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Abstrakt

Syftet med den genomförda studien var att beskriva och analysera hur lärare och elever menar 
att metoden ”Att skriva sig till läsning, via dator” påverkar skriv- och läsinlärning utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv, samt att beskriva vad eleverna har för uppfattning om att skriva och 
läsa. Metoden innebär att eleverna lär sig skriva och läsa via dator. I undersökningen ingick 
fyra lärare som arbetar i F-3 samt åtta elever från dessa åldersgrupper, som alla jobbar med 
denna metod. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer för att kunna beskriva och analysera 
deras uppfattningar. Resultaten visar att metoden gett mycket positiva effekter. Samtliga 
elever i studien tycker att det är roligt att läsa och skriva. De har ett moget sätt att se på sin 
egen inlärning och en mycket god självkänsla, vad gäller skrivning och läsning. Även lärarna 
menar att denna metod gör att det är roligare för eleverna att lära sig skriva och läsa. De 
tycker att eleverna skriver innehållsrikare och bättre texter på dator. Lärarna anser att det 
beror på att det är lättare att redigera på dator och att lärarna ger mer respons på texterna. 
Lärarrollen har blivit mer handledande än tidigare. Det är också positivt för inlärningen att 
eleverna arbetar två och två vid datorerna. Lärarna menar också att det är lättare för eleverna 
att lära sig skriva med hjälp av dator än för hand. Både lärare och elever menar att samarbetet 
vid datorerna gör att det sker en sociokulturell inlärning och att den är bättre än när eleverna 
arbetar ensam.  



Förord

Med stor glädje ser jag nu min studie anta färdig form. Det har för mig varit ett innehållsrikt 
och intressant arbete. Framförallt var det mycket spännande att ta del av elever och lärares 
synpunkter på metoden ”Att skriva sig till läsning, via dator”. Jag vill tacka dem för att de så 
villigt ställde upp på intervjuer och verkligen berättade om sina upplevelser av metoden. Ett 
stort tack vill jag också ge min handledare Lena Lundberg- Vesterlund för hennes råd och 
stöd. Lena har lärt mig otroligt mycket om hur man genomför en studie och skriver en 
uppsats. Sist men absolut mest vill jag tacka min man, Hans Engström. Utan all uppmuntran 
från honom hade det aldrig blivit någon färdig uppsats, det är då alldeles säkert. 

Luleå, Maj 2009

Solveig Engström
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Inledning
Jag är lärare på en grundskola i Luleå med elever från förskoleklass till år 6.  Där arbetar jag 
halva tiden som klasslärare i en grupp med elever som är mellan 7 och 9 år. Den andra hälften 
av min arbetstid arbetar jag som specialpedagog på skolan. Jag är socionom och 
lågstadielärare.  

Under de senaste fyra åren har jag studerat vid Luleå tekniska universitet. Jag har läst 
specalpedagogik A, B och läser nu C- delen. Detta arbete är min C- uppsats i denna kurs. Jag 
har också läst en kurs som hette ”Specialpedagogiska perspektiv på ett vidgat text och 
språkbegrepp”. Denna kurs gick också några av mina kollegor.

Under kursen ”Specialpedagogiska perspektiv på ett vidgat text och språkbegrepp”  kom vi i 
kontakt med Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning –IKT i förskoleklass och skola”. Det 
är en metod som bygger på att elever lär sig läsa och skriva genom att skriva på dator. 
Företrädesvis ska de skriva två och två. Detta för att de ska lära av varandra och för att ett 
socialt samspel ska växa fram. Trageton har ett sociokulturellt sätt att se på inlärning. 
(Trageton, 2005)

I förskoleklass börjar eleverna med att ”spökskriva” på dator två och två. Det innebär att de 
bara skriver bokstavsräckor på dator. Trageton påpekar att det är viktigt att eleverna använder 
båda händerna och alla fingrar när de skriver. När spökskriften börjar innehålla berättelser så 
får eleverna läsa upp berättelsen för läraren som samtidigt skriver ner den på ett ”korrekt” 
sätt. Texten kan sedan användas för att söka bokstäver eller ord. I år ett, eller när eleverna 
börjar kunna skriva ord och meningar så skriver de själva sina berättelser. De skriver ut dem 
och gör bilder till, samt läser upp dem för kamrater. (Trageton, 2005)

Trageton menar att detta arbetssätt gör att eleverna på ett analytiskt sätt lär sig läsa. Han 
förespråkar att man lär sig läsa genom att skriva. Genom att dagens barn har tillgång till dator 
så menar han att detta arbetssätt blir ännu fördelaktigare. Det är motoriskt svårt för många 
barn att forma bokstäver. I Tragetons metod sparar man handskrift till år två. Detta för att 
barn då har blivit motoriskt mognare. Genom att skriva på dator menar Trageton, blir eleverna 
bekant med bokstäverna både i gemen och i versal form. Eftersom de samarbetar två och två 
så utvecklas skrivandet mer än om de arbetade ensam. De hjälper varandra och för ett 
resonemang om innehåll och form. (Trageton, 2005)

Med detta arbetssätt blir lärarens roll mer handledande. Trageton är mycket kritisk till den 
läsinlärning som dominerat den svenska skolan under 1900- talet. Han menar att många elever 
blivit hämmade i sin läs- och skrivutveckling genom att man lärt dem läsa med en syntetisk 
metod där många övningar för eleverna inte varit meningsfulla. Han är också kritisk till de 
läsinlärningsböcker som använts. (Trageton, 2005)

Tragetons forskningsresultat visar vid en jämförelse mellan datorskrivande klasser och icke 
datorskrivande klasser att i de datorskrivande klasserna har eleverna blivit bättre skrivare och 
läsare. Eleverna skrev längre och mer innehållsrika texter i datorklasserna.
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De lärde sig fortare att läsa. Inlärningen av handskrift tog också kortare tid i datorklasserna. 
De hade också i år två bättre handstil än de elever som skrivit handstil hela tiden. Detta gällde 
särskilt pojkarna. (Trageton, 2005)

Alla från vår skola som gick utbildningen tyckte att det verkade intressant med Tragetons 
metod och vi bestämde oss för att börja arbeta efter den. Jag kände mig själv mycket positiv 
till att prova denna metod. Jag har ett sociokulturellt sätt att se på inlärning och eftersom 
denna inlärningsmodell byggde på samarbete mellan elever vid datorn tyckte jag det verkade 
intressant även ur samarbetsinlärningssynpunkt. Vi har arbetat efter denna metod i 1 ½ år.

När jag så skulle bestämma vad jag skulle göra för studier till min C- uppsats så föll det sig 
naturligt att undersöka hur lärare och elever på vår skola upplever att metoden ”Att skriva sig 
till läsning, via dator” påverkar skriv- och läsinlärning samt samspelet mellan elever och 
mellan lärare och elever. Jag ville studera detta ur ett sociokulturellt perspektiv. Det kändes 
intressant att ta reda på vad elever och lärare har för uppfattning om denna metod. Min studie 
är baserad på intervjuer med fyra pedagoger samt med åtta elever. Fortsättningsvis i uppsatsen 
ger jag Tragetons metod arbetsnamnet ”Att skriva sig till läsning, via dator”.

Bakgrund
I bakgrunden till denna studie kommer jag att beskriva skriftspråkets utveckling. Jag kommer 
att visa på hur synen på läsande och skrivande har förändrats genom åren i den svenska skolan 
och dess läroplaner. Jag belyser hur viktigt skriftspråket är för oss människor och hur vår 
önskan att kommunicera med varandra har drivit skriftutvecklingen framåt. 

Historik

Skriftspråkets ursprung
Skriftspråket uppstod i området kring Eufrat och Tigris omkring 4000 till 3500 år f.Kr. Nya 
levnadssätt gjorde att man fick behov av ett skriftspråk. Skriftspråket behövdes för 
kommunikation mellan människor. I samband med detta uppstod behov av utbildning för att 
människor skulle kunna lära sig läsa och skriva. Därför uppkom skolor vid denna tid. Under 
mitten av 1400- talet kom boktryckarkonsten till. Då skedde ett stort språng vad beträffar 
kommunikation människor emellan. Grekerna gav oss alfabetet som en intellektuell och 
fysisk teknik, men sedan var det boktryckarkonsten som gjorde det möjligt att sprida texter till 
stora grupper av människor. (Säljö, 2000)

Skriften uppstod först i form av bilder. Ord, stavelser och ljud växte fram under lång tid. Det 
skriftspråk vi har idag har alltså vuxit fram under en lång kulturell process. När man ska lära 
sig att läsa är det en komplex sociokulturell teknik som vi ska utnyttja. Man måste inse hur 
ord och meningar ser ut och fungerar. Man måste också lära sig hur tal och skrift hör ihop. 
Man måste ha insikter i språkliga mönster och en rad konventioner för att kunna läsa och 
skriva. (Säljö, 2000)
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Skriftspråket i läroplanerna
Det har funnits en lång tradition inom det svenska skolväsendet att lägga vikt vid läsande och 
skrivande. I läroplanen för grundskolan som utkom 1962, Lgr 62, (Kungliga 
Skolöverstyrelsen, 1962) nämns vikten av att kunna läsa och skriva men de tas upp var för 
sig.  Även läroplanen för grundskolan som utkom 1980, Lgr 80, (Skolöverstyrelsen, 1980) tar 
upp vikten av skrivning och läsning. I den nuvarande läroplanen, Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Skolverket, 2006), tas 
läsning och skrivning upp under samma målpunkt: 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola
behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar
i tal och skrift, (s. 10) 

Det har varit en tradition inom de svenska läroplanerna att läsning har kommit före skrivning 
fram till Lpo 94. Det var först vid den senaste läroplanen som skrivning ges samma prioritet 
som läsning. (Skolverket, 2006)

I den nuvarande kursplanen i svenska kan man läsa att svenskämnet ska utveckla elevernas 
kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet. Skolan ska sträva mot att eleverna 
utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete 
med andra. Eleverna ska sträva mot att utveckla sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån 
egna värdering och andras råd.  Eleverna förväntas också använda sig av datorer som ett 
hjälpmedel i sitt textskapande. (Skolverket, 2000)

I den svenska läroplanen Lgr 80 framhålls att eleven konstruerar sin egen kunskap. 
(Skolöverstyrelsen, 1980) Detta var ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv enligt Piagets 
tankar. Sedan under 80- talet fick Vygotskijs tankar om eleven som tillägnar sig kunskap i en 
social gemenskap, större utrymme i den svenska skoldebatten. Denna grundsyn kan man 
tydligt se i Lpo94. Klassrummet är ett rum för gemensamt lärande. Både i den allmänna delen 
av läroplanen, Lpo94 och i kursplanerna i olika ämnen poängteras vikten av att kunna hantera 
IKT. Datorerna beskrivs som hjälpmedel i läroplanen. (Skolverket, 2006)

Skriftspråklig kommunikation
Att hantera skrift är en stor del av vad den kognitiva socialisationen i skolan går ut på. Bruket 
av skrift skapar nya kriterier för kunskap och helt nya sätt att resonera och tänka. Skriften har 
förändrat det sätt som vi löser problem på, hur vi bevarar information samt hur man får del av
information. Språkets naturliga och ursprungliga form är talet i kommunikation ansikte mot 
ansikte. Skriften är ett konstgjort medium för kommunikation och en del av en teknik som 
förutsätter såväl fysisk utrustning som intellektuella insikter. (Säljö, 2000)

Strävan att kunna kommunicera på nya sätt är en av människans starkaste drivkrafter. Skriften 
har helt andra egenskaper än talet. Den existerar i tid och rum, den är bestående, den har inga 
begränsningar vad gäller hur mycket information som kan dokumenteras och den gör 
informationen tillgänglig för många. (Säljö, 2000)
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Enligt Säljö blir då den intressanta frågan hur skriften påverkat vårt sätt att lära och producera 
kunskap och hur vi förändrat vårt tänkande genom att vi använder oss av text. Den muntliga 
traditionen har blivit påverkad av den skriftliga. Tal och skrift förutsätter varandra. Att lära 
sig läsa är ett viktigt steg i en människas liv. Skriftspråklig kommunikation är en medierande 
resurs. Inom denna utvecklas människor intellektuellt, socialt, personligt, professionellt och 
emotionellt. Tack vare texten kan individen bli delaktig i en större värld. Det borde innebära 
att referensramar och omvärldsuppfattning ändras. Man kan se det som en viktig demokratisk 
aspekt att man kan läsa och skriva. Individen har då möjlighet att delta i samhället och att 
påverka. Vad vi uppfattar som kunskap och hur lärande ska gå till har sin grund i hur 
kommunikativa mönster uppstår. (Säljö, 2000)

Tolkning av budskapet när man läser en text är annorlunda än att tolka vad någon säger vid ett 
samtal. Det är en av skolans viktigaste uppgifter att lära elever att ta mening ur texter och 
förstå vad den som skrivit menat. En elevs förmåga att förstå texter och koppla det till en yttre 
verklighet är en viktig förutsättning för att en elev ska kunna tillgodogöra sig det som 
presenteras i skolan. Skolans roll blir då också att förbereda eleverna på att hantera 
textbaserade verkligheter. Många elever som har problem med detta i skolan skulle bli hjälpta 
om skolan stöttade dem i att förstå hur kommunikationen i skolan ska gå till i stället för att 
problematisera eleven. (Säljö, 2000)

Skriftspråket i skolan
I skolan har funnits olika traditioner för att lära elever läsa och skriva. En tradition förespråkar 
en syntaktisk modell. Skriftspråksinlärningen antas då ske genom att elever lär sig identifiera 
det enskilda ljudet och kombinerar ihop dem till ord. Därefter ska de förstå det språkliga 
meddelandet. Denna metod har varit den dominerande i skolan under lång tid. En annan 
tradition förespråkar en mer analytisk eller kommunikativ syn. Enligt den metoden lär 
människor sig läsa genom att komma i kontakt med situationer där skriften fyller en funktion 
för individen. Sedan tar individen sig in i skriften på samma sätt som man erövrar talspråket. 
Enligt denna tradition kan det vara rent förödande att öva på enstaka ljud vid läsinlärning 
eftersom den kommunikativa funktionen hos språket då tas bort under inlärningstiden. Vid 
denna typ av inlärning fästs barnets uppmärksamhet på någonting meningslöst. Om man 
dokumenterar läsundervisningen i skolor så upptäcks oftast en blandning av analytiska och 
syntetiska inslag. (Säljö, 2000)

Alfabetet som intellektuell teknik har bestått. Däremot har den fysiska teknologin som är 
knuten till skrivkonsten utvecklats. Nya material som papper och penna, liksom nya tekniker 
för massproducering av text, har revolutionerat våra liv och vårt sätt att tänka och föreställa 
oss verkligheten. Nu har också en ny era inträtt när informationstekniken mer och mer gör sitt 
intåg i skolan. Lärande kommer i fortsättningen mer och mer att handla om att lära sig 
behärska den nya tekniken i alla dess olika användningsformer. Man kan inte använda sig av 
dess möjligheter om man inte kan uttrycka sig i skrift på en ganska avancerad nivå. Datorn 
kan vara en kommunikativ partner som kan stötta uppbyggnaden av kognitiva funktioner. 
(Säljö, 2000) Människan ingår i en kultur och det påverkar vilka vi är. Ingen har ett medfött 
språk eller läsfärdighet. Däremot har vi en hjärna som gör det möjligt för oss att utveckla 
intellekt, läsförmåga och språk. Detta under förutsättning att vi får möjlighet att utveckla 
detta. (Strandberg, 2006)
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Tidigare forskning

Jag kommer här att i stora drag belysa forskning som är gjord inom läsning och skrivning. 
Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning, via dator” som är den arbetsmetod jag studerat 
beskrivs också här.

Barns skriv- och läsinlärning
De områden som varit mest framträdande inom läsforskning är läsmetoder, läsprocesser, 
lässtrategier och stavning. Det är framförallt läsning som man forskat kring. Man har studerat 
hur den enskilde individen lärt sig läsa och sedan läser utifrån ett individualpsykologiskt 
perspektiv. (Liberg, 2006)

Tidigare fanns två huvudgrupper av forskare med skilda uppfattningar om hur läsinlärning 
gick till. En grupp företrädde ljudmetoden och den andra helordsmetoden. I dag har man i de 
flesta fall förenat dessa metoder. Man menar att det är viktigt att kombinera helordsmetoden 
med ljudmetoden när man ska lära sig läsa. ( Liberg, 2006)

I slutet av 1960- talet kom från forskningen ett nytt sätt att beskriva barns läs- och 
skrivinlärning. Man visade att barn kunde både läsa och skriva mycket tidigt. Denna forskning 
byggde på att man studerade hur barn faktiskt betedde sig i läs- och skrivsituationer.  Nu blev 
både läsande och skrivande belyst. Ett framträdande drag i denna forskning är synsättet att 
talspråkande och skriftspråkande är beroende av varandra. Man intresserade sig för vad 
barnen lärde sig om det skrivna språket innan de tog del av den formella skrivundervisningen 
i skolan. I den här forskningen övergavs det individualpsykologiska perspektivet för ett 
socialinteraktionistiskt perspektiv. (Liberg, 2006)

Författarna Dahlgren, Gustavsson, Mellgren och Olsson beskriver i sin bok ”Barn upptäcker 
skriftspråket” hur barn ofta lär sig skriva innan de kan läsa. De menar också att skrivandet är 
mer konkret och därför lättare för barn att börja med. De barn som själva lär sig skriva och 
läsa börjar oftast med att skriva. Barn härmskriver och lekskriver och närmar sig ofta 
skriftspråket på den vägen. (Dahlgren, 2006)

Under 1990- talet har ett nytt forskningsperspektiv vuxit sig allt starkare. Det är ett 
sociokognitivt perspektiv och ett sociokulturellt perspektiv. I dessa perspektiv har man fokus 
på det sociala samspel barnet ingår i, men även på de sociala och kulturella sammanhang som 
barnet lever i och som skrivandet och läsandet ingår i. Denna forskning har visat att barn som, 
innan de börjar skolan har god kunskap om språkljuden och bokstäverna och är fonologiskt 
medvetna, har en god prognos när det gäller att knäcka läskoden. Man har också visat att barn 
med stort ordförråd, förmåga att återge satser och berättelser samt förmåga att vara en aktiv 
samtalspartner, bättre lyckas lära sig läsa och skriva. (Liberg, 2006)

Med utgångspunkt i den här forskningen kan man säga att för att kunna lära sig att läsa och 
skriva är det viktigt att gå in i och röra sig i olika texter och samtal. Det är vidare viktigt att 
man kan använda sig av olika medier och visuella symboler samt att kunna hantera 
skriftkoden. Det är också en fördel om man kan tala om sin egen utveckling. (Liberg, 2006)
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Det man också upptäckte i denna forskning var att de tidiga läsarna relativt sent började med 
ihopljudning av bokstäver (grammatisk läsning) samt att de skrev innan de läste. Man fann 
också att barn satsade på olika aktiviteter. Vissa satsade på läsning och andra på skrivning. 
Andra däremot satsade bara på talandet. (Liberg, 2006)

Det man kan se att små barn utvecklat är preläsande och preskrivande. Barnet använder sig av 
böcker, papper och penna samt dator. Barnet tar rollen som läsare och skrivare. Preskrivandet 
består av krumelurer, bokstavsliknande tecken och riktiga bokstäver. Dock är det godtyckligt 
hur bokstäverna sätts samman. Så småningom blandas preläsande och preskrivande med 
situationsläsande och situationsskrivande. Detta är ett grammatiskt acceptabelt läsande och 
skrivande. Att situationsskrivandet blir näst intill grammatiskt korrekt beror på att barnet 
kopierar eller skriver av. I detta skede är barnet kapabelt att skilja en skriven text från 
krumelurer eller bilder. Barn kan också på ett tidigt stadium lära sig helordsläsning och 
skrivning. Detta innebär att ord läses och skrives som helheter utan att brytas ner i bokstäver.  
(Liberg, 2006)

Nästa steg i barnets utveckling av läsande innebär att de kommer fram till utvecklat effektivt 
läsande. Då kan barnet läsa ett längre textstycke utan att behöva stanna upp mer än vid 
enstaka tillfällen för att ljuda sig igenom ord. Utvecklat effektivt skrivande kommer senare. 
Det innebär att skrivaren kan skriva ett längre textstycke utan att göra uppehåll för att fundera 
över stavning och andra grammatiska aspekter. Man har i forskning funnit att det är viktigt 
vad man har för mottagare av det man skriver. Barn kan också förändra texten beroende på 
vad de skriver i för genrer. I skolan lär man ut det utvecklade skrivandet senare än det 
utvecklade läsandet. Skrivandet anses vara mer krävande. Liberg menar också att man i 
skolan ställer högre krav på det utvecklande skrivandet än på läsandet. Hon menar vidare att 
det grammatiska perspektivet genomsyrar de läs- och skrivaktiviteter som förekommer inom 
den traditionella läs- och skrivundervisningen. Vidare visar hon att de barn som innan 
skolstarten är förberedda på dessa läs- och skrivövningar klarar läs- och skrivinlärningen bäst. 
Liberg har funnit att det är viktigt att man anpassar de språkliga verksamheterna för barnet till
det enskilda barnets förutsättningar. Barnet ska också ges förutsättningar att själv få uttrycka 
sig samt att få uppleva andras sätt att uttrycka sig. (Liberg, 2006) 

Dahlgren med medförfattare tar också ställning för det funktionella skrivandet. Det är alltså 
viktigt med mottagare när barn skriver och själva skrivandet ska ha en funktion. De ställer sig 
tvekande till om skolan lär barnen skriva och läsa på ett sådant sätt att de känner motivation. 
(Dahlgren, 2006)

Bettelheim och Zelan har skrivit en bok som handlar om att barn har behov av mening när de 
lär sig läsa. De är negativa till den läsinlärning som företrädesvis funnits i den svenska 
skolan. De menar att tråkiga läsläror och ett syntaktiskt sätt att lära sig läsa på har tagit död på 
många elevers läsintresse. Elever blir inte motiverade av att arbeta med meningslösa texter, 
som de menar underskattar elevers intelligens. (Bettelheim & Zelan 1981)
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Björklid och Fischbein påpekar i sin bok ” Det pedagogiska samspelet” vikten av miljön vid 
inlärning. Det är viktigt menar de med en tillåtande miljö. Då kan individen vara mer aktiv. 
De menar att lärarens viktigaste uppgift är att hjälpa eleverna att göra ett arbete som stämmer 
överens med vad de verkligen förmår. (Björklid & Fischbein, 1996)

Wood är författare till boken ”Hur barn tänker och lär”. Han menar att om man har ett synsätt 
som Vygotskij att utvecklingen av läs- och skrivkunnighet, både för individen och samhället, 
leder till förändringar i språklig och intellektuell förmåga, så förändras vår kunskap om och 
vår användning av språket genom att vi lär oss läsa och skriva. Vissa forskare menar han har 
kommit fram till att utvecklingen av skriftspråket lett till viktiga förändringar av sättet att 
tänka. Barns tänkande och skolprestationer kan därför påverkas av deras läs- och 
skrivkunnighet. Wood menar att det kan vara svårigheter för elever att lära sig skriva jämfört 
med att tala eftersom man ofta vid skrivandet inte vet vem mottagaren är. När man skriver 
själv har man inte heller någon att resonera med och detta kan leda till att eleverna måste lära 
sig föregripa tänkbara källor till missförstånd.  (Wood, 1999)

Partanen har utifrån ett sociokulturellt perspektiv tittat på hur viktigt det lärande samtalet är 
för inlärning. Han menar att i denna inlärning är språket ett viktigt verktyg. Det är också 
språket som skapar mening. Partanen tolkar Vygotskij så att när barn i leken imiterar, är 
barnet alltid över sin aktuella ålder. Imitationen övar barnet på en repertoar som det ännu inte 
behärskar fullt ut. Detta gäller också när barnet imiterar någon äldre eller vuxens beteende. 
Därför är vägledning av barn så viktigt. Partanen påpekar också vikten av att barn får 
möjlighet att arbeta inom den proximala utvecklingszonen tillsammans med andra. Det är 
dock viktigt menar han att man inte överskrider den. Då blir barnet drabbat av överkrav. Alla 
barn har olika utvecklingszoner menar han. Det gäller för pedagoger att göra sig kunnig om 
dessa för varje elev. Medierat och väglett lärande är en framgångsfaktor menar Partanen. Det 
är viktigt menar han att den individuella synen på lärande inte får göra att det utvecklande 
samtalet uteblir, dels mellan elever samt mellan elever och lärare. (Partanen, 2007)

Dahlgren med medförfattare har funnit att motoriken är en utvecklingsutmaning när barn ska 
börja forma bokstäver. De ser dock inte detta som något stort hinder eftersom de uppfattar 
skrivning och läsning som i huvudsak språkliga, intellektuella och emotionella aktiviteter. 
Barn upplever oftast kraven större när det gäller läsning än när det gäller skrivning. Tyvärr 
startar ändå undervisningen oftast med läsning. Skrivutvecklingen är mindre pedagogiserad 
och den första skrivinlärningen sker ofta i hemmet. De texter som barn producerat själva har 
de större kontroll över än det andra skrivit. Författarna menar att det är viktigt att skapa de 
”gyllene tillfällena”. De menar då att även om skriv- och läsförmågan inte finns hos barnen 
kan man visa barn att det är tillåtet att försöka ändå och att det inte behöver bli rätt. De menar 
vidare att om vi var lika nyfikna på barns skriftspråkliga utveckling som vi är av 
talspråksutvecklingen så skulle vi ta tillvara vardagens skriv- och lässituationer bättre. 
(Dahlgren, 2006)

Appelberg och Eriksson har undersökt hur barn erövrar datorn. De menar att inom den 
svenska förskolepedagogiken finns en tradition om lekens viktiga funktion. De menar att man 
bör ta tillvara detta och låta barn leka med hjälp av datorn. Om detta görs på ett pedagogiskt 
medvetet sätt så blir leken en motivation för lärande. Detta leder till en bra introduktion av 
datoranvändning i deras liv. (Appelberg & Eriksson, 1999)
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Dahlgren med medförfattare har funnit några viktiga principer för skriftspråksundervisning. 
De menar att miljön runt barnet är viktig. Den bör understödja skriftspråklig verksamhet. 
Arbetet bör bedrivas med utgångspunkt från barnets omvärld, erfarenheter och skriftspråkliga 
utvecklingsstadier. Man bör utgå från de grundläggande likheterna mellan talat och skrivet 
språk. Barnen bör få hjälp att utveckla talspråklig och skriftspråklig medvetenhet. Barn, 
föräldrar, lärare och skolledare bör samverka i arbetet. Det är också viktigt att syssla med 
skriv- och läsaktiviteter i olika sammanhang och på olika sätt så att lång tid ägnas åt
skriftspråket sammanlagt. (Dahlgren, 2006)

Skrivande i samspel
Lindö har studerat elevers skrivande i samspel. Hon menar att forskning visat att barn som 
inte får formell läs- och skrivundervisning utan i stället dagligen samtalar, läser och skriver i 
intresseväckande och lustfyllda sammanhang, utvecklar sitt tal- och skriftspråk bättre än barn 
som undervisas på ett traditionellt sätt. Lindö menar vidare att textproduktion med hjälp av 
ordbehandlare gör skrivandet mer lustbetonat och ger barnen bättre självförtroende. 
Resultaten visade på att datorn kunde användas på ett kreativt sätt. Barnen kunde själva skapa 
med datorn som verktyg.  Hon kunde vidare konstatera att datorn kunde erbjuda rika 
utrymmen för samspel. Samspelet var oftast positivt. Barnen utvecklade både språk och 
lärande genom sina diskussioner och samtal. När barnen arbetade tillsammans vågade de ta 
risker vilket ledde till intellektuella utmaningar. Man kunde se både kognitiva och sociala 
fördelar med samspelet. Lindö fann också att barnen övade sin förmåga att tänka och 
formulera sig klart genom samarbete. Däremot menar hon att forskningen inte fått stöd för att 
texters längd eller kvalitet blivit bättre. Lindö funderar över om det i framtiden kanske blir så 
att eleverna lär sig skriva vid tangentbordet.  (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001)

Även Jedeskog har kommit fram till att elever genom att arbeta tillsammans på dator övar sin 
förmåga att tänka och att formulera sig klart. Hon har också funnit att elever stöttar varandra 
när de arbetar vid datorn.( Jedeskog, 1993) Även Dahlgren med medförfattare nämner datorn 
som ett redskap vilket kan ge fler möjligheter i arbetet med barnen. (Dahlgren, 2006)

Williams finner att när barn är tillsammans skapar de samlärande situationer. De iakttar,
lyssnar och imiterar. En viktig faktor för hur barn ska kunna samspela i skolan är hur 
pedagogen ser på samspel mellan barn. Resultaten i hennes empiriska studier visar att barn 
pendlar mellan olika roller då de samarbetar med varandra. Erfarenhet och kunskap växlar 
mellan dem. Hennes resultat tyder också på att barn kan ta andras perspektiv om de ges 
tillfälle till det. Barn räknar kamrater som en hjälp till kunskap. En demokratisk dimension av 
barns samlärande är enligt Williams att olikheter lyfts fram och man får kompromissa. 
(Williams, 2001)
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Tragetons metod
Trageton har utvecklat en metod där barn lär sig läsa genom att skriva på dator. Han har drivit 
ett forskningsprojekt i Norge, Danmark, Finland och Estland där han studerat denna metod att 
lära barn läsa. Han har studerat 14 klasser. (Trageton, 2005)

Metoden går ut på att eleverna lär sig läsa genom att skriva på dator. Företrädesvis ska de 
skriva två och två. Detta för att de ska lära av varandra och för att ett socialt samspel ska växa 
fram. Trageton har ett  sociokulturellt sätt att se på inlärning. (Trageton, 2005)

”Med datorn, som är ett enklare skrivredskap än pennan, kan vi omvandla den traditionella 
läs- och skrivinlärningen till skriv- och läslärande. Att formulera egna tankar och meningar 
gör eleverna till kunskapsproducenter. Parskrivning stimulerar dialog och muntlig kompetens. 
Barnen lär sig läsa genom sin egen skrivning. Lärarrollen går från att handla om ren 
undervisning till att stimulera bearbetning och lärande.” (Trageton, 2005 s. 9)

I förskoleklass börjar eleverna med att ”spökskriva” på dator två och två. Det innebär att de 
bara skriver bokstavsräckor på dator. Trageton påpekar att det är viktigt att eleverna använder 
båda händerna och alla fingrar när de skriver. När spökskriften börjar innehålla berättelser så 
får eleverna läsa upp berättelsen för läraren som samtidigt skriver ner berättelsen på ett 
”korrekt” sätt. Texten kan sedan användas för att söka bokstäver eller ord. I år ett, eller när 
eleverna börjar kunna skriva ord och meningar så skriver de själva sina berättelser. De skriver 
ut dem och gör bilder till, samt läser upp dem för kamrater. (Trageton, 2005)

Trageton menar att detta arbetssätt gör att eleverna på ett analytiskt sätt lär sig läsa. Han 
förespråkar att man lär sig läsa genom att skriva. Genom att dagens barn har tillgång till dator 
så menar han att detta arbetssätt blir ännu fördelaktigare. Det är motoriskt svårt för många 
barn att forma bokstäver. I Tragetons metod sparar man handskrift till år två. Detta för att 
barn då har blivit motoriskt mognare. Genom att skriva på dator menar Trageton, blir eleverna 
bekant med bokstäverna både i gemen och i versal form. Eftersom de samarbetar två och två 
så utvecklas skrivandet mer än om de arbetade ensam. De hjälper varandra och för ett 
resonemang om innehåll och form. (Trageton, 2005)

Med detta arbetssätt blir lärarens roll mer handledande. Trageton är mycket kritisk till den 
läsinlärning som dominerat den svenska skolan under 1900- talet. Han menar att många elever 
blivit hämmade i sin läs- och skrivutveckling genom att man lärt dem läsa med en syntetisk 
metod där många övningar för eleverna inte varit meningsfulla. Han är också kritisk till de 
läsinlärningsböcker som använts. (Trageton, 2005)

Tragetons forskningsresultat visar vid en jämförelse mellan datorskrivande klasser och icke 
datorskrivande klasser att i de datorskrivande klasserna har eleverna blivit bättre skrivare och 
läsare. Eleverna skrev längre och mer innehållsrika texter i datorklasserna. De lärde sig fortare 
att läsa. Inlärningen av handskrift tog också kortare tid i datorklasserna. De hade också i år två 
bättre handstil än de elever som skrivit handstil hela tiden. Detta gällde särskilt pojkarna. 
(Trageton, 2005)
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I Piteå kommun har man sedan 2006 arbetat med Tragetons metod, som ett projekt. I en C-
uppsats gjord 2008 har Sara Lindström och Maria Pettersson redogjort för resultatet av sin 
studie, av detta arbete. De kom fram till att skriv- och läslusten ökade hos eleverna. De kom
också fram till att elevernas självkänsla ökade bla. på grund av att de inte behövde kämpa med 
handskriften och att deras texter såg fina ut. Positivt var också att eleverna fick läsa sina egna 
texter. Eleverna skrev fler och längre texter. Den språkliga medvetenheten hade också blivit 
bättre. De lärde sig versaler och gemener samtidigt. Lärarna upplevde att eleverna fick en 
bättre handstil. Samarbetsförmågan och förmågan att kommunicera ökade. Eleverna lärde sig 
att ge och ta av varandra. Samtliga lärare i studien ville fortsätta med detta arbetssätt.
( Lindström & Pettersson, 2008)

Teoretiska perspektiv
Jag har valt att tolka och analysera mitt resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv och gör 
därför här en beskrivning av detta perspektiv. Vygotskij som är en företrädare för det 
sociokulturella perspektivet har blivit tolkad av många. Jag har använt mig både av 
originaltexter och av tolkare av Vygotskij för att ge en bild av det sociokulturella perspektivet. 

Det sociokulturella perspektivets ursprung
Sociokulturella perspektiv går tillbaka till John Dewey (1859- 1952) , George Herbert Mead 
(1868- 1931), Lev S: Vygotskij (1886- 1934) och Mikael Bakhtin (1885- 1975). Alla dessa 
teoretiker framhöll samverkan och interaktion vid konstruktion av kunskap. Dewey och Mead 
hade en pragmatisk syn på kunskap. Med detta menas att kunskap konstrueras genom praktisk 
aktivitet där grupper av människor samverkar inom en kulturell gemenskap.  Dewey 
underströk att kommunikation är väsentligt i lärprocessen. Varken Mead eller Dewey 
utarbetade teorier för språkets roll, vid lärande situationer.(Dysthe, 2001) 

Bakhtin var till skillnad från de flesta som skriver om sociokulturell teori inte psykolog. Han 
var litteraturhistoriker, språkfilosof och kulturfilosof. I det sovjetiska samhälle han levde i 
kritiserade han bristen på utrymme för tvivel och dialog. Han kritiserade monologiserande 
tendenser i samhället och hade en dialogisk förståelse av existensen, människan och språket. 
(Dysthe, 2001)

Alla de ovan nämnda teoretikerna har det gemensamt att de sätter interaktion och samverkan i 
centrum. Den sociokulturella traditionen kallas också för sociohistorisk, kulturhistorisk eller 
situerad. Med detta menas att kunskap är beroende av den kultur den är del av. Det samma 
gäller språket. Enligt det sociokulturella perspektivet kommer kunskap till uttryck genom 
språket. (Dysthe, 2001)

Vygotskij menade att den som vill förstå de mentala processerna och deras utveckling måste 
studera de sociokulturella aktiviteter som utvecklingen uppstår ur. Vygotskij tillförde nya 
begrepp inom det pedagogiska tänkandet. Ett av dessa begrepp är ”mediering”, eller 
förmedling. Med detta menas all typ av stöd i lärprocessen. Det kan vara personer eller 
verktyg (”artefakter”). (Dysthe, 2001)
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Lärande i ett sociokulturellt perspektiv
Säljö gör en indelning som kan utgöra en grund för att förstå lärande i ett sociokulturellt 
perspektiv. Han pekar ut tre delar som kan förklara vad språk är. 

Språkets utpekande funktion. Språket tillåter kommunikation som är oberoende av den 
situation man befinner sig i. Språket kan användas till att referera till företeelser som inte har 
någon fysisk existens men som ändå är centrala i mänsklig samvaro. 
Språkets semiotiska funktion. Språkets semiotiska funktion var centralt för Vygotsky enligt 
Säljö. Att förvärva ett språk gör att man kan delta i ett socialt samspel. Detta formar i sin tur 
vårt sätt att tänka. Språket är ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap. 
Därför kan det fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande. 
Språkets retoriska funktion. Vad språket har för retorisk potential i mänskliga verksamheter 
kan man förstå om man studerar vad människor gör med språket i olika sociala praktiker. Vi 
måste studera hur vi ger och tar mening när vi försöker åstadkomma något. (Säljö, 2000)

I mänsklig verksamhet integreras tanke, språk och handling. Verksamheten sker i sociala 
kontexter. Människan har en lång tid för uppväxt. Denna tid ger oss erfarenheter av språklig 
och kulturell natur. Detta gör att vi kan bli kompetenta aktörer i mänskliga samhällen. Säljö 
menar att enligt Vygotsky så uppträder varje funktion i ett barns utveckling på två plan. Först 
finns den på det sociala planet och därefter på det psykologiska planet. Först uppträder den 
som en interpsykologisk kategori och därefter inom barnet som en intrapsykologisk kategori. 
(Säljö, 2000)

Varje språklig framställning innebär hållningar och värderingar och placerar oss i en kulturell 
och historisk tradition. Dysthe framhåller att enligt Vygotsky äger tanken rum i ordet.  
Sociokulturell teori lägger stor vikt vid språkets läropotential. Språk och kommunikation är ett 
grundvillkor för att lärande och tänkande ska kunna ske. Ett stort forskningsfält har varit 
”writing-to-learn”. I den forskningen har man upptäckt att skrivande främjar förståelse och 
tänkande inom ett ämne. Vi använder språket för att förstå och tänka samt för att förmedla det 
vi förstår till andra. (Dysthe, 2001)

Med ett sociokulturellt perspektiv kan man också anta att tänkande kan vara en kollektiv 
process, något som äger rum mellan människor likaväl som inom dem. Tänkande sker genom 
att man upprättar och vidmakthåller en gemensam förståelse av vad man håller på med. Man 
utvecklar dessutom denna delade förståelse genom kommunikation. Tänkande är en aktivitet 
som är ansträngande och kostar energi. När man samspelar och samlyssnar så delar man 
varandras analyser och slutsatser. Man kunde ju tänka sig att man genom att lyssna på vad 
människor säger så kan man veta vad de tänker. Men enligt ett sociokulturellt perspektiv är 
det inte så. Det är kontexten som bestämmer vad människor säger, skriver eller gör. Det 
uttrycker inte deras inre tankevärld eller begreppsförståelse. Vad vi får reda på genom att 
lyssna på vad andra säger eller läsa vad andra skriver är just vad individen i den situationen 
uppfattar att det är rimligt att säga eller skriva. Inte med säkerhet precis vad individen tänker. 
I ett sociokulturellt perspektiv kan man se kommunikation som en situerad handling som är 
dynamisk och delvis oförutsägbar. Vi förhandlar om ”sense” och ”meaning” med våra 
samtalspartners. Detta är begrepp från Vygotskys terminologi. 
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Vad vi säger och vad vi gör är grundat i dynamiken i ett samtal. Beroende på hur parterna 
samarbetar tar samtalet en viss inriktning. Vad som händer beror inte bara på vad parterna 
hade med sig till situationen eller hur de tänker. När man studerar vad människor skriver, så 
studerar man alltså inte vad de tänker. Detta är en stor viktig principiell skillnad enligt den 
sociokulturella teorin. (Säljö, 2000)

I Vygotskijs idévärld befinner sig människor ständigt under utveckling och förändring. 
Människan är ständigt på väg att skapa nya redskap. Människan blir bekant med nya sociala 
praktiker och inser hur dessa är uppbyggda. Människan använder sedan sina erfarenheter och 
kunskaper som resurser för att agera. Ett sätt att uttrycka detta dynamiska sätt att betrakta 
människors utveckling och lärande är att använda begreppet (närmaste) utvecklingszon. 
Vygotskij definierade denna utvecklingszon som avståndet ” mellan vad en individ kan 
prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under en vuxens ledning 
eller i samarbete med kapabla kamrater” (1978, s 86, Säljös översättning) å den andra. (Säljö, 
2000, s 120). Utvecklingszonen kan ses som den zon inom vilken den lärande är mottaglig för 
stöd och förklaringar. Detta stöd och förklaringar kan den lärande få från en mer kompetent 
person. En avart av detta är när den som ska vägleda i stället genomför uppgiften på ett sådant 
sätt att det blir vägledaren som själv löser uppgiften. (Säljö, 2000) 

Enligt Dysthe menar  Vygotskij att  lärarens roll är central och krävande. Läraren ska 
organisera lärmiljön. Detta kräver kunskap om eleven, stoffet och samhället. Läraren ska 
också vara ämnesexperten som ska utmana och stötta. Detta ska ske främst genom att vägleda 
elevens kunskapssökande. Hon tolkar Vygotskij så att, han menar att lärare som bara 
undervisar inte behöver kunna så mycket. Däremot måste de lärare som ska leda eleverna till 
kunskap kunna mycket mer. (Dysthe, 2001)

Det råder stor enighet bland inlärningsforskare om att socialt medierat individuellt lärande har 
många fördelar, framför isolerat lärande. Att kunna formulera det man förstår i ord samt att 
med andra dryfta det man förstår är viktigt för lärandet. Studier av samarbetslärande har 
dessutom pekat på två andra viktiga förutsättningar för effektiv social mediering i en grupp. 
Hela gruppen bör ha ett gemensamt mål. Alla bör också ta personligt ansvar. Den praktiska 
konsekvensen av att hävda att människor konstruerar kunskap gemensamt blir naturligtvis att 
man utvecklar kollektiva inlärningssituationer. (Dysthe, 2001).

Skillnaden på ett piagetanskt perspektiv på lärande/utveckling, där barnet upptäcker 
omvärlden på egen hand och genom egen fysisk aktivitet, och ett sociokulturellt perspektiv 
finns alltså bland annat i synen på kommunikation och i den roll som omgivningen antas 
spela. En sociokulturell tradition betonar samspelet mellan människor som viktigt för att göra 
människor delaktiga i de kunskaper som vuxit fram i en viss verksamhet. I samtal kan man 
låna kognitiv kompetens från mer erfarna personer och på det sättet få insikt. Man ska inte 
uppfatta detta som att nybörjaren ska utsättas för regelrätt instruktion så att han blir en passiv 
lyssnare. I stället ska man se detta samarbete som en möjlighet att delta i samarbeten, där 
kunskap används för begripliga syften. Sådana lärprocesser har det inte varit tradition att 
studera inom pedagogiken i skolan, om man ser i ett historiskt perspektiv. (Säljö, 2000) 

Det sociokulturella perspektivet lägger vikt vid att barnet föds in i en social värld. Den är 
utformad via historiska och kulturella processer som har existerat före barnets födelse och 
kommer att bestå efter dess död. Dessa utgör modeller för hur barnets utveckling kan ske. 
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Barns utveckling kan ses som en resa in i ett kulturellt landskap. I det landskapet finns det 
flera vägar framåt. ”Det kan finnas flera stationer eller vägskäl där barnet och dess 
omsorgsperson har möjlighet att byta riktning och komma in på nya spår” (Hundeide, 2003 s. 
5). Denna metafor innebär att man i det sociokulturella perspektivet tar fasta på mångfalden i 
ett barns utveckling under olika sociokulturella och ekologiska villkor. Barns utveckling är 
enligt ett sociokulturellt perspektiv en kulturellt styrd process. Barns utveckling är inte enbart 
en inre utvecklingsprocess utan också en utveckling där föräldrar, omsorgspersoner eller 
kamrater vägleder och stöttar barnet. (Hundeide, 2003)

Enligt Strandberg ledde Vygotskys texter till en pedagogik som inte stirrar in i den enskildes 
huvud, utan betraktar de aktiviteter som sker mellan huvuden. Det vill säga, vad människor 
gör tillsammans. ( Strandberg, 2006)  Enligt sociokulturellt perspektiv så konstrueras kunskap 
genom samarbete i en kontext. Interaktion och samarbete betraktas som helt avgörande för 
lärande. Därför är det viktigt att man har möjlighet att delta i sociala praktiker där lärande 
äger rum. (Dysthe, 2001) Enligt ett sociokulturellt perspektiv kan en människa inte ses skild 
från den kultur hon ingår i. Vi påverkas av den miljö vi är i. Det finns ingen intelligens som är 
befriad från kultur. Ingen läsfärdighet är medfödd. Människan har inte heller något medfött 
språk. Vad människan har är en fantastisk hjärna, som gör det möjligt för oss att utveckla 
intellekt, läsförmåga och språk. Men det förutsätter att man är i en sådan miljö där detta 
erbjuds. (Strandberg, 2006)

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv handlar lärande om vad individ och kollektiv tar med sig 
från sociala situationer och använder i framtiden. Lärande äger rum både på individuell och på 
kollektiv nivå. Teknologisk och social utveckling påverkar hur vi får del av information, 
kunskaper och färdigheter. Hur vi gör detta är beroende av vilka kulturella omständigheter vi 
lever i. (Säljö, 2000) Interaktionen med andra är avgörande för vad man lär sig. Det har också 
betydelse för hur man lär. Lärprocessen är social. (Dysthe, 2001)

Vygotsky menar att tanke och ord inte är förbundna med varandra genom något ursprungligt 
samband. Det samband som sedermera uppstår mellan tanke och ord, det förändras och 
tillväxer under själva deras utvecklingsförlopp. Ändå är språket och tänkandet inte två 
processer som inte har med varandra att göra. För det språkliga tänkandet som helhet menar 
Vygotsky att ordets betydelse är den enhet som är typisk. Ordets betydelse är ett fenomen som 
hör ihop med tänkandet. Men ordets betydelse utvecklas också. Under språkets historiska 
utveckling så förändras betydelsen av ord. Även under barns utveckling förändras deras 
förståelse av ett ord. När ord förändras till sin natur förändras också tankens sätt att förhålla 
sig till det. Det finns en ständig relation mellan tanke och ord. Denna relation är ständigt 
under utveckling. Vygotsky menar att tankarna inte uttrycks i orden utan fullbordas i dem. 
(Vygotsky, 2001)

Människors intellektuella kapacitet är inte begränsad av den mentala och biologiska 
utrustning vi föds med. Vi samspelar och tänker tillsammans med andra människor i 
vardagliga aktiviteter. Det finns också i vår omvärld materiella resurser som vi kan använda 
för att tänka med. Enligt ett sociokulturellt perspektiv så är vi inte bara biologiska varelser 
utan lever också i en sociokulturell verklighet. I denna verklighet har vi tillgång till olika slags 
hjälpmedel och verktyg som gör att vi kan ta oss långt bortom de begränsningar som våra 
biologiska förutsättningar ger oss. (Säljö, 2000)
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En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt tänkande 
och handlande, är att man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig och 
utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Just samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus 
i ett sådant perspektiv. Man pekar på vikten av att se på vilka delar av den kollektiva 
kunskapen som den enskilde behärskar. (Säljö, 2000)

Skriftspråket är enligt Vygotsky en komplicerad språklig aktivitet. I Skriftspråket är 
eftertankens moment mycket framträdande. Skriftspråket är den mest detaljerade språkliga 
formen. (Vygotsky, 2001)

Artefaktorer
De biologiska förutsättningar vi har idag är desamma som våra förfäder hade. De stora 
förändringar som skett är att vi använder redskap och verktyg – artefakter, för att observera 
och bearbeta omvärlden. Detta gör att vi skapat en kultur som är helt annorlunda den som våra 
förfäder hade. Vi har också utvecklat system för att samarbeta med varandra. I ett 
sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg en speciell betydelse. Med 
redskap eller verktyg menas de resurser som vi har tillgång till och som vi använder när vi 
förstår vår omvärld och agerar i den. Det kan vara såväl språkliga som fysiska resurser. 
Genom kommunikation skapas sociokulturella resurser och genom kommunikation förs de 
vidare. I ett sociokulturellt perspektiv är detta en grundtanke. (Säljö, 2000)

De redskap och verksamheter vi använder oss av innehåller tidigare generationers erfarenheter 
och insikter. När vi använder oss av dessa redskap utnyttjar vi dessa erfarenheter. ( Dysthe, 
2001)

När man studerar den företeelse man kallar lärande i ett sociokulturellt perspektiv, måste man 
uppmärksamma tre olika, men samverkande, företeelser. Det är utveckling och användning av 
intellektuella (eller psykologiskt/språkliga) redskap, utveckling och användning av fysiska 
redskap (eller verktyg) samt kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat 
former för samarbete. (Säljö, 2000)

I sociokulturell inlärningsteori ägnar man sig åt samspelet mellan redskapet och den lärande. 
Man ser på hur redskapet är uttryck för och bär med sig ideologier från specifika kulturer där 
de har uppstått. I sociokulturell inlärningsteori menar man att införandet av nya redskap 
påverkar lärokulturen. Användning av datorer i skolor är exempel på detta. Språket är det 
viktigaste medierande redskapet för människan. Ett mycket viktigt tema inom sociokulturell 
inlärningsteori är hur språket kan fungera som ett kulturellt, medierande redskap. (Dysthe, 
2001)

Lärande i samverkan
Säljö framhåller Vygotskys tankar om lärande och menar att i vår kultur föreställer vi oss 
oftast lärande som en individuell process som äger rum i hjärnan hos en enskild person. Men 
en individs utveckling äger rum på två nivåer. Dels sker en biologisk mognad som gör att man 
får en ökad förmåga att varsebli, ingripa i och samspela med omvärlden. Men sedan sker den 
vidare kommunikativa och sociala utvecklingen i ett växelspel mellan biologiska
förutsättningar och barnets kontaktbehov med andra och dess aktiva inriktning mot att få 
samspela med personer i omgivningen. 
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Utvecklingen övergår från att mest bestämmas av biologiska faktorer till att ske inom ramen 
för sociokulturella betingelser. (Vygotsky, 1986, refererad i Säljö, 2000)

Utifrån detta kan man förstå att i ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och 
utveckling blir därför kommunikativa processer helt centrala. Att kunna läsa och skriva 
innebär oftast att man behärskar en kommunikativ praktik. Denna praktik innehåller också 
oftast någon form av fysisk verksamhet. (Säljö, 2000)

Enligt Williams är Vygotskijs huvudtes att om barn lär tillsammans med dem som kan lite 
mer inom ett visst område så lär de sig bättre. Barn lär genom att kommunicera med andra. De 
lär också genom att imitera varandra. När man ser barn som imiterar varandra är en 
utvecklingsprocess igång. (Williams, 2001). 

Gunilla Lindqvist tolkar Vygotskij så att när han betonar den sociala miljön i skolmiljön, så 
menar han lärarens relation till eleverna samt den sociala praktikens betydelse för lärandet. 
Lindqvist menar att läraren i framtiden kommer att vara mediator mellan texterna i skolan och 
eleven. Läraren ska vara den som kan levandegöra stoffet i skolan, skapa struktur och hjälpa 
eleverna att tolka innehållet i texter. Undervisning innebär utveckling för eleven och spelar en 
central roll i elevens utvecklingsgång. All undervisning måste dock utgå från barnets mognad. 
Denna mognad bestämmer elevens aktuella utvecklingsnivå. Elever förmår dock göra mer och 
svårare uppgifter än de som ligger inom deras utvecklingsnivå om de får delta i kollektiv 
verksamhet, under handledning av vuxna. De kan dessutom göra dessa uppgifter självständigt 
och med förståelse. Nivån i elevens närmaste utvecklingszon reglerar vilka uppgifter som 
eleven klarar genom handledning, med hjälp av vuxna och genom eget handlande. Det som 
eleven först klarar med hjälp av en vuxen klarar de sedan på egen hand. Barns intellektuella 
utveckling kan fastställas med hjälp av förklaringen om de två nivåerna- den aktuella 
utvecklingen och den närmaste utvecklingszonen. Detta innebär att den undervisning som 
förekommer utvecklingen är bra. Rätt organiserad undervisning medför intellektuell 
utveckling hos barnet som utan undervisning inte kommit till stånd. (Lindqvist, 1999)

Vygotskijs kritik av andra teorier
Vygotskij kritiserar tre olika slags teorier om relationen mellan utveckling och undervisning. 
Det ena är teorier som menar att utvecklingen inte är beroende av undervisningen. Det andra 
är teorier som säger att utveckling och undervisning är kongruenta. Den tredje kategorin av 
teorier han kritiserar är teorier som förenar de två tidigare teorierna. Till den första typen hör 
mognadsteorierna som menar att barnet måste uppnå en viss mognad innan det kan ta till sig 
undervisning. Piagets teori är ett exempel på ett sådant synsätt. Han menar att det logiska 
tänkandet utvecklas utan någon egentlig undervisning. I den andra typen av teorier hävdas att 
utveckling och undervisning är identiska och flyter samman. Dessa teorier lägger stor vikt vid 
yttre handlingar och mänskligt beteende. Behaviorismen står för sådana åsikter. Den tredje 
typen av teorier förenar drag från dessa båda andra. De menar att utvecklingen är beroende av 
undervisningen men undervisningen är också kongruent med utvecklingen. Utvecklingen ses 
som dualistisk. Dels ses den som mognad och dels som inlärning. (Lindqvist, 1999)

Vygotskijs dialektiska teori
Vygotskij utvecklar istället för dessa teorier en dialektisk teori om relationen mellan 
utveckling och undervisning. Han menar att undervisningen ska förhålla sig till barnets 
potentiella utveckling. Vygotskij skiljer mellan en faktisk och potentiell utvecklingsnivå. 
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Han menar att en god undervisning föregriper utvecklingen, ger förutsättningar för förändring  
och skapar den närmaste utvecklingszonen. Detta sker genom att barnet har hjälp av en 
erfaren mediator. Det som barn först kan göra tillsammans med vuxna, kan de sedan göra 
själva menar Vygotskij. (Lindqvist, 1999)

Vygotskijs arbete gick mycket ut på att förstå det mänskliga medvetandet och hur detta 
utvecklas. Han var särskilt intresserad av hur högre psykologiska processer uppstår. Vygotskij 
hävdade att sådana funktioner hos individen har sitt upphov i sociala aktiviteter. Dessa 
funktioner uppstår på två plan. De uppstår i samverkan med andra (på en intermental nivå). 
Sedan ”flyttar de in” och bildas på ett inre (intramentalt) plan. Vygotskij kritiserar sättet att 
mäta barns mentala utveckling genom att mäta vad det klarar utan hjälp. Han menar att en 
bättre måttstock är att mäta vad barnet klarar med assistans. (Dysthe, 2001)

Jämförelser med Piages kostruktivism
I många länder har styrdokumenten under 60-, 70-, 80- och 90- talen influerats av piagetanska 
idéer om kognitiv utveckling. Dessa idéer innebar att barn skulle upptäcka saker på egen 
hand. De skulle vara aktiva och laborera samt styras av sin egen nyfikenhet. Barn skulle förstå 
och inte bara lära utantill. Barn skulle styra sin egen utveckling utan inblandning av vuxna. 
Vuxna skulle inte störa barn med sina tankar och råd. Detta är en konstruktivistisk syn på hur 
människor tänker och lär. I ett sociokulturellt perspektiv ser man annorlunda på detta. Enligt 
det perspektivet är det inte rimligt att anta att barns egna aktiviteter leder till att de kan 
upptäcka abstrakta kunskaper i världen. Detta eftersom kunskapen inte finns i objekten eller 
händelserna utan i våra beskrivningar och analyser. Dessa är inte så lätta att upptäcka på egen 
hand. (Säljö, 2000)

Det finns dock vissa likheter mellan Piagets konstruktivistiska syn och ett sociokulturellt 
perspektiv. Båda betonar betydelsen av aktivitet i förhållande till omvärlden för att kunna 
utvecklas. Men i det sociokulturella perspektivet betonar man att omvärlden tolkas för oss i 
gemensamma mänskliga verksamheter. Människor utvecklas i samspel med andra människor. 
Genom språket har vi en unik förmåga att dela erfarenheter med varandra och lära oss av 
varandra. Vi kan använda andras kunskaper som om de vore våra egna. Omvärlden 
förtolkas/medieras för barnet genom lek eller annan form av samspel med personer i 
omgivningen. Barnet lär sig då genom att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten 
på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar. I ett sociokulturellt perspektiv är 
kommunikation och språkanvändning helt centrala. De utgör länken mellan barnet och 
omgivningen. I ett sociokulturellt perspektiv är utveckling en socialisation in i en värld av 
handlingar, föreställningar och samspelsmönster som är kulturella. Dessa skiljer sig åt i olika 
samhällen och livsmiljöer. Det kan enligt en sociokulturell teoriram inte finnas någon 
ändpunkt i mänsklig utveckling. Eftersom människan hela tiden utvecklar nya redskap som 
hjälper henne i den praktiska verkligheten så flyttas hela tiden gränsen för hennes 
intellektuella och fysiska förmåga. (Säljö, 2000)

Mediering
Kultur är den uppsättning idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi förvärvar. 
Det sker genom interaktion med omvärlden. I kulturen ingår också de fysiska redskap-
artefakter- som vår vardag är fylld med. Kulturen är således både materiell och immateriell. 
Det finns också ett samspel mellan dessa dimensioner. I en kultur utvecklas alltså artefakter. 
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Vårt samspel med fysiska och språkliga redskap är centralt i ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande och utveckling. Dessa redskap är en viktig del i de kulturella resurser som vi använder 
i vår vardag. Tänkandet finns både i användarens huvud och i apparaterna. Detta leder till att 
artefakter inte enbart kan ses som döda objekt. Mänskliga kunskaper har byggts in i artefakter 
och blir något vi samspelar med när vi agerar med hjälp av dessa artefakter. Det vi som 
mänskliga varelser tänker, kommer i kontakt med omvärlden via artefakter. I ett 
sociokulturellt perspektiv är det grundläggande att fysiska, liksom intellektuella/språkliga, 
redskap medierar verkligheten för människor. (Säljö, 2000)

Människans relation till världen är alltså inte direkt, utan medierad. Med det menas att det 
finns något mellan miljön och individen. Människans relation till världen sker med hjälp av 
verktyg, tecken, språk och andra människor. Människan använder sig av verktyg och tecken 
hela tiden. Dessa verktyg överlämnas också mellan generationer. Men samtidigt utvecklar 
människan hela tiden nya verktyg. En form av verktyg som är unik för människan är tecknen. 
Det är de bilder och symboler vi skapat som betyder något. Människan har en förmåga att 
tolka det tecken symboliserar. (Strandberg, 2006)

Begreppet mediering är mycket centralt i sociokulturell tradition. Det innebär att vår kultur 
och dess fysiska redskap färgar vårt tänkande och våra föreställningsvärldar. Förutom att 
mediering sker med hjälp av teknik och artefakter sker mediering genom vårt språk. Språket 
är enligt ett sociokulturellt perspektiv det viktigaste medierande redskapet. (Säljö, 2000) 

Syfte
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur lärare och elever menar att metoden ”Att 
skriva sig till läsning, via dator” påverkar skriv- och läsinlärning utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv, samt att beskriva vad eleverna har för uppfattning om att skriva och läsa. 

Frågeställningar
- Vad har eleverna för uppfattning om att skriva och läsa?
-     Hur påverkar artefaktorn dator skriv- och läsinlärningen?
- Hur påverkar samspelet vid datorn, mellan elever och mellan elever och lärare, skriv-

och läsinlärningen?
- Påverkar lärares bakgrund deras syn på metoden ”Att skriva sig till läsning, via 

dator”?
- Påverkar metoden lärares sätt att undervisa?

Metod
Jag kommer i metoddelen att beskriva vilka metodologiska överväganden jag gjort och 
beskriva dem. Jag kommer att beskriva hur jag genomfört studien samt hur jag bearbetat data.

Metodologiska överväganden
Syftet med undersökningen var att synliggöra hur lärare och elever menar att metoden ”Att 
skriva sig till läsning, via dator” påverkar skriv- och läsinlärning samt samspelet mellan 
elever och mellan lärare och elever utifrån ett sociokulturellt perspektiv.
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För att få tillgång till lärare och elevers uppfattningar framstod den kvalitativa intervjun som 
en lämplig metod. 

Syftet med kvalitativa forskningsintervjuer är att beskriva och förstå de centrala teman som 
informanten upplever och förhåller sig till. Den kvalitativa forskningsintervjun har för avsikt 
att belysa de uppfattningar som informanten ger uttryck för. Man kan betrakta en intervju som 
ett samtal. Intervjun är dock ett professionellt samtal och präglas därför av speciella regler och 
tekniker. Som forskningsmetod menar Kvale att intervjun är ett samtal med struktur och syfte. 
Han menar också att det som kännetecknar intervjusamtalet är omsorgsfullt ställda frågor och 
ett lyhört lyssnande. Det är också viktigt att intervjuaren deltar i samtalet med metodologisk 
medvetenhet och en kritisk uppmärksamhet. I en intervju är det intervjuaren som har makten 
över vad som ska talas om. Innehållet i ett intervjusamtal måste alltid betraktas som en 
gemensam konstruktion som har sin grund i samspelet mellan den som intervjuar och 
informanten (Kvale, 1997)

Urval
Jag är i min studie inte ute efter att generalisera. Min undersökning är både plats och 
situationsbunden. Det innebär att alla resultat jag kommer fram till är aktuella för just den 
plats och i den situation som undersökningen genomfördes i (Backman, 1998). Mina 
informanter i denna undersökning består av en lärare i förskoleklass, tre lärare i år 1-3 samt 8 
elever. Två elever går i förskoleklass, två i år ett och två i år 2 samt två i år 3.  

Enligt Svenning finns vid kvalitativa undersökningar möjlighet att man väljer ut fel 
intervjupersoner. (Svenning, 2003). Vad gäller valet av lärare i min studie så fanns det ingen 
möjlighet att välja. Jag intervjuade alla lärare som jobbade med metoden ”Att skriva sig till 
läsning, via dator” vid den skola jag valt att undersöka. Vid val av elever, valde jag två elever 
från vardera årskurs. Detta för att få en spridning i ålder samt för att eleverna skulle 
representera olika grupper. De skulle alltså inte ha haft samma lärare. 

Etiska överväganden
Vetenskapsrådets riktlinjer för etiska överväganden vid forskning säger att forskaren själv 
ytterst har ansvaret för att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. 
Forskningsetisk reflektion ska vara en del av forskarens vardag. Vetenskapsrådet menar också 
att forskaren har en yrkesetik att ta hänsyn till. Det finns en mängd uttalade och outtalade 
normer som säger vad god forskning är. Universalism, oegennytta och organiserad skepticism 
är utmärkande drag för god forskning. Det finns också nationella och lokala regler som 
forskare måste förhålla sig till tex. att uppträda korrekt mot kollegor och allmänhet. En 
forskare ska tjäna mänskligheten och ha respekt för mänskligt liv. (vr.se)

Jag berättade för lärare och elever om uppsatsen och frågade om de ville delta i intervjun. Jag 
betonade att det var frivilligt. Jag berättade också hur intervjuerna skulle komma att användas. 
Elevernas föräldrar fick ett mail hem med information om uppsatsen och intervjun. De fick 
möjlighet att svara på mailet om de inte ville att deras barn skulle delta.

Vid intervjutillfället är det viktigt att skapa en trygg och avslappnad miljö. Det är också 
viktigt att, när intervjun är genomförd, fråga om intervjuaren vill tillägga något. Efter en 
intervju är det vanligt att den intervjuade känner att man utlämnat sig och inte fått något 
tillbaka. 
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Det är därför viktigt att den intervjuade får en känsla av att ha bidragit med mycket och 
känner sig nöjd efter intervjun. (Kvale, 1997) Jag försökte vid intervjutillfällena att sträva 
efter det. 

Publicering av osammanhängande och repetitiva intervjuutskrifter kan kännas kränkande för 
de intervjuade. (Kvale, 1997) Jag har därför valt att inte ta med intervjuutskrifterna som 
bilagor. 

Material

Det material jag använt mig av är: Intervjufrågor till lärare, se bilaga 1; Intervjufrågor till 
elever, se bilaga 2; Förfrågan till föräldrar om elevernas deltagande, se bilaga 3, samt 
bandspelare.

Genomförande
Lärarna tillfrågades i  december -08, om de ville bidra med sina synpunkter om ”Att skriva sig 
till läsning, via dator” med hjälp av intervjuer. De ville samtliga fyra tillfrågade lärare. 
Vecka 8 genomfördes lärarintervjuerna. Lärarna fick möjlighet att läsa frågorna dagen innan 
intervjun. Frågorna var öppna frågor. Vid intervjutillfället gav jag också följdfrågor under 
samtalets gång. Intervjuerna spelades in på band. Under vecka 10 skrev jag ut intervjuerna. 
Dessa fick sedan lärarna läsa under vecka 11 och ge synpunkter på dessa. Samtliga tyckte att 
utskriften stämde med vad de sagt. 

Eleverna och deras föräldrar tillfrågades vecka 8 om jag fick genomföra intervjuer med 
eleverna. Samtliga svarade att det gick bra. Under vecka 9 genomförde jag elevintervjuerna. 
Elevernas intervju spelades också in på band. Jag skrev ut dessa under vecka 10. Fördelarna 
med att spela in intervjuerna är att man sedan kan lyssna på tonfall och ordval vid ett flertal 
tillfällen. (Trost, 2005). Jag frågade intervjupersonerna innan intervjun om det gick bra att jag 
använde bandspelare. 

Det är enligt Trost viktigt att skapa motivation för intervjun när man ska intervjua barn. Det är 
också viktigt att kunna empatisera med ett barn när det blir intervjuat. Man ska försöka ställa 
konkreta frågor till barn. Det är också enligt Trost viktigt var intervjun genomförs. (Trost, 
2005)  Jag har vid intervjuerna med eleverna försökt tänka på detta. Jag valde att göra 
intervjuerna i ett stängt grupprum på skolan. Där kunde intervjun ske ostört och jag tror att 
alla kände sig trygga. Enligt Kvale kan det vara bra att efter varje genomförd intervju göra 
några anteckningar över något man tänkte på eller kände. Detta för att minnas upplevelser till 
dess att man ska analysera intervjun.(Kvale, 1997) Jag gjorde därför så. 

Det finns en fara vid intervjuer att intervjuaren genom sin närvaro påverkar svaren. Detta 
kallas för intervjuareffekt. (Svenning, 2003). Detta kan ha varit ett problem vid mina 
intervjuer eftersom jag är kollega med de lärare som intervjuats och lärare till de elever som 
intervjuades. Men det kändes trots detta viktigare för mig att jag själv genomförde 
intervjuerna eftersom jag då hade större möjlighet att studera minspel, röstlägen osv. vid 
intervjutillfället. Jag försökte dock att inte styra svaren med minspel eller kroppshållning, 
vilket enligt Svenning kan vara en risk. (Svenning, 2003) Under en intervju bör intervjuaren 
vara en god lyssnare, rikta uppmärksamheten mot intervjupersonen, samt låta bli att 
argumentera.(Svenning, 2003) Under intervjutillfällena har jag försökt tänka på detta. 
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Vikten av att lyssna betonas i fenomenologiska och hermeneutiska förhållningssätt till 
intervjuandet. Enligt det fenomenologiska idealet är det viktigt att lyssna utan förutfattade 
meningar. Det är också viktigt att låta den intervjuade beskriva sina upplevelser utan avbrott 
från intervjuaren. Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att verkligen lyssna till de olika 
meningar som finns inrymda i det informanten säger. Det gäller att ständigt kunna göra nya 
tolkningar. Ledande följdfrågor är inte av ondo anser Kvale. De kan rätt ställda i stället pröva 
tillförlitligheten i intervjupersonens svar. (Kvale, 1997)

Bearbetning och analys av intervjuerna
Efter intervjuernas genomförande skrev jag ut dem i sin helhet under v 10. Vissa principer för 
utskrift hävdar vikten av att ta med alla hummanden, stakningar och pauser eftersom dessa 
inslag i samtalet kan vara meningsbärande. Andra utskrifter har mer flytande form. Jag har 
valt att ta med alla ljud och pauser i min utskrift. Kvale påpekar att redan då intervjuer skrivs 
ut, påbörjas analysen genom det sätt på vilket samtalet tar skriftlig form. Jag har försökt att 
”analysera” så lite som möjligt i mina utskrifter, men ändå få ett flytande språk. Min strävan 
har varit att behålla så mycket som möjligt av talspråket utan att det blir svårläst. (Kvale, 
1997)

Talat språk och skrivet språk är inte samma sak. Mycket av förståelsen i det talade språket ger 
röstläge, kroppsspråk, gester och det övriga sammanhanget. Språket i en intervju kommer till i 
talet och ska sedan översättas till skriftspråk. En del av förståelsen går då förlorad. Att 
överföra tal till skrift är således svårt (Ouennerstedt, 2006)

Jag har lyssnat på intervjuerna vid flera tillfällen och jämfört dem med den text jag skrivit ut. 
När jag kände mig nöjd med detta arbete skickade jag under v 11 utskrifterna av intervjuerna 
till de lärare som intervjuats och bad dem komma med synpunkter. 

I min tolkning av intervjuerna har jag använt mig av ett hermaneutiskt förhållningssätt. Jag 
har försökt förstå de intervjuade. Jag har också försökt sätta mig in i deras upplevelser och 
känslor. Jag har använt mig av igenkännande och förståelse vilket är viktigt enligt Thurén. 
(Thurén, 1991). 

Inom hermeneutiken är ”förförståelse” ett centralt begrepp. Med förförståelse menas att det 
som vi tror är rena sinnesintryck kan i själva verket vara en tolkning vi gör. Förförståelse 
påverkas av våra värderingar. Den kan med andra ord bygga på ett önsketänkande (Thurén, 
1991). Jag har försökt vara observant på detta då jag tolkat intervjuerna. 

När man tolkar och analyserar resultat i en kvalitativ undersökning är det viktigt att man gör 
det i förhållande till den teori man använder sig av. Kodning är ett viktigt begrepp när man 
analyserar ett resultat. Det grundläggande vid den kvalitativa kodningen är att man läser 
materialet ett flertal gånger. Man får nya infallsvinklar varje gång. Första gången man läser 
igenom ett material kalls det för att man gör en öppen kodning. Då läser man igenom 
materialet förutsättningslöst. Andra gången man läser igenom materialet kallas det för axiell 
kodning. Då inför man begrepp och försöker finna länkar mellan begreppen. Det sista stadiet i 
kodningsarbetet är den selektiva kodningen. Då söker forskaren efter fall som stöder eller 
illustrerar teman som framkommit vid den tidigare kodningen.
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Redan medan forskaren kodar materialet påbörjas en analys. När man analyserar försöker man 
hitta mönster. (Svenning, 2003). 

Kvale beskriver olika huvudmetoder för kvalitativ intervjuanalys. Jag har använt mig av  
meningskoncentrering, meningskategorisering samt meningstolkning. Meningskoncentrering 
innebär att meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist. Detta innebär 
att intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar. Meningskategorisering 
innebär att intervjun kodas i kategorier. Man kan välja att titta på förekomst av ett fenomen 
eller inte. En annan möjlighet är att titta på fenomenets styrka. Meningstolkning innebär mer 
eller mindre spekulativa tolkningar av texten. Denna del leder till skillnad från de ovanstående 
ofta till en textexpansion.  (Kvale, 1997)

Under v 13- 15 har jag gjort meningskoncentrering och meningskategorisering och under v 16 
meningstolkning.

Det finns risker med kvalitativ analys. En risk kan vara att forskaren utser intervjupersonerna 
till kronvittnen från verkligheten. Det kallas kronvittnessyndromet. Det innebär att forskaren 
inte gör någon egen analys utan bara låter respondenterna stå för den enda sanningen. När 
man analyserar ett resultat så måste det vara i förhållande till en teori. Det är endast forskaren 
som ska se till att så sker. (Svenning, 2003) När jag analyserat resultatet har jag tänkt på detta.

En generalisering av det resultat man får i en kvalitativ undersökning kan göras på olika sätt. 
En möjlighet är att använda sig av den naturalistiska generaliseringen. Den vilar på personlig 
erfarenhet. Den kan övergå från tyst kunskap till explicit påståendekunskap. (Kvale, 1997) 
Eftersom mitt intervjumaterial är förhållandevis litet är det svårt att dra för långtgående 
generella slutsatser. Min analys är i första hand plats och situationsbunden. Jag har dock i viss 
mån försökt mig på en naturalistisk generalisering. 

Reliabilitet och validitet
Studiens reliabilitet har beaktats både vid intervjuerna, utskriften och analysen. Enligt Kvale 
finns det en risk med att öka intervjuresultatens reliabilitet. Det kan innebära att man 
motverkar kreativitet och föränderlighet. (Kvale, 1997) Jag har försökt att hitta en balans 
mellan detta.

När det gäller valideringen menar Kvale att man ska beakta tematisering, planering, intervju, 
utskrift, analys, validering samt rapportering. Vid tematisering ska man beakta att 
forskningsfrågorna stämmer överens med de teoretiska förutsättningarna. Den planering man 
gör ska vara realistisk. Intervjupersonerna bör vara tillförlitliga och kvaliten i intervjuandet 
bör vara bra. Språkformen för utskriften påverkar också validiteten. När man gör analysen är 
det viktigt att frågorna till intervjutexten är valida och att tolkningarnas logik är hållbara. Man 
måste bedöma vilka valideringsformer som är relevanta för en specifik studie. När man 
rapporterar undersökningen är det viktigt att rapporten är en valid redogörelse för 
undersökningens huvudresultat.(Kvale, 1997) Jag har under arbetets gång följt dessa punkter 
för att försäkra mig om så stor validitet som möjligt.
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Resultat

Elevresultat
Meningen med de inledande sex frågorna till eleverna var att få en uppfattning om deras syn 
på sitt läsande och skrivande. Varför är det bra att kunna läsa och skriva och vad tycker 
eleverna om att göra det. 

Frågorna ställdes till 8 elever från förskoleklass till år tre. Eleverna kommer från tre olika 
grupper på samma skola. 

Jag har först gjort en meningskoncentrering till varje fråga och sedan under det en 
meningskategorisering. 

1. Är det bra att kunna läsa och skriva? 

Samtliga elever menade att det är bra att kunna läsa och skriva.

2. Varför är det bra med läsning och skrivning? 

Några elever menade att man lär sig mycket om man kan läsa och skriva. ”Man kan läsa om 
viktiga saker”. En menar att det är bra att lära sig det medan man går i skolan ”för då kan man 
det ju hela livet och behöver inte lära sig det igen när man har gått i skola”. 

Eleverna menade att det var viktigt både för framtiden som vuxna och nu som barn att kunna 
detta. En elev menar att det är viktigt att kunna läsa ”om man ska skriva på ett hockeykontrakt 
på engelska när man blir stor”. En annan att det är viktigt om man ska kunna få jobb. Han 
menar att ”man behöver kunna läsa och skriva i alla fall på hälften av alla jobb”. Någon 
skriver att ”det kan vara bra om man ska gå in i armén och behöver skriva rapporter”: 

Eleverna menade också att det är bra att kunna läsa för sitt eget nöjes skull. Det är bra att 
kunna läsa om föräldrarna inte har tid. Om man kan läsa ”kan man ju sitta hemma och läsa 
serietidningar, man kan också läsa texten på TV och läsa på datorn”.  ”Om man ska skriva 
brev till någon är det bra att kunna skriva” . 

Eleverna menar också att det är bra för skolarbetet att kunna läsa och skriva. ”Då kan man 
skriva roliga berättelser i skolan” . ”Man kan skriva bra berättelser så att man inte bara skriver 
som 6- åringarna” . Det är också viktigt i det praktiska livet som barn menar några elever. 
”Det är jättebra i fall man kanske ska gå och handla själv och kanske ska handla någon spray 
eller någonting och då vet man ju inte vilken spray man ska köpa om man inte kan läsa” . 
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Jag har kunnat se följande teman på denna fråga: 
Lärande i nutid och inför framtiden: Skolarbete,yrkesliv,praktiska vardagslivet

Tre elever menade att det är viktigt att kunna läsa och skriva för lärandet i nutid. Fem elever 
menar att det är viktigt inför framtiden som vuxna, både i ett yrkesliv och i det praktiska 
vardagslivet att kunna läsa och skriva. Fem elever ser vikten av att kunna läsa och skriva i 
skolarbetet. De menar att det blir bättre och roligare om man kan detta. Fyra elever pekar 
också på tillfällen i praktiska vardagslivet då det är bra att kunna läsa och skriva som barn.

3. Varför vill du lära dig skriva och läsa?

Flera elever framhåller att det är roligt att kunna läsa. ”Ett av mina största intressen är att läsa 
böcker” säger en elev. ”Men jag tycker det är roligt att läsa” säger en annan. En elev menar att 
hon vill lära sig läsa och skriva för att då ”lär man sig mycket”. En annan vill bli lika bra på 
att läsa som mamma och pappa. En elev vill lära sig skriva för att bli bättre på att läsa. 

En vill lära sig läsa för att kunna läsa i samband med överenskommelser inom hockey. Flera 
elever säger att de vill lära sig läsa för att det är bra när man ska jobba. En elev menar att ”om 
man inte kan läsa och så står det en skylt, inte hundar, och så tar man in en hund, då får man 
ju inte det”.

Det framkommer också synpunkter på att man vill lära sig läsa och skriva för att kunna det 
och för att kunna skriva berättelser.

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Roligt
Lärande i nutid och inför framtiden
Vardagslivet  

Fyra elever menade att de ville lära sig läsa och skriva för att det är roligt att kunna det. Det 
var också deras intresse. En elev betonade lärande i nutid blir bättre om man kan läsa och 
skriva. Fyra elever ansåg att de ville lära sig läsa och skriva för att de skulle behöva det inför 
framtiden för arbetet och fritiden. Tre elever kunde ge exempel från vardagslivet, som gav 
dem motivation att lära sig läsa och skriva. 

4. Hur gör du när du skriver och läser?

En elev visar praktiskt hur han håller i pennan och några andra berättar att de helst sitter vid 
datorn när de skriver. 

Flertalet elever talar om att de tänker på innehållet innan de börjar skriva. ”Jag pratar på det 
jag ska skriva” säger en elev. En annan säger att ”jag tänker jättemycket och så tänker jag så 
här: Vad ska jag skriva om”? En annan gör så att ”först bestämmer jag vad den ska handla om 
och sen vad dom som ska vara med ska heta och sen var dom ska vara”. 

När det gäller läsningen så påpekar några elever att de tänker på vad de läser. ”I vissa böcker 
måste man ju lista ut saker” säger en elev. 
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Några visar också handgripligen hur det går till när de läser. ”Då håller jag handen så här och 
så ljudar jag för jag kan ju inte alla ord ännu” . En annan beskriver tekniskt hur han gör. ”Jag 
bara tittar på bokstäverna och då brukar jag läsa väldigt snabbt och försöker få ihop dom” . 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Praktiskt hantverk
Innehåll

Fem elever beskriver skrivandet som ett praktiskt hantverk. De visar och beskriver tekniken.

Sju elever beskriver hur de tänker på innehållet innan de börjar skriva. De kan alla redogöra 
för hur skrivandet föregås av tänkande. Tre elever framhåller också att de tänker på innehållet 
när de läser. 

5. Vad behöver du kunna för att läsa och skriva bättre?

När det gäller läsningen så tyckte flera elever att de behövde öva mer för att kunna läsa bättre. 
Det tyckte att de kunde träna i en läxbok och att läsa mycket hemma. En elev menade att ”det 
är bra om man läser svårare och svårare ord för varje gång och svårare böcker”. 

När det gäller att bli bättre på att skriva menade en elev att i så fall skulle han öva på datorn. 
Några menade också att de ville förbättra sin stavning för att bli bättre skrivare, medan andra 
ville förbättra sin handstil.

Det fanns också elever som inte ansåg att de behövde göra något för att bli bättre. ”Näe, jag 
tror faktiskt inte att jag behöver bli bättre på något” . 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Öva: stavning och handstil  
Nöjd

Tre elever ansåg att de behövde öva mer för att bli bättre på att läsa. Det skulle ske genom att 
läsa hemma, öva i läxböcker och läsa svårare saker. 

När det gäller skrivandet är det två elever som menar att de behöver förbättra sin handstil. Det 
är också två elever som menar att de behöver förbättra sin stavning. En elev framhåller att han 
skulle skriva mer på datorn för att bli bättre på att skriva. 

Det är två elever som är helt nöjd med sitt läsande och skrivande. De tycker inte att de kan 
förbättra något.

6. Vad skriver och läser du?

Det är flera som helst skriver om djur. Någon vill att det man ska skriva om ska vara lätt att 
skriva om. Människor är också något som några elever gärna skriver om. Starwarsfigurer är 
favoritämne för en pojke. Någon säger sig kunna skriva om vad som helst.
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När det gäller läsningen så ska det vara spännande och roligt. Fantacy, detektivberättelser och 
romanser vill någon läsa. En säger att hon vill läsa ” böcker med mycket beskrivningar i”.  

Även när det gäller läsningen är det ett flertal som vill att det ska handla om djur.

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Aktörer: Djur, människor, fantasifigurer
Känslotillstånd: Spännande, roligt

Sju elever ger svar som visar att de vill skriva om olika aktörer.
Fyra elever svarar att de vill skriva om djur. Två elever skriver helst om människor. En vill 
skriva om fantasifigurer. Det är också två elever som menar att det inte har någon betydelse 
vad de skriver om. De kan skriva om vad som helst.

När det gäller läsningen är det fyra elever som svarar att de vill att texter de läser ska 
innehålla ett känslotillstånd. Det är två som vill att det ska vara roligt och två som vill att det 
ska vara spännande. Tre elever vill att böckerna ska handla om djur.

Frågorna 7- 15 handlar om skrivandet på dator och ska ge svar på syftningsfrågorna.

Hur påverkar artefaktorn, dator, skriv- och läsinlärning?

Hur påverkar samspelet vid dator, mellan elever och mellan elever och lärare, skriv- och 
läsinlärningen?

7. Hur tycker du det är att skriva på dator?

Det är roligt att skriva på datorn tycker de flesta eleverna. En elev säger att ”det är det 
roligaste ämnet i skolan”. Det är också enklare att skriva på datorn än för hand tycker någon. 

Flera påpekar också att det är lättare att rätta när man skriver på datorn. ”Det är lättare att rätta 
för om man skriver fel så kommer det sånt där rött grejsmojs våg under ordet” menar en elev. 
Att det är enkelt att ändra när man skriver på dator jämfört med för hand påpekar flera. 

En elev menar också att man lär sig mer om bokstäverna när man skriver på datorn. Han säger 
att:  ”man lär sig lite mer på datorn när man ser hur bokstäverna ser ut. Ibland när man skriver 
för hand kan man glömma hur bokstäverna ser ut”. ”Det är också lättare att göra mellanrum” .

En elev menar att man inte blir lika trött i händerna när man skriver på dator. Åsikter om att 
det är lättare att läsa det som skrivits framkommer. ”Det blir tydligare bokstäver”

En av de åtta eleverna föredrar att skriva för hand. Han menar att då är det bara att göra 
bokstäverna medan man när man skriver på datorn måste kolla var bokstäverna är och 
dessutom använda båda händerna. 
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Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Roligt
Lärande
Enklare
Svårare 

Sex elever säger att de tycker att det är roligt att skriva på dator. Det är roligare än att skriva 
för hand. Sju elever kan räkna upp olika saker som de menar gör att det är enklare att skriva 
på dator än för hand. Två elever menar att det är lärande om bokstäverna som sker när man 
skriver på datorn. En elev menar att det är svårare att skriva på dator än med handskrift. 

8. Hur är det att skriva tillsammans med någon annan?

De flesta elever anser att det är roligt. Någon menar att ”det är roligt när någon annan 
bestämmer ibland, man kan hjälpas åt att hitta på”. En annan säger att: ”i fall en hakar upp sig 
och inte kommer någon vart i fantasin då kan den andra hitta på i stället. Man tycker att man 
kan hjälpas åt om man är två. ”Man kan prata, det kan man ju inte om man sitter själv, då 
pratar man ju med sig själv ”.  Eleverna tycker också att det är viktigt att man får vara med 
och bestämma om man ska skriva tillsammans. Det är viktigt att ”den man skriver med låter 
en komma in i berättelsen när man vill det”. ”Man lär sig att man inte alltid får sin vilja fram, 
men i slutändan får ändå alla som dom vill”.

Negativt blir det om man inte får vara med och bestämma. ”Det är inte roligt om den man 
skriver med vill bestämma allting, hur allting ska se ut och skriva allting”.

Man får också möjlighet att vila fingrarna om man skriver tillsammans med någon.

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Roligt
Fantasi
Avlastning.

Alla elever utom en tyckte att det var roligt att skriva tillsammans med andra. Däremot 
menade de alla att det var av vikt vem man skrev tillsammans med. Vissa var svåra att 
samarbeta med. Det var roligt om båda två fick bestämma, men tråkigt om bara kompisen 
bestämde. En fördel när man är två menade alla var att man kunde hjälpas åt att fantisera.
En elev menade att det var bra att vara två för då kunde man få avlastning för fingrarna 
ibland.

9. Hur är det att skriva själv?

Det är också roligt att skriva själv menar de flesta av eleverna. ”När man skriver själv då får 
man ju hitta på själv och det tycker jag är bra” säger en elev. En annan menar att ”man 
behöver inte göra som andra säger och man får skriva själv”. 

Men det framkommer också att det kan vara svårt att skriva själv. ”Det kan vara uttråkande 
alltså om man inte kommer på någonting, och så har man ju ingen att prata med”.
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Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Rolig
Svårt 

Sex elever menar att det är roligt att skriva själv. Det som är roligt med att vara själv är att 
man då får hitta på det man själv vill och att man får bestämma själv menar tre elever.

Men det kan också vara svårt att vara själv anser två elever. Det beror då på att det då inte är 
så lätt att hitta på vad man ska skriva.

10. Vad tror du man lär sig när man skriver på dator?

Eleverna menar att man lär sig skriva och bli bättre på det. Man lär sig också att stava. Flera 
elever nämner olika tekniska skrivfärdigheter som man lär sig. Det kan vara sätta ut punkt och 
frågetecken, börja med stor bokstav osv. De tycker också att man lär sig hålla rätt med 
fingrarna och att hitta rätt bokstäver. Man lär sig också skicka e- mail. En elev beskriver de 
olika funktionerna på datorn och menar att hon lär sig ”var man ska klicka in och så där”. 
Någon menar att man lär sig samarbeta och fantisera.

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Datateknik
Läsa
Skriva
Skrivteknik.
Tre elever menar att man lär sig skriva när man skriver på datorn.
Det är också tre elever som menar att man lär sig stava samt tre som talar om annan 
skrivteknik såsom mellanrum, utropstecken osv. Det framkommer också att man lär sig 
datateknik. En elev tycker att han lär sig skicka e- mail, en annan att man övar sig på olika 
funktioner på datorn. En elev menar att man lär sig läsa när man skriver på datorn.

11. Lär du andra något när du skriver tillsammans med någon?

Alla elever menar att de lär andra något när de skriver tillsammans. En elev menar dock att 
det beror på om man jobbar med någon som är yngre. En elev uttrycker att hon inte kan veta 
om hon lär andra något för ”jag vet inte deras tankar”.

Eleverna tycker att de lär varandra att stava. De nämner också andra tekniska skrivfärdigheter 
som att sätta ut komma och punkt, samt att använda stor bokstav. Att göra beskrivande 
berättelser och att utveckla berättelserna menar de också att de hjälper andra med. 

De avlastar också sina kompisar med arbetet. ”Ibland brukar jag hjälpa någon. När dom blir 
trött i fingrarna så kan jag skriva”. 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Lärande
Skrivteknik
Utveckla berättandet
Avlastning
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Samtliga elever menar att det sker ett lärande när de skriver tillsammans. Fyra elever räknar 
upp skrivteknik som de lär andra. Två elever beskriver hur de hjälper andra att utveckla 
berättandet och att göra beskrivande berättelser. En elev berättar att han hjälper andra genom 
avlastning med skrivandet. Det är också en elev som påpekar att hon inte vet om hon hjälper 
andra eftersom hon inte vet hur de tänker, om de tycker att hon lärt dem något.

12. Lär du dig något av kompisen när du skriver tillsammans med någon?

Alla elever menar att de lär sig något av andra när de skriver tillsammans. En elev menar dock 
att det beror på om man jobbar med någon som är äldre. En annan menar att när han var 
mindre lärde han sig av andra men inte nu. ”Det är många som har lärt mig många saker” 
säger en elev. En annan menar att  ” det är jättebra att samarbeta med olika för om man 
skriver ensam hela tiden så lär man sig inte lika mycket, för den andra kommer ju också på 
bra idéer”.

Eleverna tycker att man lär sig stava av kompisar samt andra tekniska skrivfärdigheter som 
stor bokstav och punkt. 

Eleverna menar också att de får vila när de jobbar med en kompis för då kan den skriva 
ibland. ”Man hjälper varandra med fingrarna så dom får vila”. 

Någon tycker sig bli uppmuntrad av kompisar. ”Jag blir peppad av kompisar när jag är slö”

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Lärande
Skrivteknik
Uppmuntran
Avlastning

Samtliga elever menar att de när de skriver tillsammans sker ett lärande. Två elever menar 
dock att de bara lär sig av andra när de arbeta med dem som är äldre. Fem elever nämner
skrivteknik som de lär av andra. En elev känner uppmuntran av kompisen när hon själv känner 
sig slö och oinspirerad. En elev nämner också att samarbete med andra ger avlastning för 
fingrarna.

13. Hur tycker du det går att komma överens med kompisarna när du skriver på 
datorn?

Alla elever menar att det går bra att komma överens när man skriver på datorn men att det 
ibland är svårt och då beror det på vem man skriver med. 

En flicka är bara positiv ”Jamen jag tycker det går väldigt bra”. 
Ytterligare en flicka är bara positiv.

- Det går jättebra tycker jag i alla fall.
- Hur gör ni då för att det ska gå bra?
- Man kan ha snäll röst, då är man ju ganska trevlig och så kan man…man kan säga bra 

saker.
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En annan menar att  ” det går bra om det är en seriös man skriver med annars går det inte alls 
bra”. ”Det beror på den andra personen” tycker någon. ”För ifall det är någon jag inte kommer 
överens med så blir det en väldigt tråkig och liten berättelse, men om det är någon jag 
kommer överens med då blir det en väldigt lång och rolig och kanske lite allvarlig berättelse 
ibland också”.  

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga: 
Personrelation 

Alla elever menar att det går bra att komma överens. Fem elever menar dock att det beror på
personrelationen med den man skriver med. De belastar inte sig själva något om det inte blir 
ett bra samarbete, utan det beror på kompisen i så fall. 

14. Är det något som är svårt?

Tre elever menar att det inte finns något som är svårt med att skriva på dator. 

De som uttryckte svårigheter menade att det är svårt att hitta var bokstäverna finns på 
tangentbordet. En flicka hade också problem med att datorn markerade när hon skrev fel. Hon 
visste inte vad hon skulle göra då. ”Det är svårt att skriva om man har ett ord man vill skriva 
och så blir det sånt där rött under, taggar, då har man ju skrivit fel, så man måste ju lära sig 
orden”.  

En elev håller på att lära sig kortkommandon och upplever att det är svårt.

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Hitta bokstäverna
Tekniska färdigheter. 

Det finns inga svårigheter med att skriva på dator menar tre elever. Två elever uttrycker 
svårigheter med att hitta bokstäverna på tangentbordet. Två elever säger sig ha problem med 
tekniska färdigheter på datorn. 

15. Är det något som är lätt?

Alla elever kan finna saker som är lätt med att skriva på datorn. ”Man behöver bara trycka i 
stället för att skriva”. ”Det är jobbigare att skriva med penna för då får man ont i 
handlederna”. ”Man slipper komma ihåg hur bokstäverna ser ut”. ”Mellanslag är lättare än att 
göra mellanrum när man skriver för hand”. ”Det är lätt att veta om det är frågetecken eller om
man stavar fel”. ”När man lärt sig sätta in bilder är det lätt”. 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Gör jämförelser med handskrift 

Alla elever tycker att det är lätt att skriva på datorn. Alla gör också jämförelser med att skriva 
för hand. De finner alla någon eller några fördelar när de gör jämförelser med handskriften. 
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Jag ställde också en sista öppen fråga för att ge utrymme till egna tankar om att skriva och 
läsa som jag kanske inte tänkt på att fråga om.

16. Är det något annat du vill berätta om att läsa och skriva?

En elev berättar att man lär sig mest med fingrarna när man skriver på dator och han tycker 
också att det är det viktigaste. En annan påtalar att det är viktigt att det inte blir slams vid 
datorerna. Den eleven säger också att skriva nästan är det roligaste man gör på skolan.

Sedan handlade samtalet om hur det är att läsa upp berättelser och hur det är att lyssna på 
andras berättelser eftersom jag frågade om det.

Sju elever tyckte att det var roligt att läsa upp berättelser i klassen, medan en tyckte det var 
läskigt. Eleverna menade att man lärde sig saker både då man läste upp berättelser och då man 
lyssnade till andras berättelser. 

”Det är väldigt roligt att läsa upp och då lär man sig läsa bättre och att läsa högt inför alla, för 
vissa kan ju vara lite blyga och så”. 
” Av andra kan man lära sig att dom kanske har någon rolig beskrivning…man kan bara..ååå 
det här blir en rolig beskrivning, jag kan ju göra en nästan likadan”. 
”När man ska läsa upp lär man sig om man ska ha ett jobb där man ska stå inför publik då blir 
det ju som om man måste våga och så där, det lär man sig när man läser upp för klassen”. 

”Att läsa upp för kompisarna känns lite konstigt om kompisarna tycker berättelsen är bra eller 
inte”.
”Att lyssna på andra är väldigt spännande, man kan få tips till sin egen berättelse, om man ska 
ta idéer från en annan kompis så ska man inte ta hela berättelsen då ska man också göra något 
eget så man lär sig”. 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Roligt
Lärorikt
Läskigt

Eleverna tyckte inte det var så mycket att tillägga på denna fråga. Två sa dock spontant att det 
är så roligt att skriva. En elev uttryckte också direkt att det inte får vara slamsigt när man 
skriver på datorerna. 

När jag ställde frågan hur det var att läsa upp berättelser för klassen och att lyssna på andras 
berättelser så tyckte sju elever att det var roligt att läsa upp medan samtliga tyckte det var 
roligt att höra på andras berättelser. Den som inte tyckte om att läsa för andra upplevde att det 
var läskigt.

Det som eleverna talade mest om var att det var lärorikt att läsa upp berättelser för andra och 
att lyssna på andras berättelser. De kunde framföra en rad saker man lärde sig vid dessa 
tillfällen. 
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Lärarresultat

Frågorna 1- 3 handlar om lärarnas utbildning, hur många år de arbetat och i vilken årskurs de 
nu arbetar. Jag sammanfattar här svaren på dessa frågor i en presentation av lärarna. 

Den första läraren är förskollärare. Hon har jobbat på förskolan i 20 år och 15 år i 
förskoleklass. Just nu jobbar hon i förskoleklass.
Den anda läraren är grundskollärare 1-7 med svenska som inriktning. Hon har jobbat som 
lärare i 9 år. Hon jobbar i en 1-3:a nu.
Den tredje läraren är förskollärare och har vidareutbildat sig till lärare 1-5. Hon har jobbat 
som lärare i 4 år. Just nu jobbar hon i en 2-3:a.
Den fjärde läraren är småskollärarinna. Hon har arbetat som lärare i 37 år. Nu jobbar hon i en 
1-3a.

4. Hur kom det sig att du började jobba med metoden ”Att skriva sig till läsning, via 
dator”.

Två av pedagogerna började arbeta med denna metod tack vare en utbildning de gick på Luleå 
tekniska universitet. Under denna utbildningstid valde dessa två att studera Tragetons metod 
att ”Skriva sig till läsning via dator” och att börja arbeta efter den på sin skola. De har arbetat 
efter denna metod i 1 ½ år. De två andra lärarna kom in i denna pågående verksamhet efter ett 
läsår och hade vid intervjuns genomförande arbetat efter denna metod i drygt en termin. Dessa 
två lärare introducerades av sina kollegor. 

Lärarna har förutom att läsa Tragetons bok tagit del av det arbete som görs i Piteå kommun. 
Två av lärarna har varit på studiebesök på skolor i Piteå samt lyssnat till pedagoger därifrån 
som föreläst. De två lärare som kom in senare i verksamheten har lyssnat till föreläsning men 
inte besökt några skolor. 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Utbildning: Litteratur, studiebesök, .föreläsning
Introduktion av kollegor

Två lärare kom i kontakt med denna metod på en utbildning. De gjorde studiebesök på skolor 
i Piteå som arbetade med denna metod. De lyssnade också på en föreläsning med lärare från 
Piteå. De två andra lärarna som kom in i den pågående verksamheten fick en introduktion av
kollegor. De hade också senare möjlighet att lyssna på föreläsning av lärarna från Piteå. 
Samtliga lärare har också genom studier av litteratur lärt sig metoden.

5. Hur har du lärt dig metoden?

Samtliga lärare har läst Tragetons bok ”Att skriva sig till läsning – IKT  i förskoleklass och 
skola”. De har också alla varit på föreläsning med en lärare från Piteå som arbetar efter denna 
metod. Två pedagoger har dessutom gjort studiebesök på skolor i Piteå. Förutom det, 
framkommer åsikter om att man lärt sig metoden genom samtal med varandra på skolan samt 
med andra lärare inom Luleå kommun som arbetar inom detta projekt. 
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Jag har kunnat se följande teman på denna fråga: 
Litteratur
Utbildning: Föreläsning, studiebesök, samtal med kollegor

Samtliga lärare menar att de lärt sig metoden genom litteratur och en föreläsning. Två menar 
att de också lärt sig metoden med hjälp av studiebesök. Samtliga lärare nämner också att de 
lärt sig metoden i samtal med kollegor.

6. Hur jobbar du med den metoden?

En lärare berättar att hon gjort om i klassrummet och möblerat så att det bättre passar den här 
metoden att jobba. Hon har placerat datorerna på ett nytt sätt samt försett klassrummet med 
mycket praktiskt material. 

Samtliga lärare nämner att arbetet blivit mer fokuserat kring dator nu än tidigare. Eleverna i 
förskoleklass och de som ännu inte kan skriva och läsa i år ett, börjar sin skriv- och 
läsinlärning med att skriva på dator. De arbetar två och två vid datorn. Man behåller samma 
kompis över en längre tid. Lärarna parar ihop eleverna efter olika målsättningar.  En lärare 
nämner att på grund av datorbrist så har hon prioriterat ettor och tvåors tid vid datorn, framför 
treorna. En säger också att hon oftast ”parar ihop pojkar och flickor för att pojkarna ska få bli 
lite inspirerade till utförligare språk och flickorna ska få lite mod att chansa”. En annan säger 
att ”jag parar ihop dem så att jag tror att de ska inspirera varandra”. ”Ibland sätter jag ihop 
dem som kan med dem som inte kan för att de ska lära sig. Men om jag tänker att de ska 
utvecklas språkligt så sätter jag ihop de som kan ungefär lika mycket”.

Eleverna börjar först med att spökskriva vid datorn. Läraren renskriver sedan det som barnen 
skrivit under det att de läser för läraren.  Parallellt med detta skriver de bokstäverna på dator 
en i taget för att lära sig dem. Efterhand utökas detta till att skriva ord, meningar och enkla 
berättelser. ”Eleverna upptäcker ord i spökskriften, sedan vill de skriva riktiga ord. Då skriver 
de som det låter. Sedan upptäcker de stavning och då börjar de fråga varandra.  Eleverna har 
också tagit hem texter de skrivit och haft som läsläxa. Allteftersom eleverna blivit bättre 
skrivare blir berättelserna längre och innehållsrikare. Eleverna har gjort bokstavsböcker och 
ordböcker av sina texter. De har också satt upp berättelser på väggarna eller gjort böcker av 
dem. Eleverna har ibland fått skriva berättelser fritt men ibland har läraren styrt med teman. 
Eleverna uppmuntras att samarbeta med varandra. De diskuterar mellan varandra och hjälper 
varandra. 

Bland de yngre eleverna har man använt de arbeten de gjort på dator till vidare kreativa 
verksamheter under skoldagen. De har skapat rörelselekar, klippt, ritat, gjort sånger mm 
utifrån texter. De har jobbat mycket med finmotoriska övningar. 

Bland de äldre barnen har man arbetat med ”kompisskrivning” som man kallar lektionerna när 
man jobbar efter metoden ”Att skriva sig till läsning, via dator”. Förutom det har man också 
styrt över annat arbete i klassrummet, som tidigare gjordes för han, till dator. Man har 
integrerat denna metod i annat arbete. Bland annat har man börjat skriva utvärderingar varje 
vecka på dator och maila hem till föräldrarna. Man skriver också bokreflektioner på dator 
numera. Sammantaget har alltså mycket arbete som tidigare gjordes med handskrift nu 
överförts till datorskrivande. 
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Dessa lärare har förändrat sitt arbetssätt med hjälp av metoden ”Att skriva sig till läsning, via 
dator” genom att lära barnen skriva och läsa mestadels med hjälp av dator. De har också 
parallellt med skrivandet på dator övat att läsa med eleverna i läseböcker samt i skönlitterära 
böcker. Ingen bokstavsinlärning har skett för hand. Den har införts när eleverna redan kunnat 
alla bokstäver och börjat kunna skriva på dator samt kunna läsa. En lärare menar att detta gett 
tid över till skrivande. 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Anpassat klassrumsmöbleringen
Medveten förändring
Integrering
Samarbete 

En lärare nämner att hon anpassat klassrumsmöbleringen till den nya undervisningsformen. 
Hon har placerat datorerna på ett ändamålsenligt sätt och försett klassrummet med mycket 
praktiskt material. 

Samtliga lärare beskriver hur de gjort en medveten förändring av läs- och skrivinlärningen. 
Mer tid läggs vid datorskrivande och mycket av skriv- och läsinlärningen sker vid datorerna. 
Ingen av lärarna har övat bokstäverna för hand förrän eleverna kunnat skriva på dator och läsa 
texter. 

Bland de yngre eleverna har det skett en integrering med praktiskt kreativt arbete och 
finmotoriska övningar i klassrummet. 

Även när eleverna har lärt sig skriva och läsa fortsätter man att utveckla detta arbete vid 
datorerna. Samtliga lärare arbetar med att nyttja samarbete vid datorerna vid inlärning. De har 
förhoppningar om att eleverna ska lära varandra. Eleverna skriver berättelser två och två på 
datorerna. Det kan också vara styrda teman man skriver om. Alla lärare nämner också att en 
integrering sker med andra saker man gör i undervisningen. 

Läsning sker parallellt med skrivinlärning. Eleverna får läsa texter de skrivit, läsläror samt 
skönlitterära texter. 

7. Hur ofta jobbar barnen vid datorerna efter denna metod?

En lärare berättar att just med ”kompisskrivning” jobbar hon en gång i veckan. Eleverna 
hennes jobbar dock ytterligare en gång i veckan med detta. Hennes elever jobbar ca: 60 
minuter i veckan med ”kompisskrivning”. 

En annan säger att hennes elever jobbar två till tre pass i veckan vid datorerna och då ca: 20-
30 minuter var vid datorn. 

Två lärare säger att deras elever ”kompisskriver” en gång i veckan. 

Förutom denna specifika tid, så menar samtliga lärare att de integrerar datorskrivande i 
undervisningen i större utsträckning än tidigare. Hur stor del i tid det blir preciserar ingen. 
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Jag har kunnat se följande teman på denna fråga: 
Utökad datortid 

Samtliga lärare menar att efter det att de börjat jobba med metoden ”Att skriva sig till läsning, 
via dator” så har elevernas tid vid datorn ökat. Det har blivit en utökad datortid inte bara på 
grund av att man ”kompisskriver vid datorn” och att skriv- och läsinlärning sker via dator, 
utan också på grund av att man integrerat datorskrivande i andra arbeten mer än tidigare. 

8. Hur jobbade du tidigare?

Samtliga lärare jobbade tidigare med att lära eleverna bokstäverna genom handskrift. En 
lärare beskriver hur eleverna ritade bilder i böcker och hittade på en saga som de sedan 
dikterade till läraren som skrev ner den för hand i boken. En lärare berättar att hon följt en 
läslära och lärt eleverna forma bokstäver efter en viss ordning som följer läsläran. Två nämner 
att man tidigare låtit eleverna följa ett arbetsschema som haft uppgifter till varje bokstav för 
att öva sig att skriva den för hand. En lärare berättar att hon jobbat med stavelsemetoden och 
att hon fortsatt med det parallellt med att hon börjat lära eleverna skriva och läsa via datorn. 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Handskrift 
Särskild metod

Samtliga lärare har tidigare lärt eleverna bokstäverna genom handskrift. De har arbetat efter 
olika arbetsscheman som innehållit arbetsuppgifter där eleverna övat på bokstäverna för hand. 
Fyra lärare säger sig ha följt en särskild metod och lärt eleverna bokstäverna efter en viss 
ordning. Två lärare har också arbetat med stavelsemetoden.

9. Vad lär sig eleverna när du jobbar efter denna metod som de inte gjorde tidigare?

Eleverna lär sig att det blir fint det de gör. En lärare säger sig ofta höra nöjda elever som säger 
ungefär” wow vad fint det blev det jag gjorde”. De lär sig också att de arbeten de gör är 
viktiga eftersom de läses upp och ibland skickas hem som läxa. Det finns en mottagare till det 
de gör. Muntliga reflektioner kring texter mellan lärare- elev och mellan elever har blivit 
vanligare. Detta gör att eleverna får en större medvetenhet om vad som är bra texter anser 
lärarna. Eleverna lär sig också samarbeta och framförallt att det är roligt att skriva, läsa och 
framträda. 

Eftersom eleverna kan producera texter fast de inte kan så mycket så utvecklas språket menar 
en lärare. Att man slipper motorikens hinder nämns också som en fördel med denna metod.
En lärare säger sig vara helt övertygad om att skriva sig till läsning är den naturligaste vägen 
att lära sig läsa och skriva. Hon har genom egna barn sett att det är skriva som barn gör först. 
”Barnen skriver bokstäver och frågar sedan, vad är det här”. ”Det känns så himla naturligt att 
det är så här det ska gå till. Bokstäverna kommer till en och när man själv skriver dom då blir 
dom ju mina egna”. 
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En lärare menar att eleverna lär sig skriva snabbare och att det snabbare blir ett innehåll i 
berättelserna. De skriver också mer än när de skrev för hand. Men framförallt så menar denna 
lärare att eleverna tycker att det är mycket roligare att skriva. De som tidigare inte tyckte om 
att skriva gillar det nu. ”Dom där pojkarna tex. med myror i byxorna dom plågas inte lika 
mycket, det går snabbare framåt för dom tycker jag”. ”När man ska skriva sida upp och sida 
ner med bokstäver för hand i böcker blir det tungt för dom här pojkarna. Nu har dom jobbat 
på som bara den”.  En lärare menar att ”jag kan inte svara på om dom blir duktigare läsare och 
skrivare i slutändan men dom har inte lika tungt på vägen”. En annan lärare säger att ”det blir 
mindre motoriskt svårt”. 

En lärare framhäver att eleverna lär sig behärska datorn. Det framkommer också att eleverna 
lär sig mycket språkligt eftersom det är lättare som pedagog att gå in och hjälpa eleverna att 
förbättra sina texter när de skriver på dator. ”När man sitter med dom där och går igenom det 
dom skrivit är det ju lätt att göra processkrivning på datorn. Man kan gå in och fylla i med 
adjektiv och med uttryck och med beskrivningar och sätta punkter och stor bokstav, flytta 
stycken och allt det där”. En lärare menar att de kunskaper som läraren ger eleverna när de 
jobbar vid datorn använder de sig av nästa gång de skriver vid datorn. Däremot tycker hon 
inte att man kan se att de tar med sig den kunskapen till handskriften.

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Samarbete
Skriftspråksutveckling
Datateknik

Tre lärare framhåller vikten av att eleverna känner sig nöjd med sina arbeten när de skrivs på 
dator. Eleverna känner också att det är ett viktigt arbete de gör eftersom de läses upp och 
skickas hem. En lärare framhåller att eleverna lär sig samarbete när de arbetar tillsammans 
vid datorn. Samtliga lärare menar att eleverna får en tidigare skriftspråksutveckling när man 
lär sig skriva och läsa enligt Tragetons metod. Lärarna menar att det dels beror på att eleverna 
slipper brottas med motoriska färdigheter som vid handskrift samt att man som pedagog på ett 
lättare och bättre sätt kan ge eleverna handledning vid skrivtillfällena. Två lärare framhåller 
att eleverna lär sig mycket när de arbetar efter denna metod eftersom dom tycker att det är så
roligt att skriva på datorn. En lärare menar också att eleverna får bra datateknik när de jobbar 
så mycket vid datorerna.

10. Tycker du att eleverna lär av varandra? I så fall på vilket sätt?

Eleverna lär varandra kommunikation menar lärarna. De blir trygga med varandra eftersom de 
umgås vid datorn. En lärare framhäver att eleverna lär sig av varandra eftersom de tar del av 
varandras tankegångar. I diskussioner med varandra menar lärarna att eleverna lär sig hur 
innehållet i en berättelse kan vara. De tipsar varandra om innehåll och stavning. De lär 
varandra göra bilder på datorn. Lärarna menar också att eleverna lär varandra hur man ska 
umgås socialt. Eleverna inspirerar varandra menar två lärare. 

” När eleverna ska börja skriva tillsammans är det så att munnarna går i ett och dom 
diskuterar. Det är väldiga diskussioner i början tills dom har enats om vad det ska handla om, 
vad dom som ska vara med ska heta och hur dom ska se ut”. 
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En lärare menar att det blir lättare att få mängd på text om man skriver tillsammans. I och med 
att texterna blir längre så finns det också mer att lyssna på för klasskamraterna och det finns 
mer att föra språkliga samtal kring. Eleverna lär sig mycket språkliga uttryck och 
beskrivningar av varandra. Detta lär de sig både av den de skriver tillsammans med men även 
av de övriga eleverna när berättelser läses upp. 

”När de läser upp berättelserna så pratar man ju om hur de har gjort beskrivningarna och om 
de hade något bra uttryck och om de beskrev några känslor”
”Så du gör det mer än tidigare nu då?”
”Nej, men i och med att de skriver på datorn och går in och ändrar i texten med mig så hör 
dom ju mer hur man kan göra. I och med att kompisarna också har fått den hjälpen så blir det 
ju fylligare berättelser de får lyssna till”.

En lärare framhåller att eleverna också lär varandra tekniska saker på datorn. De visar 
varandra hur man kan använda ordbehandlingsprogrammet.

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga: 
Kommunikation:Tar del av varandras tankegångar
Inspirerar

Samtliga lärare framhåller kommunikationen mellan eleverna som ett lärtillfälle. Dels lär sig 
eleverna att kommunicera, men de lär sig också skrivfärdigheter av varandra när de 
kommunicerar. I och med att de tar del av varandras tankegångar så kan de inspirera 
varandra till att använda sig av ett rikare språk. Lärarna framhåller också vikten av den 
kommunikation som sker mellan eleverna när de läser upp berättelserna för varandra. Då lär 
sig också eleverna mycket.

11. Hur ser det sociala samspelet mellan eleverna ut när de jobbar vid datorn?

Lärarna menar att eleverna kommunicerar mycket med varandra när de jobbar vid datorerna. 
De hjälper varandra mycket. Eleverna hjälps åt att hitta på och de turas om att skriva. Tre 
lärare menar att samspelet flyter på för vissa men är svårare för andra. Där det är problem får 
läraren gå in och hjälpa till. En lärare säger att hon brukar fråga ”hur ska vi göra för att ni 
båda två ska bli nöjda?” Lärarna menar dock att över tid blir eleverna bättre och bättre på att 
samarbeta. De menar att det är bra att eleverna får träna på att samarbeta med olika kompisar. 
En lärare menar att samarbetet alltid fungerar bra och att det inte spelar någon roll vem de 
arbeta ihop med. 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Kommunikation: Hjälper varandra, svårigheter.

Alla lärarna menar att eleverna lär mycket av varandra genom kommunikation,  när de arbetar 
tillsammans vid datorn. Samtliga lärare menar också att eleverna hjälper varandra språkligt 
och tekniskt. Det sociala samspelet är oftast bra mellan eleverna menar samtliga lärare. En 
menar att det alltid är bra oavsett vem eleverna arbetar med. Två lärare menar dock att det 
finns svårigheter ibland i samspelet mellan eleverna, men att de lär sig eftersom och det blir 
bättre över tid. 
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12. Påverkar samarbetet klimatet i klassen i övrigt? I så fall på vilket sätt?

Tre lärare menar att arbetssättet att ”Skriva sig till läsning, via dator” påverkar samarbetet i 
klassen inte bara när eleverna jobbar vid datorerna. De menar att eleverna blir bättre på att 
samarbeta överhuvudtaget, de lär känna varandra. En lärare funderar dock över om detta är ett 
önsketänkande. En lärare menar att hon inte kan svara på om samarbetet påverkar klimatet i 
klassen. 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Övertygade
Osäker

Två lärare är helt övertygade om att samarbete vid datorerna påverkar klimatet i klassen i 
övrigt i positiv riktning. En lärare säger att hon är osäker på det och kan inte svara på om det 
är så. 

En annan lärare är också osäker. Hon tror att det påverkar klimatet i klassen men undrar om 
det är ett önsketänkande.

13. Vilka fördelar/nackdelar tycker du att det finns med denna metod, för att lära barn 
läsa och skriva?

Fördelar

Det här är ett roligt sätt att lära barnen att skriva och läsa på menar en pedagog. Det här 
arbetssättet känns så rätt menar en annan. En lärare menar att det här arbetssättet har gjort att 
hon tagit in fler kreativa uttryckssätt i sin undervisning. 

”Eleverna jobbar i den proximala utvecklingszonen, det inte jag kan, kan andra. Man jobbar 
på gränsen hela tiden och jobbar med det man inte riktigt behärskar”. Detta menar en lärare är 
den stora fördelen med denna metod. 

”Eleverna interagerar med varandra och hjälper varandra när man arbetar på det här sättet. Det 
inte den ena kan kanske den andra kan”.

”Som lärare går man också in och arbeta i den proximala utvecklingszonen. Man vet ju vad 
varje barn kan och på vilken nivå man ska lägga hjälpen”.

Nackdelar

En lärare funderar över om det kan påverka handskriften negativt.
Två lärare menar att datorkrångel och datorbrist är en nackdel. 
”Skrivandet för varje elev drar ut på tiden om det inte finns tillräckligt med datorer”. 
En lärare ser inga nackdelar med denna metod men känner sig själv lite otrygg i sin kunskap 
om denna metod.
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Jag har kunnat se följande teman på denna fråga: 
Bra arbetssätt
Proximala utvecklingszonen
Handskriften
Datorbrist: datorkrångel

Alla lärare ser fördelar med metoden ”Att skriva sig till läsning, via dator”. Det tycker alla att 
det känns som ett bra arbetssätt. Helt rätt säger två av lärarna. Det faktum att man ofta jobbar 
i den proximala utvecklingszonen nämns som en stor fördel av en lärare. En lärare funderar 
över hur det går med handskriften men verkar inte känna någon större oro. Två lärare nämner 
datorkrångel som en nackdel och en nämner datorbrist. 

14. Vilka fördelar/nackdelar finns, jämfört med hur du tidigare arbetat?

Med det här sättet att arbeta har eleverna större möjlighet att få ner sina tankar i text jämfört 
med när de skriver för hand. ”Det blir inte bara tankar i huvudet som aldrig kommer till 
uttryck utan det blir en berättelse och ett sammanhang” menar en lärare.

Språket i berättelserna blir bättre menar en annan. 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga: 
Uttrycka tankar
Bättre språk

Fördelarna med denna metod anser lärarna är att eleverna på ett bättre sätt kan uttrycka sina 
tankar i skrift samt att det blir ett bättre språk i berättelserna. 

15. Vilken uppfattning har du om vad eleverna tycker om arbetssättet ”Att skriva sig till 
läsning via dator?

Alla lärarna menar att eleverna tycker att arbetssättet är bra. Eleverna tycker det är roligt. De 
är nöjda och ger bara positiv respons menar tre lärare. En lärare funderar över om eleverna 
verkligen vet att de jobbar på att annat sätt. En lärare säger att eleverna ibland önskar att få 
skriva för hand.

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga: 
Roligt: nöjda
Handskrift
Insikt.

Eleverna är nöjda med detta arbetssätt och tycker det är roligt menar alla lärarna. En lärare 
säger att eleverna ibland frågar efter handskrift. En lärare undrar över om eleverna verkligen 
har någon insikt i att de jobbar på ett särskilt sätt. 
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16. Vad tycker du är det mest positiva med detta arbetssätt?

”Att synliggöra barns tankar och lyfta fram dem till något konkret, det är egentligen det som 
det handlar om” säger en lärare. En annan menar att ”Eleverna utvecklar sitt berättande på ett 
sätt som jag inte sett när de jobbat traditionellt”.
En lärare vill framhålla att språket och innehållet i berättelserna blir bättre. En annan att 
eleverna visar en sådan stolthet över de texter de presterar och vill gärna läsa upp dem både 
hemma och i skolan. 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Synliggöra barns tankar
Utvecklar berättandet och språket
Stolthet.

En lärare menar att det mest positiva med arbetssättet är att synliggöra barns tankar. Två 
lärare menar att det mest positiva är att det utvecklar berättandet och språket. En lärare menar 
att det mest positiva är att eleverna visar en sådan stolthet över sina arbeten. 

17. Vad tycker du är det minst positiva med detta arbetssätt?
Endast en lärare svarar att det finns något som inte är positivt och hon menar att det är att
datorerna krånglar.

18. Kommer du att fortsätta med detta arbetssätt? I så fall varför?

Alla lärare säger att de kommer att fortsätta med arbetssättet ”Att skriva sig till läsning via 
dator”. Alla säger också att de vill vidareutveckla metoden och sitt sätt att jobba med den. De 
kommer också att kombinera den med andra metoder. 
”Jag vill gå vidare med att vara mer handledare” säger en lärare. ”Det finns ju oändliga vägar 
att gå” tycker en lärare. 

Jag har kunnat se följande teman på denna fråga:
Fortsätta
Vidareutveckla
Kombinera.

Samtliga lärare vill fortsätta att arbeta efter Tragetons metod. Samtliga säger sig också vilja 
vidareutveckla sitt sätt att arbeta med den. Alla lärare säger också att de vill kombinera den 
med andra metoder.

19. Övrigt du vill tillägga?

Det var bara en lärare som ville tillägga något och hon menade att ”det är viktigt att man har 
material framme som stimulerar till finmotoriska övningar”.
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Diskussion

Metoddiskussion

Reliabilitet och validitet
När det gäller reliabilitet och validitet så tycker jag att jag strävat efter detta när jag genomfört 
undersökningen. Både lärare och elever som tillfrågades om att delta i undersökningen fick 
naturligtvis veta att det var frivilligt. Elevernas föräldrar tillfrågades också. Alla som 
tillfrågades ville delta. Valet av lärare var lätt eftersom jag tog med de lärare som jobbar med 
metoden ”Att skriva sig till läsning via dator”. Eleverna valdes ut så att olika grupper och 
åldrar representerades. Det tror jag är bra för undersökningens trovärdighet. Eleverna har 
alltså olika lärare och de har alla kommit olika långt i sin skriv- och läsutveckling. 

Lärare och elever var införstådda med att deras svar skulle behandlas anonymt. Eftersom det 
framkommer i uppsatsen att jag jobbar på den skola jag gjort undersökningen på, så finns det 
kanske en liten möjlighet att de lärare som deltagit kan identifieras. De har dock alla gett sitt 
godkännande till att det framkommer att jag jobbar på den undersökta skolan.

Eftersom jag själv arbetar på den skola jag gjort undersökningen på, så fanns det naturligtvis 
svårigheter med att genomföra intervjuerna på ett korrekt sätt. Jag tycker dock att jag lyckades 
bra med att ställa frågor och följdfrågor utan att påverka svaren. Jag försökte också vara en 
god och uppmuntrande lyssnare. Jag försökte verkligen lyssna utan förutfattade meningar. Det 
kan också ha varit en viss fördel att jag kände informanterna. Intervjutillfällena kändes för det 
mesta ganska avslappnade. 

Lärarna fick titta på intervjufrågorna innan intervjun. Det tror jag var bra för då hade de 
hunnit tänka mer på frågeställningarna än om de inte sett dem innan. Då tror jag också att man 
kan räkna med att svaren är mer korrekta och genomtänkta. Jag övervägde att göra likadant 
med eleverna men tyckte att det skulle bli vissa svårigheter. Några av eleverna hade precis 
börjat läsa och skulle kanske inte förstå frågorna. Även de som kunde läsa behövde få vissa 
frågor förklarade för sig. Jag lät därför eleverna svara på frågorna utan att ha sett dem innan. 
De fick dock tid på sig att tänka och jag hjälpte dem med följdfrågor om det behövdes. Jag 
tycker att de frågor som jag ställt har varit relevanta. De har gett mig svar på de frågor jag 
ställt. Jag tycker också att det gjort att syftet med min undersökning har nåtts. 

Efter det att intervjuerna genomförts skrev jag ut dem. Sedan lyssnade jag på dem igen och 
jämförde utskriften med inspelningen. Det innebar att jag fick göra små korrigeringar i texten. 
Sedan lät jag lärarna läsa igenom det jag skrivit ut. De tyckte samtliga att de blivit rätt 
förstådda. Inte heller detta moment lät jag eleverna göra. Detta kan kanske vara en brist. Jag 
ansåg dock att jag under intervjutillfället verkligen kontrollerat att jag förstått dem rätt genom 
att fråga om, när jag var osäker. 

När detta moment var klart gjorde jag först en öppen kodning. Jag läste alltså igenom 
materialet förutsättningslöst. Sedan gjorde jag en axiell kodning, dvs. jag införde begrepp och 
försökte finna länkar mellan begreppen. Sist läste jag så igenom materialet och gjorde en 
selektiv kodning. Jag sökte efter teman som framkommit vid den tidigare kodningen. 
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Därefter gjorde jag en meningskoncentrering. Jag reducerade texten till kortare och koncisare 
formuleringar. Framförallt i barnens texter fanns mycket att reducera. De talade mycket på 
sidan om frågorna ibland. Efter det gjorde jag en meningskategorisering. Jag kodade alltså 
intervjun i kategorier. Jag försökte finna teman i svaren. I diskussionen slutligen så har jag 
gjort en meningstolkning av resultatet. Jag har analyserat resultatet i förhållande till den teori 
jag lyft fram i undersökningen. 

Jag tycker att den planering jag haft inför genomförandet av intervjuer och kodningsarbete 
varit bra. Det fanns möjlighet att genomföra intervjuerna under den tid jag tänkt. Det var 
också bra för resultatet att jag gjorde kvalitativa intervjuer. Jag tycker att denna uppsats 
uppfyller de krav på reliabilitet och validitet som behövs för att den ska vara trovärdig. 

Resultatdiskussion

Mitt syfte med denna undersökning var att beskriva och analysera vilken betydelse lärare och 
elever menar att metoden ”Att skriva sig till läsning, via dator” påverkar skriv- och 
läsinlärning utifrån ett sociokulturellt perspektiv, samt att beskriva vad eleverna har för 
uppfattning om att skriva och läsa. De frågeställningar jag ville ha svar på var:

-  Vad har eleverna för uppfattning om att läsa och skriva?
- Hur påverkar artefaktorn dator skriv- och läsinlärningen?
- Hur påverkar samspelet vid datorn, mellan elever och mellan elever och lärare, skriv- och 
    läsinlärningen?     
- Påverkar lärares bakgrund deras syn på metoden ”Att skriva sig till läsning, via dator”?
- Påverkar metoden lärares sätt att undervisa?

Positiva till metoden ”Att skriva sig till läsning, via dator”
Jag har i min undersökning funnit att de lärare och elever jag intervjuat är mycket positiva till 
detta sätt att lära sig skriva och läsa på. Det har förändrat lärarnas sätt att framförallt lära 
eleverna att skriva. Lärarna tycker att eleverna lär sig skriva och läsa med större glädje än 
tidigare. De tycker också att datortexterna blir mer innehållsrika än vad tidigare texter blev. 
Eleverna är också mycket nöjda med detta sätt att arbeta på. Det tycker att det är roligt att 
skapa texter med hjälp av dator. Både elever och lärare anser att samspelet vid datorerna har 
en stor betydelse för lärandet. 

Roligt, viktigt och lärande att kunna läsa och skriva
De första elevfrågorna handlade om vad de hade för inställning till att läsa och skriva. 
Samtliga elever menade att det var bra att kunna läsa och skriva. De kan se en mening med 
detta både nu och i framtiden. Eleverna relaterar både till vikten av att kunna skriva och läsa i 
framtida yrken och till att det är av vikt i vardagssituationer. De tycker också att det är roligt 
att kunna skriva och läsa samt att det är lärande. 

Möjligen kan man dra slutsatsen att dessa elever är så positivt inställda till att skriva och läsa 
på grund av att de lär sig detta efter metoden ”Att skriva sig till läsning, via dator” som är en 
analytisk metod. De har möjlighet att vara kreativa och de har ofta mottagare till sina arbeten. 
Enligt Säljö är det ju av stor vikt att man kan skapa mening kring det elever ska lära sig. 
(Säljö, 2000) Dessa elever börjar med att skriva innan de börjar läsa vilket enligt flertalet 
forskare är den naturligaste vägen att lära sig skriftspråket.
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Liberg menar att preskrivandet och preläsandet är början på att kunna skriva och läsa.(Liberg, 
2006) Eleverna i undersökningen har startat med att ”spökskriva” enligt Tragetons metod 
vilket kan liknas vid preskrivande. Dahlgren med medförfattare menar att även om skriv- och 
läsförmågan inte finns hos barnen kan man visa barn att det är tillåtet att försöka ändå och att 
det inte behöver bli rätt. (Dahlgren, 2006)

Appelberg och Eriksson menar också att leken har en viktig funktion för barns lärande. De 
menar att barn ska lära sig använda dator med hjälp av lek.(Appelberg & Eriksson, 1999)
Lärarna i denna undersökning låter eleverna arbeta på detta sätt och eleverna upplever det 
positivt. 

Jag tycker det är intressant att eleverna säger att det är lärande att skriva och läsa. Vygotskij 
menar ju att språk och kommunikation är ett grundvillkor för att lärande och tänkande ska 
kunna ske. Inom forskningen ”Writing to learn” har man upptäckt att skrivande främjar 
förståelse och tänkande inom ett ämne. (Dysthe, 2001) Detta har alltså eleverna i denna 
undersökning också erfarit.

Tankar, ord och skrift
Eleverna säger att de tänker något först och sedan skriver ner det de tänkt. Vygotskij menar att 
tanke och ord har med varandra att göra men att de inte har något ursprungligt samband. Han 
menar vidare att ordets betydelse hör ihop med tanken samt att under barns utveckling 
förändras deras förståelse av ord.(Vygotsky, 2001) När elever då ges möjlighet att under 
ganska stor del av tiden de lär sig läsa och skriva, själva producera texter och ge utlopp för 
sina tankar så borde det vara positivt för deras språkliga utveckling. 

Positiv syn på lärande
För att bli bättre på att läsa och skriva menar flera elever att de behöver öva på olika saker. 
Det tycker jag också visar på vilken positiv syn dessa elever har på sitt lärande. De vet att man 
kan bli bättre om man övar. De har alltså inte känt sig dåliga och tappat tilltron till sitt eget 
lärande. Två elever menar dessutom att de är helt nöjda med den kunskap de har. Det är inget 
fel på själförtroendet där och det tycker jag är härligt att ta del av. 

Att skriva på dator är bättre än att skriva för hand
När eleverna svarar på frågor som handlar om datorskrivande så menar de flesta att det är 
bättre och roligare att skriva på dator än för hand. De menar att det är lättare att ändra i 
berättelserna på dator. Någon menar också att det är så lätt att lära sig bokstäverna när man 
ser dem på tangentbordet. Jag tycker att elevsvaren indikerar att artefaktorn datorn gjort att 
det är lättare att lära sig skriva sedan de börjat använda den vid skriv- och läsinlärning. 
Eleverna menar också att det är lättare att läsa datorskrift och att man lär sig mycket genom 
att läsa sina berättelser för andra och genom att lyssna till andras berättelser. Jag tycker att 
dessa elever funnit den motivation till lärande som Dahlgren med medförfattare saknar i det 
traditionella sättet att lära barn skriva och läsa på. De menar att skrivandet ska ha en funktion 
vilket det har för dessa elever. (Dahlgren, 2006)

Samarbete vid datorn
Samspelet vid datorn har också effekt på skriv- och läsinlärningen enligt eleverna. De menar 
att det är roligare när man skriver tillsammans med någon och att man kan hjälpas åt att 
fantisera. 
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Eleverna menar att de hjälper varandra att utveckla språket De menar också att de kan avlasta 
varandra med skrivandet så att de inte blir trötta. 

Eleverna menar också att de övar samarbete. Enligt Vygotskij så sker inte lärande inne i 
huvudet hos den enskilde individen utan i ett socialt sammanhang. (Säljö,2000) Dessa elever 
uppfattar jag lär sig artefaktorn dator i ett socialt sammanhang i den kulturella miljön de ingår 
i. De lär sig också läsa och skriva i ett socialt sammanhang som har mening, vilket stämmer 
med det sociokulturella perspektivet på inlärning. 

Med metoden ”Att skriva sig till läsning, via dator” tycker jag mig av elevernas svar på 
frågorna se att de lär av varandra. Men det framkommer också synpunkter från eleverna att 
det är roligt att skriva själv. Då får man bestämma helt själv säger någon. Det tror jag är 
viktigt att man tar hänsyn till, när man arbetar efter en metod som förespråkar mycket 
samarbete, att elever ibland vill uttrycka bara sina egna tankar.

Eleverna menar att de lär av varandra när de arbetar vid datorn. Någon nämner också att man 
lär sig av den som är äldre. Den proximala utvecklingszonen som Vygotskij menar är den zon 
som elever har möjlighet att lära inom anser jag att dessa elever utnyttjar. De samarbetar vid 
datorn och det den ena inte kan, det kan kompisen och på så sätt utvecklas lärandet inom den 
proximala utvecklingszonen hela tiden. Vygotskij framhåller det goda med att samarbeta med 
kapabla kamrater. (Säljö, 2000) I klasser där man jobbar på det sätt som man gör i de klasser 
jag gjort mina intervjuer tror jag att det utvecklas många kapabla kamrater. De övar sig i 
samarbete, de hjälper varandra att utvecklas och de har lärare som arbetar som stöttande 
handledare.

I ett sociokulturellt perspektiv så lär man sig i samarbete med andra. Men samarbete anser jag 
är något man behöver lära sig, liksom andra färdigheter. Dessa elever tycker för det mesta att 
det går bra att samarbeta. De gör det ganska ofta och får stöd av sina lärare under tiden. Detta 
har lett till att de övat sina färdigheter i samarbete. Tack vare det så blir de samlärande 
situationerna verkliga lärtillfällen.  

Lärarnas bakgrund
De fyra lärare som deltagit i undersökningen har alla olika utbildningsbakgrund. De hade 
också alla använt sig av olika metoder för skriv- och läsinlärning innan de började arbeta med 
metoden ”Att skriva sig till läsning, via dator”. Det visade sig, tycker jag, att det inte hade 
någon betydelse för utgången av vad de ansåg om metoden vad de hade för tidigare 
utbildning. Alla var positivt inställda och menade att det var ett bra sätt att jobba på. Däremot 
kände sig en av lärarna lite osäker och ville lära sig mer. Det tror jag bottnar i att hon kom in i 
processen då den redan var på gång på skolan. En annan lärare som också gjorde det känner 
sig däremot mycket tillfreds med att arbeta med metoden. Samtliga lärare tycker att det är en 
bra metod att lära sig skriva på. De kombinerar också alla denna metod med andra metoder att 
lära sig läsa på. 

Pedagogiska förändringar
Den viktigaste förändringen för samtliga lärare är att de lär barnen skriva med hjälp av datorn 
i stället för att göra det för hand. De låter också skrivningen ske på ett analytiskt sätt. Tre 
lärare uttrycker hela tiden hur positivt de tycker detta arbetssätt är. 
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De framhåller att inlärningen av skrivandet vid datorn gjort att samtliga elever tycker det är 
roligt att lära sig skriva. 

En jämför också hur hennes eget barn lärt sig läsa och skriva och menar att det skett på detta 
sätt och att det måste vara det naturligaste. Hon menar att bokstäverna kommer till en och när 
eleverna själv skriver dem så blir det deras egna. Dahlgren med medförfattare beskriver också 
i sin bok ”Barn upptäcker skriftspråket”  hur barn ofta upptäcker skriftspråket innan de kan 
läsa. (Dahlgren, 2006) Lärarna menar att motoriken tidigare varit ett hinder när elever lärt sig 
skriva. Det går snabbare och det blir längre texter nu menar lärarna. Eleverna har större 
möjlighet att orka uttrycka sina tankar. Men framförallt framhåller lärarna att det blivit 
mycket roligare för eleverna att lära sig skriva. 

En lärare säger: ”Dom där pojkarna tex. med myror i byxorna dom plågas inte lika mycket, 
det går snabbare framåt för dom tycker jag” och en lärare menar att hon inte kan svara på om 
eleverna blir duktigare skrivare och läsare i slutändan, men hon är övertygad om att dom inte 
har det lika tungt på vägen. För de elever som lärt sig skriva och läsa integrerar lärarna 
datorskrivandet med andra ämnen. Läraren som arbetar med de yngsta eleverna integrerar 
skrivandet med mycket praktiskt och estetiskt arbete. Hon menar att detta arbetssätt varit 
mycket utvecklande på många områden. 

Samarbetsinlärning
I ett sociokulturellt perspektiv så lär människor av varandra. Dessa lärare nyttjar verkligen 
den processen, när eleverna arbetar vid datorn. De parar ihop eleverna medvetet efter olika 
målsättningar med samarbetet. Ibland arbetar eleverna tillsammans med någon som kan lite 
mer. Då använder man sig av det utrymme som Vygotskij kallar den proximala 
utvecklingszonen. (Säljö, 2000) Ibland parar lärarna ihop elever som kan ungefär lika mycket 
för att de ska inspirera varandra. Lärarna menar att eleverna dels lär sig språklig utveckling av 
varandra, men att de också lär sig samarbete. Några menar att detta även påverkar 
samarbetsklimatet i klassen i övrigt. Att eleverna jobbar två och två menar lärarna gör att 
eleverna tycker det är roligt och att de blir inspirerade. En lärare säger att ”munnarna går i ett” 
när eleverna ska börja på en ny berättelse. De diskuterar mycket innan de enas om vad 
berättelsen ska handla om. Det gör att eleverna lär sig mycket om kommunikation och om 
kompromisser. 

En lärare framhåller också att eleverna hjälper varandra att lära sig hur datorn fungerar. 
Partanen har utifrån ett sociokulturellt perspektiv tittat på hur viktigt det lärande samtalet är 
för inlärning. Partanen tolkar Vygotskij så att imitation är mycket viktigt för inlärning. När ett 
barn imiterar övar det på en repertoar som det inte riktigt behärskar. Det arbetar i sin 
proximala utvecklingszon. Partanen menar att det är viktigt att inte överskrida denna zon. Då 
kan barn drabbas av överkrav. (Partanen, 2007) Jag uppfattar att eleverna i undersökningen 
även imiterar varandra. När lärarna berättar hur de sätter ihop eleverna två och två verkar det 
som om de tänkt på den proximala utvecklingszonen. Jag tycker också att det verkar som om 
de känner elevernas kunskapsnivå så väl att de kan sätta ihop dem på ett för eleverna 
utvecklande sätt. 
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Lärarna har blivit mer handledare
Lärarna lyfter också i sina svar fram, inte bara att eleverna lär av varandra, utan att också 
läraren fått en annan roll. Eftersom skrivandet sker på dator så är det lättare för läraren att 
hjälpa eleverna att redigera i texterna. Läraren samtalar också mer om texterna med eleverna 
och hjälper eleverna att utveckla dem. Lärarna arbetar mycket som handledare. Lindqvist 
menar att rätt organiserad undervisning medför intellektuell utveckling hos barnet, som utan 
undervisning inte kommit till stånd. ( Lindqvist, 1999) Lärarna i denna undersökning berättar 
om hur de aktivt handleder eleverna. Det tycker jag är en viktig del i processen. Om eleverna 
bara själva fick arbeta vid datorerna utan handledning av lärare skulle inte samma utveckling 
ske. Lärarna kan här betraktas som erfarna mediatorer.  Eleverna läser också upp sina texter 
och då samtalas det igen om dem. Detta menar lärarna leder till att eleverna får en större 
medvetenhet om vad som är bra texter. Liberg menar att det forskningsperspektiv som under 
1990- talet växt sig starkare är ett sociokognitivt och ett sociokulturellt perspektiv. Med 
utgångspunkt i den forskningen menar hon att det är en fördel om man kan tala om sin egen 
utveckling. (Liberg, 2006) Det får dessa elever många möjligheter att göra.

Eleverna har också en mottagare för sina arbeten, vilket också enligt Liberg är viktigt.
(Liberg, 2006) Björklid och Fischbein framhåller vikten av att läraren hjälper eleverna att 
göra ett arbete som stämmer överens med vad de verkligen förmår. (Björklid & Fischbein,
1996) Partanen menar också att det utvecklande samtalet dels mellan elever och även mellan 
elev och lärare är mycket viktigt.(Partanen, 2007) Även Hundeide menar att ett barns 
utveckling är beroende av vuxna som vägleder och stöttar. (Hundeide, 2003) Lärarna i denna 
undersökning berättar att de handleder eleverna på ett sådant sätt att de utvecklas efter sin 
förmåga. 

Metoden kopplat till läroplanen
Jag tycker att det sätt som dessa lärare arbetar med skriv- och läsinlärningen väl stämmer 
överens med läroplanens intentioner. Där står att elever ska kunna uttrycka idéer och tankar i 
tal och skrift. (Skolverket, 2006) Nu ges också skrivning samma prioritet som läsning vilket 
också ger stöd för metoden ”Att skriva sig till läsning, via dator”. Enligt kursplanen i svenska 
ska svenskämnet i skolan även utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och 
kreativitet. De ska utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både 
individuellt och tillsammans med andra. Eleverna ska utveckla sin förmåga att bearbeta sina 
texter utifrån egna värderingar och andras råd. I kursplanen i svenska står också att eleverna 
ska använda sig av datorer som ett hjälpmedel i textskapandet. (Skolverket, 2000) Säljö menar 
också att datorn kan stötta uppbyggnaden av  kognitiva funktioner. (Säljö, 2000) Lindö, 
Jedeskog, Dahlgren och Trageton är samtliga mycket positiva till att elever använder datorn 
som redskap. (Alexandersson et al., 2001.,Jedeskog, 1993., Dahlgren, 2006., Trageton, 2005.)

Kunskapsproducenter
Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning, via dator” framhåller vikten av att eleverna 
arbetar två och två vid datorn när de skriver. Detta för att de då lär av varandra och för att ett 
socialt samspel ska växa fram. Lärarna och eleverna i denna undersökning tycker jag 
framhåller enbart positiva erfarenheter efter att ha arbetat på detta sätt. Trageton menar vidare 
att formulera tankar och meningar gör eleverna till kunskapsproducenter. Parskrivning 
stimulerar dialog och muntlig kompetens. Barn lär sig läsa genom sin egen skrivning.
(Trageton, 2005)
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I sina intervjusvar vittnar lärare och elever om att så är fallet. Trageton säger också att 
lärarrollen i denna metod går från att handla om ren undervisning till att stimulera bearbetning 
och lärande. (Trageton, 2005) När lärarna beskriver sin roll vid textskapandet så beskriver de 
den som en handledande roll. 

Artefaktorn datorns betydelse
Den sociokulturella inlärningsteorin menar att införandet av nya redskap påverkar 
lärokulturen. Denna undersökning visar, menar jag, att införandet av dator som hjälpmedel 
vid skriv- och läsinlärning medfört stora förändringar för elevers lust och förmåga att lära sig 
läsa och skriva. Artefaktorn dator har också förändrat lärarnas sätt att arbeta. De har blivit mer 
handledare. 

Framtiden
Sammanfattningsvis är lärarna mycket nöjda med detta arbetssätt och de kommer att fortsätta 
att jobba med det. De kommer att utveckla det vidare. De menar att det finns oändliga vägar 
att gå. En lärare menar att hon vill gå vidare med att vara ännu mer handledare. Lärarna 
uppfattar också det som eleverna berättar, att de är mycket nöjda över detta sätt att jobba. 
De enda nackdelar lärarna nämner är att det ibland är datorbrist och ibland datorkrångel. Men 
det verkar inte vara något stort hinder för dessa lärare och elever.

Det mest positiva med arbetssättet ”Att skriva sig till läsning, via dator” menar lärarna är att 
elevernas tankar blir synliggjorda, eleverna utvecklar sitt berättande på ett mycket bättre sätt 
än när man jobbar traditionellt samt att eleverna visar sådan stolthet över sina arbeten. 

Mina tankar
Det är svårt att dra några generella slutsatser utifrån denna undersökning. Däremot tycker jag 
att den kan läggas till övriga undersökningar som är gjorda, eller kommer att göras, på detta 
område. Så småningom får man en mer samlad bild över vad metoden ”Att skriva sig till 
läsning, via dator” kan åstadkomma. Jag har inte lyckats finna någon forskning som kritiserar 
Trageton. Däremot kom Lindö fram till att att texters längd och kvalitet inte blev bättre när 
elever lärde sig skriva tillsammans med hjälp av dator. (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 
2001) Det menade däremot Trageton att de blev. (Trageton, 2005) Lärarna i Piteå kommun 
som jobbar enligt denna metod tyckte också att texternas kvalitet blev bättre. (Lindström & 
Pettersson, 2008) Det menade även lärarna i denna undersökning. 

Själv tycker jag, utifrån det jag sett i min egen undervisning, att den största styrkan i 
Tragetons metod är samarbetet mellan eleverna, samt möjligheten för pedagogerna att föra ett 
resonemang om texterna under tiden de produceras. Det är också mycket positivt att eleverna 
kan börja skriva ner sina tankar innan de behärskar motoriken med bokstäverna. Jag tycker att 
man kan öva läsning parallellt med skrivandet och inte bara läsa elevproducerade texter som 
Trageton förespråkar. Inte heller tycker jag att man ska börja med handskrift i år två för alla 
elever, vilket Trageton också menar är bäst. (Trageton, 2005) Jag tycker att man ska börja 
med handskrift när eleverna är mogna för det. Jag och mina kollegor kommer att använda det 
vi anser vara bäst från Tragetons metod. Jag tror också att vi kommer att vidareutveckla den.
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Denna undersökning visar att Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning, via dator” har en 
positiv inverkan på skriv- och läsinlärning. Det är en metod som stämmer överens med ett 
sociokulturellt sätt att se på inlärning. I denna undersökning är lärare och elever överens om 
den positiva effekt som samarbetet vid datorerna har. Framförallt tycker jag att elever och 
lärare säger sig känna arbetsglädje och stolthet. Elevernas språkliga och sociala förmåga ökar 
på ett sätt som inte märkts i traditionell undervisning. Läraren har möjlighet att arbeta som 
handledare och leda eleverna i den proximala utvecklingszonen. Allt detta tycker jag 
överensstämmer med läroplanens mål för undervisningen i ämnet svenska.

Det var mycket intressant att göra undersökningen för att få en uppfattning om kollegors och 
elevers tankar kring metoden. Många synpunkter som jag inte reflekterat över tidigare kom 
fram. Eftersom så många positiva åsikter framfördes så känner jag mig styrkt i att fortsätta att 
arbeta efter metoden ”Att skriva sig till läsning, via dator”. Det känns också roligt att mina 
kollegor vill arbeta vidare med denna metod och även vidareutveckla den. Men den allra 
största fördelen är att eleverna är positiva till att arbeta tillsammans vid datorerna och att de är 
så medvetna om sin egen inlärning.

Fortsatt forskning
Det vore intressant om fler gjorde undersökningar där man jobbar med metoden ”Att skriva 
sig till läsning via dator” för att få jämförande resultat. På den skola där denna undersökning 
är gjord vore det också av intresse om någon följde upp detta arbete med observationer. 
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Lärare
1. Vad har du för utbildning?
2. Hur många år har du jobbat som lärare?
3. I vilken årskurs jobbar du?
4. Hur kom det sig att du började jobba med metoden ”Att skriva sig till läsning via 

dator”?
5. Hur har du lärt dig metoden?
6. Hur jobbar du med den metoden?
7. Hur ofta jobbar barnen vid datorerna efter denna metod?
8. Hur jobbade du tidigare?
9. Vad lär sig eleverna när du jobbar efter denna metod som de inte gjorde tidigare?
10. Tycker du att eleverna lär av varandra? I så fall på vilket sätt?
11. Hur ser det sociala samspelet ut mellan eleverna när de jobbar vid datorn?
12. Påverkar samarbetet klimatet i klassen i övrigt? I så fall på vilket sätt?
13. Vilka fördelar/nackdelar tycker du att det finns med denna metod, för att lära barn läsa 

och skriva?
14. Vilka fördelar/nackdelar finns, jämfört med hur du tidigare arbetat?
15. Vilken uppfattning har du om vad eleverna tycker om arbetssättet ”Att skriva sig till 

läsning via dator”?
16. Vad tycker du är det mest positiva med detta arbetssätt?
17. Vad tycker du är det minst positiva med detta arbetssätt?
18. Kommer du att fortsätta med detta arbetssätt? I så fall varför?
19. Övrigt du vill tillägga?



Bilaga 2

Intervjufrågor

Elever
1. Är det bra att kunna skriva/läsa?
2. Varför är det bra med skrivning/läsning?
3. Varför vill du lära dig skriva/läsa?
4. Hur gör du när du skriver/läser?
5. Vad behöver du kunna för att skriva/läsa bättre?
6. Vad skriver/läser du?
7. Hur tycker du det är att skriva på dator?
8. Hur är det att skriva tillsammans med någon annan?
9. Hur är det att skriva själv?
10. Vad tror du att man lär sig när man skriver på dator?
11. Lär du andra något när du skriver tillsammans med någon?
12. Lär du dig något av kompisen när du skriver tillsammans med någon?
13. Hur tycker du att det går att komma överens med kompisarna när du skriver på dator?
14. Är det något som är svårt?
15. Är det något som är lätt?
16. Är det något annat du vill berätta om att läsa/skriva?



Bilaga 3

Förfrågan om intervju

Hej. Jag läser specialpedagogik C på universitetet i Luleå. Under denna termin ska jag skriva 
en C- uppsats. I den ska jag undersöka vad några elever och lärare tycker om projektet ”Att 
skriva sig till läsning, via dator”.

Jag ska intervjua 8 elever. Jag kommer att spela in intervjuerna på band och sedan skriva ut 
dem. När jag skrivit om dem i min uppsats kommer eleverna att behandlas anonymt, vilket 
innebär att ingen kommer att kunna veta vilka elever det handlar om. Jag skulle bli glad om ni 
svarade mig på mailen om ni inte samtycker till att jag får intervjua ert barn. Jag kommer att 
genomföra intervjuerna under vecka 9.

Hälsningar Solveig Engström, Måttsundsskolan.




