ligger i linje med Gibbons (2006) tankar om att det 

är extra viktigt för andraspråkstalare eftersom det är mycket som inte är känt för dem i den nya kulturen 

de möter (2006:113).  

 

Lärare 1 och 3 betonar att datorn kan underlätta skrivandet med betoning på att eleven kan koncentrera 

sig på andra saker än att forma bokstäver. Detta ligger i linje med Lövgren (2009) som beskriver hur den 

förenklingen gör att elever istället kan koncentrera sig på innehållet (2009:68). Dessa två lärare 

understryker också vikten av att samtal, att föra en dialog om text och där fokuserar lärare 1, enligt min 
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tolkning, på samtal om skrivregler vilket ligger i linje med tanken om utvecklande av ett metaspråk 

(Liberg 2007: 38f). Lärare 3 fokuserar på elevers möjlighet att stötta varandra, vilket ligger i linje med 

Säljö (2000) begrepp om stöttning (Säljö 2000: 120). 

I observationen hos lärare 2 där läraren anpassar uppgiften efter eleverna, visas ett exempel på 

förändring av svårighetsgrad. Anpassningen sker genom att förenkla uppgiften samt att dela på paret då 

glappet i detta fall verkar vara för stora. Min tolkning av detta är att läraren missbedömde pojkens 

förmåga att lösa uppgiften och sedan i efterhand försökte hitta rätt nivå på uppgiften. I detta bekräftas 

inställningen som lärare 2 redovisade i intervjun, att det är inte eleven som ska anpassa sig efter 

metoden utan att metod och arbetssätt ska anpassas efter eleven. I detta exempel arbetar läraren med att 

hitta den proximala utvecklingszonen för eleven. Detta ligger i linje med det sociokulturella synsättet 

och dess tanke om den proximala utvecklingszonen (Säljö 2000:120), samt med tanken om stöttning 

(Gibbons 2006:29). 

 

7.5.4 Sammanfattning och slutsats samt jämförelse med Tragetons metod 
 

Lärare 1 och 2 betonar fördelar de uppfattar med datorn som redskap för läs- och skrivutveckling. 

Lärare 1 betonar fördelen med datorn, som att den underlätta skrivningen. Detta är enligt min tolkning är 

typiskt för metoden metodspecifik del är att skriva sig till läsning med hjälp av tangentbordet på datorn 

(Trageton 2005: 68 f, 147f).  

 

Lärare 3 ser fördelar med att skrivandet förenklas, att det går lättare att överblicka texter samt att de 

lättare lär sig läsa helord vilket också är metodspecifikt. Detta ligger i linje med Tragetons (2005) 

visioner. Han beskriver en studie från Danmark där andraspråkstalare inlärning förbättrades av att börja 

skriva på dator (Tragetons 2005:180). 

Alla svar som lärarna ger handlar om de underliggande teorierna i Tragetons metod som det 

sociokulturella synsättet och den proximala utvecklingszonen. 

         8 Slutdiskussion 

Med denna uppsats vill jag belysa några lärares uppfattning och arbetssätt med Tragetons metod ”Att 

skriva sig till läsning”. Detta för att det är viktigt att kunna använda olika utgångspunkter och metoder i 

arbetet att individanpassa undervisning (Smith 2000: 12f). Avsikten är inte att avgöra hur de uppfattar 

och arbetar utan att ge en bild av deras uppfattning och arbetssätt. I denna uppsats har främst lärarnas 

uppfattning av Tragetons metod undersökts. Det har inte gjorts någon jämförelse med andra metoder. 
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Vilket eventuellt kunnat påvisa styrkor och svagheter med Tragetons metod. I detta arbete har också 

vissa pedagogiska utgångspunkter hos lärarna kunnat skönjas. Det är främst två huvuddrag, det ena ett 

är ett till största delen elevcentrerat lärande och det andra ett till största delen lärarcentrerat lärande. 

Dessa drag lyser igenom olika mycket både vid jämförelse mellan lärarna och i jämförelse mellan 

svaren lärarna gav inom respektive teman. Det var fyra stycken lärare som intervjuades och 

observerades.  Materialet analyserad ur synvinklarna förkunskaper, lust att lära, dialog och samarbete, 

skriv och läsutveckling samt stödjande strukturer för första och andraspråkstalare. Det analyserade 

materialet ställdes till sist mot den metod Arne Trageton tagit fram och beskrivit i boken ”Att skriva sig 

till läsning”. 

 

Den första slutsatens är att alla lärare strävar efter att arbeta ur ett sociokulturellt synsätt. Det är en stor 

överenstämmelse mellan intervjusvar och observationer gällande vikten av att utgå från ett 

elevperspektiv i undervisningen och vikten av dialog och samarbete. Detta visar sig inom alla teman 

som kom fram under arbetet med materialet. Informanterna har en i grunden positiv syn på att utgå från 

elevernas intressen, kunskapsnivå och kultur. Det har däremot visats sig att informanterna lägger olika 

vikt av vid vad som är viktigt och även hur de i praktiken betonar olika förhållningssätt i 

undervisningen. Dessa olika betoningar av vad som är viktigt i undervisning rör sig enligt min tolkning 

om läraren har ett förhållningssätt som till övervägande del handlar om skrift och språkregler vilket 

lärare 4 var den tydligaste representanten och yttre motivation genom olika former av beröm vilket 

lärare 1 var den tydligaste representanten för. Dessa två lärares svar tolkar jag som att de hade ett större 

fokus på ett ”Traditionellt” synsätt på undervisning. Vilket Liberg beskriver som en traditionell läs och 

skrivinlärning (Liberg 2006: 139f). Det andra synsättet representeras bland lärarna främst av lärare 3. 

Med detta synsätt är eleven, elevens intressen och samarbete mellan elever i fokus. Detta tolkar jag som 

ett fokus på inre motivation, vilket ligger i linje med Taube (2011)  som betonar den inre motivationen 

framför den yttre (2011: 126). Det ligger också i linje med ett sociokulturellt perspektiv. Eleven är 

delaktig i lärandet och språket utvecklas i samspelet mellan individer (Thomassen 2007: 205f) 

 

En annan slutsats jag kan göra är att det som framträder tydligast som gynnande för elevers 

språkutveckling är produktionen av texter. I svaren framkommer tydligt en uppfattning att texterna både 

blir långa och beskrivande. I en studie av Gädda och Åbacka (2010) visade att elever som skriver på 

dator skrev långa texter i jämförelse med kontrollgruppen (Heilä- Ylikallo & Häggblom 2010: 114). 

Detta får ett vist stöd från en undersökning av Folkesson (2004) där det framkom att eleverna 

producerade mycket texter (2004: 129) Det som framkommer i intervjuerna om orsaker till att 
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textproduktionen är bra är en god dialog. Även i Libergs tankar om det funktionella skrivandet betonas 

dialogen som viktig (Liberg 2007: 38f).  

 

Men i svaren finns enligt min tolkning också explicit och implicit elevernas möjlighet att utgå från ett 

talspråk som språkutvecklande, vilket också det är elevorienterat för att det ligger närmare unga 

individer än vad skriftspråket gör. Detta ligger i linje med Kummins tankar om att utveckla språket från 

ett kontextberoende till ett kontextoberoende (Abrahamsson & Bergman 2005:23f). Eleverna börjar sina 

berättelser i ett intresse och för en dialog med varandra. I dialogen använder de ett talspråk vilket kan 

tänkas gynna kreativiteten då de inte behöver tänka på skrivregler utan istället lägga fokus på 

berättelsen. Sedan när de skriver ned berättelsen har de möjlighet att samtal om det de skriver. I detta 

finner man flera av de punkter Liberg tar upp för att utveckla ett funktionellt läsande och skrivande 

(Liberg 2007: 38f).  

 

En annan slutsats gällande språkutveckling är att lärarna ser möjligheter med att samtala om språket vid 

datorn. Möjligheten att samtala, ljuda och skriva samtidigt uppfattas som positivt. Detta sker på olika 

nivåer från avkodning till samtal om berättelser. Detta motsvarar det Liberg beskriver som ett metaspråk 

vilket hon anser vara en av förutsättningarna för att utveckla ett funktionellt läsande och skrivande 

(Liberg 2007: 38f). I svaren framkommer att utvecklandet av en metaspråklig förmåga är av stor 

betydelse för läs och skrivutveckling. Ytterligare en aspekt för språkutveckling är att skrivandet på 

tangentbordet anses förenkla skrivandet.   

 

Ett antagande är också att den inre motivationen har större möjlighet att öka när eleverna kan skriva om 

sådant som ligger dem nära. Detta betonar främst lärare 3 vilken fokuserar på elevens lust och intresse 

att skriva.  

 

I svaren om stödjande strukturer för andra och första språkare framkom några områden som viktiga. Det 

var Lärare 1 dialog, samtal om skrivregler, tangentbordet underlättar att skriva Lärare 2 elevcentrerade 

uppgifter både intresse och kunskapsnivå. Lärare 3 tangentbordet underlättar skrivandet samt att 

översikten av texten blir bättre, dialogen och sammarbetet och att eleverna stöttar varandra och 

inspirerar varandra. Lärare 4 kontinuerligt stöd samt att stärka självförtroendet hos eleverna.  

 

Något annat som framkom var att det lärarna ansåg vara stödjande för andraspråkare också ansågs vara 

språkutvecklande för förstaspråkare. Det framkommer inte några specifika skillnader i svaren lärarna 

ger om första och andraspråkselever. Detta tyder på att lärarna främst ser på eleverna som individer på 
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som ligger på olika kunskapsnivåer och att undervisningen främst handlar om att individanpassa. Detta 

ligger i linje med Cummins modell om att utveckla språket från kontextbundet till kontextoberoende 

som (Abrahamsson & Bergman 2005:23f) beskriver.  Ytterligare en viktig syn lärarna redoviar är vikten 

av att på olika sätt stödja eleverna i deras lärande vilket ligger i linje med Gibbons (2006) begrepp 

stötting (2006: 29). 

 

Gällande språkutveckling ger svaren en till största delen positiv syn på användandet av Tragetons metod 

”Att skriva sig till läsning”. Tydligast är elevernas produktion av texter vilket lyser igenom i svaren. En 

av de grundläggande tankarna som finns i Tragetons metod är att eleverna ska skriva sig till läsning. Det 

framkommer i svaren är att det kan vara positivt för elever, för att elevens intressen är i fokus, att det är 

en aktiv handling och att dialogen samt sammarbetet ligger i fokus.  Dessa områden kan sammanfattas 

som ett sociokulturellt synsätt. Men det är också i linje med Deweys tankar om kopplingen mellan teori 

och praktik (Dewey 1980: 17, 52, 54). Tanken att ett arbetssätt där utgångspunkten är att vara producent 

av kunskap och att strukturen som ligger till grund för arbetssättet har anpassats till utgångspunkten har 

en god förutsättning att vara ett stöd för elevers lärande. 

 

Något som framkommit tydligt i analysen av svaren när dessa ställts mot de pedagogiska teorierna är att 

det inte är själva metoden som är lösningen på språkutveckling. Utan det är hur kompetent lärare är att 

undervisa. Detta visar sig främst i resultaten i svaren som handlar om svårigheter för barnen att 

samarbeta. Det är bara lärare 3 som betonar vikten av att träna på samarbete innan man startar med 

Tragetons metod. Att det är viktigt stöds av forskning av Kutnik & Marshall där resultaten visade att 

elever som tränat sociala färdigheter arbetade mer effektivt (Folkesson 2004: 17). Bra lösningar för att 

arbeta med språkutveckling sker inte bara genom att införa Tragetons metod. Om lärarna inte är 

införstådda med de bakomliggande inlärningsteorierna om hur lärande går till, vad som ska prioriteras 

så fungerar inte en metod vad den än heter. Det är enligt min tolkning av resultaten lärarnas förståelse av 

den sociokulturella teorin, den proximala utvecklingszonen och deras kunskap om språkutveckling som 

ligger till grund för hur de individanpassar undervisningen.  

 

I inledningen av denna uppsats beskrevs Myrbergs uppfattning att studier tyder på att när läromedel 

ersatts av digitala läromedel genererarars inte tillräckligt goda resultat samt Stockhaus uppfattning att 

Tragetons metod är värd att pröva. I enlighet med de resultat som framkommit i denna uppsats är jag 

böjd att hålla med Myrberg. Min tolkning av hur lärarna uppfattar Tragetons metod är att lärarna ser 

många positiva effekter av att jobba med metoden men jag kan inte dra en slutsats att lärarnas 

uppfattning om metodens effekter beror på själva metoden.  
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8.1 Vidare forskning 
I och med att resultatet av undersökningen pekar mot att de grunder Tragetons metod bygger på är 

samma grunder som den dominerande pedagogiska synen i Sverige skulle det vara intressant att 

undersöka fördelar och nackdelar med själva skrivandet vid datorn, vilket är något som enligt min 

förståelse är unikt med Tragetons metod och ställa det mot att elever främst läser texter. Vilken 

betydelse kan skrivandet vid dator ha om undervisningen är elevcentrerad utgår från ett sociokulturellt 

samanhang och att arbetet gynnar möjligheten att arbeta i den proximala utvecklingszonen samt att 

läraren har en god förståelse av läs och skrivutveckling.  
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10 Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1 
 
INTERVJUGUIDE. 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Har du arbetat med barns läs och skrivinlärning på det traditionella sättet, bokstav för bokstav? 

Beskriv! Hur länge? Vilken utbildning har du? Vad jobbade du med tidigare? 

3. Har du hört uttrycket IKT – informations- och kommunikationsteknik, tycker du det är viktigt 

att jobba med det? Varför? På vilka olika sätt kan man använda datorn för språkutveckling? 

Finns det specifika program för de eleverna med annat hemspråk? Eller nyanlända? 

4. Hur gick det till när det bestämdes, att ni skulle börja med att låta barnen skriva sig till läsning?  

Kom initiativet från er lärare? Vilket syfte skulle datorn ha? Beskriv! 

5. Använder ni Tragetons som metod eller arbetssätt? Beskriv hur du definiera ordet metod och 

arbetssätt? Varför har ni valt att arbeta på detta sätt?  

6. Hur länge har du arbetat med ”att skriva sig till läsning” med dator eller Ipad? Hur länge har 

skolan arbetat med Tragetons metod/arbetssätt? Vilka för och nackdelar har du upptäckt under 

resans gång? Vilka för och nackdelar finns det med de som har svenska som första språk 

respektive de som har annat hemspråk? För och nackdelar med datorn när det gäller 

språkutveckling? 

7. Vilken datorvana har eleverna hemifrån? På vilket sätt tror du att det kan påverka arbetet i skolan 

med datorer?  

8. Tror du att datorskrivandet kan öka elevernas självförtroende i läsning och skrivning? Hur? 

9. Hur uppfattar du elevernas gensvar att skriva på datorn? (Tycker de att det är kul, blir de glada? 
Är de intresserade av datorn? 

10. Vilka moment i Tragetons metod/arbetssätt är språkutvecklande? Kan du utveckla varför du tror 
det?  

11. Anser du att barnen blir mer medvetna om språkets struktur när de jobbar med text på 
datorskärmen gällande form(stavning, böjningar,meningsbyggnad) och innehåll(vad texten 
handlar om)? Beskriv! 
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12. Hur uppfattar du talspråkets betydelse i Tragetons metod? På vilka olika sätt kan det vara bra för 
elever med annat hemspråk eller första språk i svenska? 

13. Hur lär sig eleverna av varandra i klassrummet? På vilka sätt tror du att dialogen stärker 
elevernas läsinlärning? 

14.  Hur tänker du när du delar upp barnen i par vid datorn?  

15. Hur mycket dialog mellan eleverna vill du ha i klassrummet? Största delen, lika mycket som 
läraren, mindre än läraren. Kan det bli för mycket dialog mellan eleverna?  

16. Anser du att det finns någon koppling mellan barnens dialog och hur långa och innehålls rika 
deras berättelser blir? 

17. Kan dialogen bli ett hinder för elevers utveckling, om det är stor skillnad mellan barnens 
språkkunskaper? Hur kan man möta detta?( Svenska som förstaspråk kontra annat hemspråk än 
svenska.) 

18. Tror du att dialogen har betydelse för elevernas kognitiva utveckling – den proximala 
utvecklingszonen. I så fall hur? 

19.  Kan dialog vara störande för vissa elever? På vilket sätt? 

20. Hur ser du på betydelsen av elevernas syn på sig själva som läsare? Vilken betydelse har den för 
elevernas läsinlärning?   

21. Finns det hinder för barnen när de skall skriva och läsa? Beskriv det. Vad gör du som pedagog 
när inte barnen vet vad de skall skriva om? 

22. Rättar du det eleverna skrivit på datorn, och vilka ”fel” får de göra och hur mycket ”fel” får de 
göra? Varför? 

23. Tror du att Tragetons metod/arbetssätt lär barn och läsa och skriva fortare? Är det lika dant för 
de som har annat hemspråk än svenska 

24. Tror du att föräldrarnas roll har betydelse för elevernas språkutveckling? Beskriv, utveckla vad 
du tänker.  Kan deras språkutveckling ha att göra med vilken social klass eleverna kommer 
ifrån? Vilken social klass kommer övervägande dessa barn ifrån? 

25. Tar du till vara elevernas personliga erfarenheter när du jobbar med ”skriva sig till läsning”? Iså 
fall på vilket sätt?  

26.  Någon fråga som du saknar, eller något du vill tillägga? 

 
 
 
 
 



55 
 

10.2 Bilaga 2 
Hej, jag heter Susanne Ågren och går sista terminen på Södertörns högskola på lärarutbildningen. 

Jag skall skriva min c-uppsats nu. Jag har fått min handledare i dag. Jag ska skriva om Tragetons metod. 

Jag undrar om det finns någon möjlighet att besöka eran skola, årskurs ett och se hur ni arbetar med 

barnens 

språkutveckling? Jag behöver ca 5 stycken observationstillfällen samt intervju.  

 

Hur stor är klassen? hur många elever har ett annat hemspråk än svenska i klassen? 

det skulle vara kul att komma och besöka er jag är ledig vecka 39, den 27 september och den  

28 september samt 30 september. Passar något dig? Vi kan ju prata och bekanta oss med varandra 

och se om det skulle passa dig att jag kom några tillfällen.  

Susanne Ågren 

Nätvägen 15 

148 35 Ösmo 

520 308 34 

Mvh lärarstudent Susanne Ågren 
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