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Abstract 

I takt med att samhället utvecklats har även tekniken gått framåt, och digitala verktyg, såsom 

datorer och läsplattor, blir allt vanligare i klassrummen. En metod som går hand i hand med 

digitaliseringen är Att skriva sig till läsning-metoden som går ut på att elever i årskurs 1 

skriver sig in i läsningen med hjälp av dator, eller läsplatta. Först i årskurs två börjar de 

skriva med penna. 

 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ undersökning studera ett urval lärare och 

deras elevers förhållningssätt till digitala verktyg som stöd i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. För att uppnå mitt syfte har jag intervjuat två lärare och deras elever, 

samt observerat klassrumssituationer där de använde sig av digitala verktyg. Informanterna 

valdes medvetet till min studie eftersom att de arbetade med digitala verktyg samt ovan 

nämnda metod - Att skriva sig till läsning, och de blev då ”nyckelinformanter” 

 

Resultatet av empirin var att lärarnas förhållningssätt visade på att de starkt förespråkade 

metoden med argumentation att alla elever kan lyckas. Elevernas förhållningssätt till 

användningen av digitala verktyg var avslappnat; de såg datorerna och läsplattorna som 

något självklart och skulle inte kunna föreställa sig något annat.  

 

 

 

Ämnesord: digitala verktyg, IKT, läs- och skrivundervisning, literacy, läsplattor, datorer, Att 

skriva sig till läsning 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Det talas en del om hur svenska elever blir sämre och sämre på att läsa och skriva. Sedan år 

2001 har Sverige ingått i den internationella undersökningen PIRLS (Progress in Reading 

Literacy Study) som mäter och redovisar läsförmågan hos elever i fjärde klass. 

Undersökningen görs var femte år - och cirka 50 länder deltar. Av PIRLS-undersökningen 

2006 framgick att svenska elever läser bra men att det skett en tillbakagång i resultatet sedan 

motsvarande undersökningen 2001 då Sverige placerade sig bland de sex länder som var i 

toppen (Skolverket, 2007). Det som man kunnat se i det senaste resultatet är bland annat att 

färre svenska elever har en positiv attityd till läsning, samt att bland annat datorer och Internet 

är starka konkurrenter till läsutrymmet på fritiden. Något som är intressant att belysa är att 

datoranvändning i skolor har ökat kraftigt de senaste åren, och att man går mot en alltmer 

digitaliserad undervisning (Elmfeldt & Erixon, 2007). Sedan år 2010 har mer än 180 svenska 

kommuner inlett satsningar i någon form av en dator åt varje elev, även kallad en-till-en-

satsningen (Taawo, Davidsson & Becker, 2012).  

 

Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo och Åberg (2011) menar att nationella jämförelser mellan 

länder görs för att få ett bevis på upp- eller nergång i elevers prestation. Detta kan i sin tur 

stödja argument om att olika utbildningspolitiska reformer har lyckats eller ej, och att man 

måste gå tillbaka till den typ av undervisning som man använt ”förr”, då resultaten var ”i 

topp”. Författarna problematiserar att man sällan ”väger (…) in att exempelvis den förändrade 

omvärlden med datorer, Internet, sökmotorer och avancerade programvaror gör att barn 

utvecklas annorlunda och lär sig andra saker” idag (Säljö et al. 2011, s. 29). Detta resulterar i 

att det antingen blir så att man vill gå tillbaka till den traditionella och formella 

undervisningen som användes förr, eller att man efterfrågar nya, bättre och effektivare 

undervisningsmetoder. Med lite överdrift kan man tala om att det finns en ”marknad” för nya 

undervisningsmetoder för tillfället. De nya metoderna idag innehåller ofta någon typ av 

digitalt verktyg, till exempel datorer, läsplattor eller Smartboards (Säljö et al. 2011).  

 

Elmfeldt och Erixon (2007) påpekar att det nuförtiden inte i första hand är läserfarenheter från 

t.ex. böcker som ger inspiration och som är utgångspunkt för elevers eget skrivande. De 

påpekar att vi lever i en medieekologi, där vi har ett mediebruk som utvecklar nya 

kompetenser. Bilder, filmer, musikvideor etc. ger eleven olika tolkningar av världen, men de 

ger också eleven något att berätta och skriva om. Och idag är det inte bara på filmduken och 
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TV-skärmen som man ser bilder och filmer, utan även på dator- och mobilskärmen. Elmfeldt 

och Erixon (2007) kallar detta för en skärmkultur, och hävdar att skärmkulturens betydelse 

inte bör underskattas eftersom individen påverkas av medieteknologiska förändringar. 

 

Under min lärarutbildning hittills har jag ofta uppmuntrats att använda mig av IKT i 

redovisningssammanhang på högskolan, men jag har dock aldrig blivit presenterad för hur 

man använder sig av IKT och digitala medier i undervisningssammanhang. IKT står för 

informations- och kommunikationsteknik och begreppet kan innefatta många olika tekniska 

redskap och en rad medier, men syftar för det mesta på de verktyg som ger tillgång till 

Internet. Datorer, läsplattor och Smartboards är exempel på sådana verktyg. Just läsplattan 

börjar bli populär på många håll och i de flesta fall är det varumärket Apple’s produkt iPad 

man använder, elever och lärare benämner dessa allmänt som ”padda/or”. Jag har vid några 

tillfällen under mina praktikperioder i lärarutbildningen sett hur lärare har använt sig av IKT 

och digitala verktyg i sin undervisning, och troligtvis kommer jag som ny lärare mötas av en 

skolvärld där digitala verktyg ingår.  

 

Som lärare har man som uppgift att lära eleverna behärska och utnyttja digitala verktyg. I 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, s.14) står 

det under rubriken ”Övergripande mål och riktlinjer” att skolan ansvarar för att varje elev 

efter genomgången grundskola ”kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. Det uttrycks också i 

kunskapskraven i kursplanen för svenskämnet att eleven ska kunna skriva enkla texter både 

för hand och på dator i slutet av årskurs tre (Skolverket, 2011). I den förra läroplanen Lpo94: 

kursplan för svenska stod under strävansmål att eleven skulle kunna använda datorn endast 

som ett hjälpmedel i slutet av tredje skolåret (Skolverket, 1994, s. 98). Först i slutet av det 

nionde skolåret, under mål att uppnå, skulle eleven ”kunna tillämpa skriftspråkets normer, 

både vid skrivande för hand och med dator” (Skolverket, 1994, s. 102). Förändringen som 

man kan se är att kunskapskravet att kunna skriva på dator har sänkts två stadier, från årskurs 

nio till årskurs tre. Kraven har skärpts. Från att ha varit uttryckt som ett ”strävansmål”, har det 

blivit ett kunskapskrav redan i årskurs tre.  

 

För att eleverna ska uppnå kravet att kunna skriva enkla texter på dator under sitt tredje skolår 

krävs det att de får träna förmågan tidigt. Runtom i Sverige är det många lärare som använder 

sig av IKT-metoden Att skriva sig till läsning (Trageton, 2005) där datorn är ett centralt 

verktyg när eleverna lär sig läsa och skriva i de tidiga skolåren. Något förenklat innebär 
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metoden att eleverna ”skriver sig in i läsningen” via datorn det första skolåret, för att sedan 

börja skriva för hand med penna i årskurs två. År 2009 vann Erica Lövgren lärarstipendiet 

Guldäpplet
1
 för sitt ihärdiga arbete med Att skriva sig till läsning-metoden. Hon har blivit lite 

av en förebild i Sverige bland lärare som förespråkar metoden, och hennes bok Med datorn 

som skrivverktyg (2009, s. 132) har fått stor genomslagskraft med slagorden; ”Ge eleven 

modern undervisning med moderna verktyg för morgondagens samhälle. Optimera 

möjligheterna till språkutveckling med dialogen som utgångspunkt och datorn som verktyg.”.  

 

1.2 Problem, syfte och forskningsfrågor 

I takt med att samhället förändras och utvecklas, förändras även skolan och dess uppdrag. 

Elever behöver tillägna sig andra slags kunskaper och förmågor än vad elever behövde för 

några decennier sedan, exempelvis att kunna behärska digitala verktyg.  

 

Jag har fått uppfattningen att många lärare är positiva till de möjligheter som de digitala 

verktygen kan ge, samt att de menar att dessa kan underlätta lärandet för många elever. 

Samtidigt har jag också hört en del negativa attityder, exempelvis känner en del lärare det som 

en brist när eleverna kan mer än de själva om digitala verktyg. Det kan medföra att lärarna 

känner sig okunniga och därmed mindre kompetenta i sin yrkesroll. Den sistnämnda gruppen 

lärare tenderar att vara konservativa och föredrar att använda traditionella läs- och 

skrivmetoder som de alltid har gjort, inte sällan med argumentet att de fungerar bra. Nya 

undervisningsmetoder har en tendens att splittra lärarkåren, och många hävdar att det rör sig 

om trender. Läs- och skrivinlärningsmetoden Att skriva sig till läsning är ett tydligt exempel 

på detta, då den prisas av somliga och samtidigt avfärdas av andra verksamma lärare. 

Forskare inom utbildningsvetenskap ställer sig skeptiska till metoden på grund av att någon 

oberoende vetenskaplig utvärdering inte har gjorts (Hedström, 2009).  

 

Samtidigt som svenska elevers läs- och skrivförmåga rapporteras vara på nedgång 

(Skolverket, 2007), har deras livsvanor förändrats i och med deras användning av digitala 

verktyg. Exempelvis läser och skriver elever via datorer, mobiltelefoner och läsplattor 

(Svedner, 2010), och som lärare bör man förhålla sig till detta.  

 

                                                 
1
 Guldäpplet är ett lärarstipendium som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av 

IT och medier i egen undervisning, och som inspirerat elever och kollegor, lokalt, kommunalt, och gärna även 

nationellt i verksamhetsfältet. De som delar ut guldäpplet är Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Sveriges 

Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med grundarna Föreningen DIU 

och stiftelsen DIU. Sedan den 1 januari 2012 har Netsmart och Tieto tillkommit som partners. Källa: www.diu.se 
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Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur ett urval lärare och elever förhåller sig till 

digitala verktyg som stöd i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Lärarna som valts ut till 

undersökningen arbetar med metoden Att skriva sig till läsning i sina klasser på lågstadiet. 

Frågeställningarna som stått till grund för den empiriska undersökningen är;  

 

 Hur förhåller sig dessa lärare och deras elever till digitala verktyg som stöd i den 

tidiga läs- och skrivundervisningen?  

 Vilka möjligheter och hinder ser lärarna med användningen av Att skriva sig till 

läsning-metoden?  

 Vilka attityder finns hos eleverna till användningen av digitala verktyg i 

undervisningen? 

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Min teoretiska utgångspunkt finns i det sociokulturella perspektivet. Vygotskij anses vara 

förgrundsgestalten bakom det sociokulturella perspektivet, och han myntade begreppet den 

nära utvecklingszonen. Det innebär att det som ett barn kan göra med hjälp av någon idag, 

kan barnet så småningom klara av på egen hand. Från att ha varit på en lägre nivå i sin nära 

utvecklingszon kan barnet avancera och lägga sig på en högre nivå i samspel med, och med 

hjälp av sin omgivning. Att lära i samspel är ett vedertaget uttryck när man talar om den 

sociokulturella teorin. För att man ska uppnå en sådan utveckling hos elever i en 

klassrumsmiljö behöver aktiviteterna ligga en bit ifrån eleverna, men ändock inom deras nära 

utvecklingszoner (Dysthe, 1995).  

 

Användning av språk och kommunikation är de centrala delarna i det sociokulturella 

perspektivet, och de utgör länken mellan barnet och omgivningen. ”Detta innebär att barnet 

tänker med och genom de intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som det stött på 

och tagit till sig i samspel med andra.” (Säljö, 2000, s. 67). Eftersom min uppsats behandlar 

ämnet tidig läs- och skrivinlärning där språket är i särskilt fokus har jag valt en sociokulturell 

tankemodell som stöd för mina resonemang.  

 

1.4 Disposition  

Nu har jag presenterat en bakgrund, problem och syfte med mitt arbete. Närmast följer en 

forskningsbakgrund där jag redogör för forskning inom området. Därefter kommer jag att 

presentera de undersökningsmetoder som använts och de resultat och den analys av det 
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empiriska material jag samlat in genom kvalitativa intervjuer och observationer. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattande diskussion.  
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2 Forskningsbakgrund 

I närmast föreliggande avsnitt presenteras nu litteratur och tidigare forskning inom området 

tidig läs- och skrivundervisning, parallellt med en del forskning som handlar om digitala 

medier i undervisningen. 

 

2.1 Att komma till skolan med osynlig ryggsäck 

De grundläggande kommunikativa förmågor som ska läras in i de tidiga skolåren är enkelt 

uttryckt att läsa, skriva och räkna. Speciellt att lära sig läsa och skriva, att ”knäcka koden” och 

bli medlem i ”de läs- och skrivkunnigas förening” i första klass är väsentligt (Smith, 1997). 

För många lärare är det viktigt att eleverna lär sig knäcka koden fort. Men att läsa och skriva 

är så mycket mer än att kunna koda av och ljuda ord. När läraren och lärarutbildaren Elisabeth 

Berg (2011, s.10) upptäckte det blev hon medveten om följande: ”eftersom läs- och 

skrivundervisningen oftast blir barnens första och tydligaste erfarenhet av skola och 

undervisning kommer den att påverka barnets syn på inlärning och kunskaper.”. Med andra 

ord har lärarens förhållningssätt till den första läs- och skrivundervisningen ett avgörande för 

elevens framgångar eller misslyckande i den framtida skolgången.  

 

När barn börjar i årskurs 1 är det i princip alltid en del av eleverna i klassen som redan kan 

skriva, och en del kan även läsa. Men även om de inte kan skriva eller läsa i skolans mening 

betyder det inte att de inte är läsare och skrivare. De kommer till skolan med en osynlig 

ryggsäck som innehåller sådant som de har erfarenhet och kunskap om. Anne Haas Dyson 

(1993) har i sin forskning om de sociala världar där yngre barn lär sig läsa, visat att barn 

upprättar sfärer i skolan som är relaterade till de erfarenheter de tagit med sig hemifrån. De 

har med sig en repertoar av områden eller familjära tillvägagångssätt att konstruera 

symboliska världar med hjälp av språket; De har exempelvis hört äldre läsa upp sagor, de har 

lyssnat till och sjungit sånger, och de har skämtat. De har lärt sig rutinerna i hur man använder 

språket – de olika områdena – genom att delta i situationer där människor använder språk. Ett 

exempel som Dyson ger är att barn efterhand förstår hur människor berättar skämt; för vilka 

personer man skämtar och om vad man skämtar. Genom att barnen befinner sig i den sortens 

kontext tar de till sig de speciella regler och normer som finns människor emellan. De 

placerar sedan bildligt, skriver Dyson, sina erfarenheter i sin osynliga ryggsäck, och har den 

sedan med sig vart än de går.  
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Barn möter alla möjliga slags texter i sitt hem, text och bild tryckt på papper, men även via 

digitala medier såsom mobiltelefoner, TV och dator. När barnen får erfarenhet av texters 

användning och funktion i hemmet kan det ge en inledande skriftlig medvetenhet. Barn blir då 

medvetna om vad skrift används till och hur man kan kommunicera med språket på olika sätt. 

I avhandlingen Sju barn lär sig läsa (2007) har Carina Fast genomfört en etnografisk studie 

av sju barn från olika sociala och kulturella miljöer under tre år; från fyra till sju års ålder. I 

undersökningen kartlägger Fast i vilka sammanhang som barnen möter läsande, skrivande och 

texter i sin familjemiljö. Fast beskriver bland annat hur de sju barnen använder sig av datorer i 

hemmet, och två av barnen har lärt sig alfabetet genom att använda datorn och dess 

tangentbord.  

 

2.2 Literacybegreppet och digitala verktyg 

Enligt Berg (2011) finns det två övergripande synsätt inom forskningen om den tidiga läs- och 

skrivundervisningen, angående hur barn lär sig läsa och skriva. Dels den traditionella synen 

att barn uppnår en viss ålder då de är ”mogna” för att lära sig läsa och skriva, och att 

undervisningen bör utformas på ett formellt vis med utarbetade metoder. Dels den andra, och 

”nyare”, synen där man framhåller att barn successivt kan lära sig läsa och skriva tidigt, 

genom naturliga situationer i närmiljön (Berg, 2011). Ett kännetecken för denna senare 

uppfattning är att inlärningen sker i samspel med andra människor, det vill säga de personer 

som barnet har runt omkring sig i sin närmiljö. Detta kallas emergent literacy, eller tidig 

skriftspråksutveckling (Fast 2007). Med begreppet emergent literacy menas att läs- och 

skrivinlärning börjar tidigt i barns liv, långt innan de börjar i skolan och undervisas i det.  

 

Det större och överordnade begreppet literacy har inte getts någon heltäckande svensk 

översättning. Enligt Säljö (2005) är skriftspråkliga aktiviteter så mycket mer än att läsa och 

skriva, och det handlar om en komplexitet i innebörden av ordet literacy som man måste ta 

hänsyn till. Han beskriver det som att en person ska kunna ”dra slutsatser, att göra 

associationer, att koppla det man läser till vad man vet om världen i övrigt och vad man läst i 

andra sammanhang, att förstå men ändå kunna förhålla sig kritisk och så vidare” (sid. 208, 

2005). Att samtidigt ha alla digitala medier och verktyg som används idag i åtanke när man 

försöker definiera vad literacy innebär gör det hela ännu mer komplicerat. Det talas om olika 

typer av literacies, och en av dem är digital literacy som också är svårdefinierad. Det handlar 

inte bara om att kunna använda en dator samt läsa och förstå vad som står på en skärm, utan 

även om att bland annat kunna söka information och förhålla sig källkritisk till den (Säljö 

2005). Pedagogen och forskaren Jackie Marsh (2010) menar att uppmärksamheten flyttas från 
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den tryckta sidan till skärmen i nya literacysammanhang som uppstår i användandet av olika 

medier.  

 

Idag är den vanligaste skriftliga kommunikationsformen den som går via datorer. Det ställs 

mycket större krav på skriv- och läsförmåga idag än vad det tidigare gjorts. Fast (2007) 

omtalar även visual literacy som innebär att man i vår tid behöver ha en visuell läskunnighet, 

att kunna läsa av bilders mening och budskap. Vid användning av digitala medier möts man 

ständigt av olika bilder som mottagaren måste tolka och ta till sig innebörden av.  

 

Marsh (2010) forskning handlar om barns kultur och kreativitet. Det som Marsh bland annat 

har stött på är att i en del klassrum, där barn i lägre åldrar undervisas, används det inte 

speciellt mycket digitala medier. Detta fenomen har även belysts av ett forskningsteam kallat 

BECTA; British Educational Communications and Technology Agency. Det så kallade 

underutnyttjandet (Aubrey & Dahl, 2008, s. 44) av digitala medier ger problem för en del 

barns förståelse för läsande, och även deras engagemang i lässammanhang i hemmet och 

skolan. Aubrey & Dahl (2008) som sammanställt BECTA:s forskningsresultat menar att barn 

då kan misslyckas med att överföra sin kunskap och förståelse till skolan, som de från början 

tillägnat sig i hemmet vid skärmbaserade läs- och skrivaktiviteter. Forskningen visar att när 

barn börjar i skolan, händer det lätt att de tappar självkänslan de har haft med sig hemifrån i 

att kunna tillämpa olika lässtrategier som de utvecklat med hjälp av olika digitala medier. Av 

detta drar Marsh (2010) slutsatsen att skolan bör inkludera barns egna kulturella praktiker och 

metoder för att främja kreativitet och skapa läs- och skrivutvecklande klassrum i det nya 

medielandskapet. Kreativiteten behövs för att barnen ska bli motiverade och engagerade i läs- 

och skrivuppgifter, och då behöver man som lärare utgå från deras kulturella intressen och 

tidigare erfarenheter.  

 

2.3 Tidig läs- och skrivundervisning 

Som jag tidigare nämnt finns det två övergripande synsätt inom den nya och traditionella 

forskningen om den tidiga läs- och skrivundervisningen, angående hur barn lär sig läsa och 

skriva. Det äldre synsättet innebär att man anser att barn är ”mogna” att lära sig läsa och 

skriva vid en viss ålder, och det ”nyare” synsättet innebär att man tror att barnet lär sig 

gradvis i sin naturliga närmiljö. Inom dessa synsätt finns det speciellt två traditionella läs- och 

skrivinlärningsmetoder; den syntetiska och den analytiska metoden (Berg 2011). De brukar 

även benämnas som två olika förhållningssätt till hur man metodiskt arbetar med den tidiga 
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läs- och skrivinlärningen. De syntetiska metoderna kallas ibland för bottom-up-metoder och 

innebär en undervisningsprincip som kan beskrivas som att gå från delarna till helheten. 

Principen är att barnet ska lära sig varje bokstav enskilt, och varje bokstav måste läras in 

ordentligt innan man kan gå vidare till nästa bokstav. Bokstavsljuden tränas parallellt och 

också de enskilt för sig, och avkodningen av orden görs för sig. Denna undervisningsprincip 

har beskrivits som ett atomistiskt förhållningssätt, och tonvikten i den här metoden ligger på 

att barnet slutligen ska kunna avkoda ord korrekt. Berg (2011, s 36) menar att ”läsningen ses 

som en mekanisk process där lästekniken kan skiljas från förståelsen av orden”. Att kunna 

läsa är en sammansatt förmåga, och att förstå det man läser är något mer än att avkoda. 

Analytiska metoder säger man utgår ifrån top-down-metoder, från att undervisningen redan 

från början innehåller sammanhängande texter som senare bryts ner till mindre delar; 

meningar, ord, stavelser och ljud – och sedan sammanförs till helheter igen. Principen blir 

alltså från helhet till delar och tillbaka till helhet i slutet. Det är på textförståelse och innebörd 

som tyngdpunkten ligger, lästekniken kommer i efterhand (Berg 2011).  

 

Gemensamt för såväl syntetiska som analytiska läs- och skrivmetoder är att det ofta handlar 

mer om övningar än om engagemang, och det kan göra att eleverna upplever läsning och 

skrivning som icke meningsfulla aktiviteter (Berg 2011). Enligt Svedner (2010, s. 31) behöver 

man som elev för att bli en läsare kunna avkoda ord och förstå dem, samt skapa ett 

sammanhang mellan ord och meningar för att sedan ”läsa både på och mellan raderna”. 

Utöver detta behövs det en motivation från eleven att vilja ta reda på vad som står i en viss 

text för att utvecklas till att bli en bättre läsare.  

 

Den norske forskaren och pedagogen Arne Trageton (2005) har som tidigare nämnts gjort 

IKT-metoden Att skriva sig till läsning populär i Norden. Han betonar att han har undersökt 

hur skrivande på datorn kan leda till en förändring i de traditionella synsätten på hur nybörjare 

lär sig läsa och skriva. Han vidhåller att skriftspråksutvecklingen är densamma oavsett om 

man lär sig skriva för hand eller med dator. Det han främst vill komma åt genom sin metod är 

motivation och engagemang hos eleverna när de skriver och läser. Det som gjorde att 

Trageton utvecklade metoden var att han såg att många barn hade svårt med finmotoriken vid 

6-7 års ålder, och att de därför hade svårt med att forma bokstäver för hand med penna. Detta 

gjorde att motivationen sjönk hos eleverna, och engagemanget för att skriva och läsa 

slocknade tämligen fort.  
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Trageton (2005, s. 62) understryker det sociokulturella perspektiv som metoden grundar sig 

på och hur viktigt det är att elever arbetar i par: ”En viktig poäng är att det alltid ska finnas 

två barn vid varje dator för att det sociala samspelet ska stimuleras och för att de ska kunna 

hjälpa varandra både språkligt och tekniskt”. 

 

2.4 IKT i de tidiga skolåren – metoden Att skriva sig till läsning  

Det kontroversiella i metoden och som många lärare ifrågasätter är att eleverna börjar skriva 

för hand med penna först i årskurs 2. Detta verkar dock inte ha negativ inverkan på elever. De 

handskriftstester som Trageton (2005) utförde i sina datorklasser och handskrivningsklasser 

(så kallade kontrollgrupper) visade ett förvånande resultat. Eleverna i datorklasserna hade 

finast handskrift i testen, även om de skrev lite långsammare än eleverna i 

handskrivningsklasserna (2005). Den forskning som Trageton själv bedrivit har genomförts i 

fjorton klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland. Utvärderingen visade att de elever 

som startat sin läs- och skrivinlärning med att skriva på dator lärde sig läsa fortare än de 

elever som lärde sig genom en mer traditionell undervisning.  

 

Den forskning som Trageton bygger sin argumentation på är de amerikanska projekten 

Writing to read – WTR, som genomfördes i U.S.A. för ungefär 20 år sedan. Ett av projekten 

som han nämner genomfördes i staten Mississippi mellan år 1989-1990 i samarbete med 

företaget IBM som hade skapat ett speciellt program för datorer som skulle hjälpa barn att 

utveckla sin läs- och skrivförmåga. Förstaklassare i 54 statliga skolor ingick i projektet, 

hälften med WTR-programmet och hälften som kontrollgrupper. Det visade sig att eleverna 

som ingick i WTR-programmet fick högre resultat i både läsning och skrivnivå jämfört med 

kontrollgrupperna (The Mississippi evaluation of writing to read – executive summary, 1992). 

Det som kan ifrågasättas med forskningsprojekten i anslutning till WTR-programmen på 80- 

och 90-talet är hur pass relevanta de är idag, och om testen som utfördes på eleverna stämde 

överens med den teoretiska syn som låg till grund för projekten.  

 

2.4.1. En kritisk syn på Tragetons metod 

När jag sökte efter forskning på Tragetons Att skriva sig till läsning-metod fick jag väldigt få 

sökträffar. Det beror dels på att det inte finns så många forskningsprojekt på området som är 

färdigställda ännu, och dels för att hans metod har blivit kritiserad från olika håll på grund av 

att det inte finns någon oberoende vetenskaplig utvärdering som underbygger metoden.  
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I UR:s radioprogram Skolministeriet sändes ett program som handlade om att lära sig läsa 

med datorn (2010-05-18) där Trageton medverkade. Han förklarade då att det inte var en ny 

metod som han utvecklat, utan att han hade tittat på vad som var enklast för barn. Han såg att 

det var enklare att skriva än att läsa, och att skriva på dator var enklare än att skriva för hand. 

Han menade att man börjar med det enklaste och jobbar sig vidare mot det som är svårare. I 

samma radioprogram intervjuades professorn i utbildningsvetenskap Caroline Liberg, som 

ställer sig kritisk till Tragetons metod:  

 

Det jag har sett hittills är att det inte finns några vetenskapliga bevis att den här metoden på 

något sätt skulle vara bättre än någon annan metod. Och de undersökningar som Trageton själv 

har presenterat, de är de enda jag känner till, så är de inte systematiskt genomförda och väldigt 

tveksamma till sitt innehåll, vad det är de har mätt för någonting, och hur tillförlitliga 

mätmetoderna är. (Liberg i Skolministeriet 2010-05-18) 

 

Reportern kommenterar att många lärare vittnat om att metoden fungerar bra, speciellt för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Liberg svarar att den ingrediens som finns i metoden är 

att man använder datorn som ett verktyg, och det tycker många barn är roligt. Liberg fortsätter 

med att understryka att man inte vet vad som händer längre fram med de elever som 

undervisats med metoden. Hon fortsätter att argumentera för det som många andra forskare i 

Sverige gjort, att trender kommer och går i skolvärlden: 

 

Alla nya metoder blir oftast väldigt populära, och det är oftast då en grupp lärare som blir 

entusiasmerade. Och den trenden, eller den tendensen ser vi hela tiden; att kommer det något 

nytt som man själv känner sig tillfredsställd med, så arbetar man intensivt med det. Så skulle 

jag gå in och studera de här lärarna som nu är så entusiastiska så tror jag att de gör mycket, 

mycket annat som inte Trageton föreskriver. De tar med sig kunskap och erfarenheter från sin 

tidigare undervisning som gör att de lägger till mycket mera (Liberg i Skolministeriet 2010-05-

18) 

 

Sveriges utbildningsminister Jan Björklund har även han kommenterat ”det nya 

undervisningssättet” med att implementera datorer och läsplattor i de tidiga skolåren. Han 

ställer sig kritisk, och det har uppstått en debatt i Dagens nyheter kring ämnet; 

 

Man måste lära sig skriva för hand i skolan, det går inte att upphöra med det. Man kan inte säga 

att bara för att det är svårare att skriva med penna så ska man sluta med det. Jag blir rätt 

sorgsen när jag läser att man tänker så. Även i framtiden måste man kunna både skriva och 

räkna. Man kan inte alltid ha tillgång till en dator var man än befinner sig. (Jan Björklund till 

Dagens nyheter 2012·02-01) 



 17 

 

Det råder tveklöst delade meningar om användningen av digitala medier som stöd är en bra 

undervisningsmetod eller ej för att lära sig läsa och skriva under det första skolåret. Det som 

slog mig när jag läste Björklunds kritikiska kommentarer till användandet av metoden var att 

han verkar ha missat att eleverna faktiskt också får lära sig skriva med penna, med 

undantaget att de inte lär sig det direkt i årskurs 1. Metoden lägger fokus på att skapa ett 

engagemang och intresse för läsning och skrivning med digitala verktyg som stöd i årskurs 1, 

och låter det utmanande och koncentrationskrävande arbetet med att forma bokstäver för 

hand komma i årskurs 2. Trots detta är många ändå skeptiska och kritiska till Att skriva sig 

till läsning-metoden.  

 

På hemsidan Skola och samhälle skriver Viveca Brozin Bohman en artikel med rubriken 

”Läsinlärning – En fråga om mer än läsplattor” (7/3 2012). Hon sällar sig till kritikerna av 

Tragetons Att skriva sig till läsning-metod, och understryker i likhet med Liberg att det inte 

finns någon vetenskaplig forskning som stöder att barn skulle lära sig läsa och skriva bättre 

med hjälp av en dator eller läsplatta. Hon refererar också till franska neurologer och 

psykologer som forskat i handskrivande och då uppmärksammat vad som händer när ett barn 

lär sig en bokstav genom att se, höra och skriva den. Ett resultat av denna forskning är att 

ljudet och handens motoriska rörelse bidrog till en ökad memorering i barnets hjärna. De 

jämförde med barn som lärde sig bokstäver genom att trycka på tangenter, och de barn som 

fått skriva för hand kom ihåg bokstäver bättre och över längre tid (Brozin Bohman, 2012).  

 

Andra studier visar även de att handskrivande spelar en avgörande roll i barns 

literacyutveckling. Forskarna Richard Gentry och Steve Graham (2010, s. 4) har undersökt 

vikten av att skriva för hand och hävdat att: ”de mentala processer som är involverade när en 

människa skriver för hand är kopplade till andra viktiga funktioner, såsom lagra information i 

minnet, erhålla information, manipulera bokstäver och länka dem till ljud”. De hänvisar till 

forskning som finns inom utbildning, psykologi och neurologi, att det till och med gjorts 

hjärnskanningar i vissa studier. Allt pekar på att kunna skriva och stava för hand är direkt 

kopplat till läs-, skriv- och ordutveckling. Graham och Gentry (2010) hävdar att kvalitén på 

barns handskrift har en djup påverkan på barnets fortsatta skrivande och akademiska 

prestation överlag.  
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2.4.2. Möjligheter med Att skriva sig till läsning och digitala verktyg i undervisningen 

På hemsidan Datorn i utbildningen (www.diu.se), som även är en pedagogisk tidsskrift, 

uppmärksammas det i en artikel att samtliga skolor i Sandvikens kommun arbetar med Att 

skriva sig till läsning-metoden. Detta började de med efter att speciellt en lärare, Mona 

Wiklander, uppnått väldigt goda resultat under de åtta år som hon arbetat med metoden i sin 

undervisning. Sandvikens kommun bedriver för tillfället ett forskningssamarbete med 

forskarna Maria Westman och Ewa Hultin vid Högskolan Dalarna om hur metoden egentligen 

påverkar elevers inlärning, och om vad som händer i klassrummet när man använder sig av 

IKT. I artikeln kan man läsa om vad de sett hittills; ”De tendenser som forskarna hittills har 

märkt är den positiva inställning som de intervjuade lärarna uppvisar. Trots att man tidigare 

har arbetat på annat sätt tar man till sig den nya metoden utan att varken döma ut det tidigare 

arbetssättet eller det nya. (…) Flera lärare utvecklar också arbetssättet en del för att passa dem 

själva och deras elever” (Holmqvist, 2012). Westman och Hultin underströk även att alla 

lärarna självmant hade gått med i projektet och det gjorde att de inte kände sig styrda av 

någon högre förvaltning såsom kommun eller landsting.  

 

Ewa Andersson (2010) har i en magisteruppsats med utgångspunkt i vad som kan stimulera 

elevers lust till att läsa och skriva studerat hur datorn som ett verktyg i läs- och skrivprocessen 

kunde stödja eleverna i årskurs 3 i Örnsköldsviks kommun. Resultatet av studien var att 

datorn som verktyg fungerade i praktiken. Lärarnas argument var att alla elever gagnades av 

arbetssättet. Metoden Att skriva sig till läsning var en framkomlig väg för elever med läs- och 

skrivsvårigheter eller finmotoriska svårigheter, men den gav även skrivglädje, fantasi och 

skrivflöde åt alla elever, både pojkar och flickor. De klasser som ingick i Anderssons 

undersökningsgrupper och som arbetade med datorer visade ett märkbart högre resultat än 

kontrollgrupperna vid nationella prov i årskurs 3.  

 

På bloggen Hack Education (www.hackeducation.com, 16 Feb, 2012) skriver journalisten 

Audrey Watters om ett mindre forskningsprojekt som pågått i Auburn i staten Maine, U.S.A. 

Projektet har gått ut på att ur 16 förskoleklasser har de tagit åtta klasser och delat ut varsin 

läsplatta till eleverna, och sedan har de resterande åtta förskoleklasserna fungerat som 

kontrollgrupper. Totalt ingick 266 elever från sex statliga grundskolor i projektet (129 elever 

med varsin läsplatta, 137 elever som jämförelse). De ingick i ett slags en-till-en program. Alla 

barn fick genomgå speciella literacy-tester i början av höstterminen 2011, och sedan återigen i 

december. I februari 2012 färdigställdes resultaten; Ipads höjde förskolebarnens resultat i 

literacy-testen. Det som syntes vara den största skillnaden grupperna emellan var att eleverna 

http://www.hackeducation.com/
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som använt Ipads hade en markant ökning i HRSIW-testet; the Hearing and Recording 

Sounds in Words. Det testet mäter elevens nivå av fonetisk medvetenhet och förmåga att para 

ihop ljud med bokstäver. Det anmärkningsvärda med projektet var att testen gjordes med 

endast nio veckors mellanrum, och att den andra omgången visade på en så märkbar skillnad 

mellan de två grupperna (Bebell, Dorris & Muir, 2012). De literacy-test som gjordes är 

pålitliga och resultaten anses vara giltiga. De kommer regelbundet att följas upp med olika 

tester de kommande skolåren, eftersom dessa förskoleelever är de första någonsin i staten som 

undervisas med läsplattor.  

 

2.5 Att lämna penna och papper – digitala verktyg i skolan 

Barn och unga som går i skolan i Sverige idag har vuxit upp med olika digitala medier och 

digitala verktyg runt omkring sig. De använder dem och förhåller sig till dem på ett naturligt 

sätt. Svedner (2010) talar om hur många lärare har kommit i kontakt med digitala medier och 

verktyg först i vuxen ålder, och att det har medfört att de känt en viss oförståelse inför digitala 

medier samt att de saknar den kompetens som deras elever innehar. Svedner resonerar vidare 

att han tror att det kommer i viss mån få både positiva och negativa effekter för det 

traditionella svenskämnet. Det som han ser som positivt är att skrivandet har ökat bland barn 

och ungdomar då de bland annat skriver sms, mejlar, bloggar och chattar via datorer och 

mobiltelefoner. Det han ser som negativt i det ökande skrivandet är att oftast korta, enkla 

meddelanden kommuniceras via dessa medier. Svedner (2010) framhåller dock att datorn som 

skrivverktyg på ett positivt sätt kan skapa förutsättningar för att lära eleverna att skriva längre 

sammanhållna texter med strukturerade framställningar, då man kan arbeta på ett annorlunda 

sätt med kommentarer och omarbetning. Svedner (2010) framhåller att för elever med läs- och 

skrivsvårigheter är datorn ett välanvänt hjälpmedel sedan lång tid tillbaka. Många nya 

möjligheter till bearbetning och frihet i skapandet av texter har skapats tack vare 

ordbehandlingsprogram (exempelvis Microsoft Word). Stavningsprogram beskriver Svedner 

däremot som en förlängning av formaliserade ifyllningsövningar.  

 

Brink (2009) framhåller att de flesta texter idag läses och skrivs på skärm och inte på papper. 

Det gör att vi skriver och läser på ett annorlunda sätt, och att skolan måste ta hänsyn till de 

multimodala texternas ökning. Multimodalitet innebär olika sorters språk, exempelvis 

bildspråk, talspråk, musikspråk och dansens språk. Detta kan man också kalla multimodala 

representationsformer (Berg 2011), där begreppet multimodala texter har härstammat från. 

Man menar att texter inte behöver bestå av tryckta bokstäver på papper. För att barn ska bli 
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självsäkra och kompetenta kommunikatörer måste de erövra förmågan att förstå och skapa 

multimodala texter genom att använda en rad olika medier och verktyg (Marsh, 2010). Ofta 

idag har barnen använt sig av digitala verktyg redan innan de börjar skolan, och är då vana vid 

dessa. Med uttrycket det vidgade textbegreppet som ingår i de multimodala texterna menar 

man att språkutveckling och meningsskapande inte endast sker genom läsning och skrivning, 

utan av att man kan använda språk i många olika sammanhang (Berg, 2011).  
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3 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tillvägagångssättet i genomförandet av den 

empiriska undersökning som ligger till grund för mitt arbete. Jag beskriver också val av 

undersökningsgrupp, genomförande och bearbetning av det insamlat källmaterial. Jag 

kommer även att presentera och motivera de etiska överväganden och ställningstaganden som 

gjorts i samband med undersökningen.  

 

3.1 Val av metod 

Jag har valt att använda kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer och 

observationer. Då jag har intervjuat två grundskollärare och deras elever i årskurs 1 och 2 har 

jag försökt ställa frågor som varit öppet formulerade för att få mer utvecklade svar, och få 

fram vad intervjupersonerna tänker och känner. Det har funnits utrymme för många 

följdfrågor, speciellt då jag intervjuat lärarna (se bilaga 2 och 3). För att få ut svar ur en 

intervju som innehåller känslor och personliga erfarenheter passar semistrukturerade 

intervjuer väl (Starring & Renck, 1996).  

 

Eftersom att jag med min undersökning vill komma åt vilka förhållningssätt som finns bland 

lärare och elever till att använda digitala verktyg som stöd i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen föll det sig naturligt att jag skulle använda mig av en kvalitativ metod. 

Vill man upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder är den kvalitativa metoden ett gott 

medel för att nå målet. Man kan använda kvalitativa intervjuer och observationer om man är 

intresserad av att försöka upptäcka vad som sker och uppstår i en viss situation (Starrin & 

Renck, 1996) 

 

3.2 Urval  

Undersökningen är genomförd i två lågstadieklasser på två skolor. Den skola som jag först 

fick kontakt med låg på landsbygden, och det var i en lokaltidning som jag läste om läraren 

och hennes klass; en årskurs 2. I artikeln omtalades hur de arbetade med både läsplattor och 

bärbara datorer i klassrummet. Jag tog kontakt med läraren som accepterade deltagande och 

det var sedan genom henne som jag kom i kontakt med den andra undersökningsskolan. Den 

lärare jag där fick kontakt med var klasslärare i en årskurs 1. 

 

Jag sökte alltså aktivt efter ”nyckelinformanter” till min undersökning bland lärare som 

använde sig av digitala verktyg i den tidiga läs- och skrivundervisningen, och lämpligen också 
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Att skriva sig till läsning-metoden. Jag hittade på kort tid två erfarna lärare som uppfyllde 

mina önskemål, och de ställde upp på att bli intervjuade och observerade i klassrummet. 

Nämnas bör att jag tog kontakt med en hel del skolor och lärare innan jag fick en positiv 

bekräftelse från den första läraren.  

 

3.3 Presentation av undersökningsskolor och nyckelinformanter 

De båda skolor som ingår i undersökningen ligger i en kommun i södra Sverige med en 

befolkningsmängd på cirka 30,000 personer.  

 

Den första skolan, Lärkskolan
2
, ligger i en mindre tätort med cirka 380 invånare. och den är 

en F-6 skola med ett lågt elevantal på 138 elever. Den andra skolan, Svanskolan
2
, finns i 

kommunens huvudort med ungefär 17,000 invånare. Svanskolan är även den en F-6 skola, 

med ett elevantal på 246 elever totalt.  

 

Klassläraren i årskurs 2 på Lärkskolan heter Linda
3
, och klassläraren i årskurs 1 på 

Svanskolan heter Sandra. Linda har varit yrkesverksam lärare i femton år, och Sandra i tio år. 

Linda är utbildad grundskollärare för klass 1-7, inriktning svenska/SO, med musik som tillval. 

Sandra är även hon 1-7 lärare med svenska/SO-inriktning, med musik och engelska som 

tillval. Både Linda och Sandra har varit verksamma lärare i alla årskurser i grundskolans 

tidigare år, från förskoleklass upp till sexan. De båda lärarna har gemensamt att de har arbetat 

i lågstadieklasser de senaste åren.  

 

Klass 2 på Lärkskolan består av sexton elever. Två elever i klassen har specifika 

språksvårigheter och har en lärarassistent. Klass 1 på Svanskolan består av 23 elever, och 

även i den klassen finns två elever som utreds för olika typer av språksvårigheter. Båda 

klasserna beskrivs av lärarna som ”helt normala klasser”. Med det menar de att det är en stor 

spridning på nivåerna, det finns enstaka elever som har ett annat modersmål än svenska och 

eleverna kommer från olika socioekonomiska samhällsgrupper.  

 

3.4 Genomförande 

En och en halv vecka efter det att jag lämnat ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till eleverna 

på Lärkskolan åkte jag dit och genomförde den första delen i den empiriska undersökningen. 

                                                 
2
 Lärkskolan och Svanskolan är fingerade namn. 

 
3
 Lärarnas namn, samt alla förekommande namn på elever, är fingerade.  
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Detta var i slutet av april 2012. Jag började med att observera undervisningen när eleverna 

använde läsplattor och bärbara datorer, och Linda använde Smartboarden. Sedan intervjuade 

jag nio elever, var och en för sig i ett litet grupprum. Varje elevintervju varade i cirka 2 – 3 

minuter. Fjorton påskrivna informationsbrev som godkände att jag fick lov att intervjua 

eleverna hade kommit in till Linda, och det var totalt 16 elever i klassen. När jag tog ut 

eleverna så frågade jag först varje elev om den ville bli intervjuad, och fem stycken svarade 

att de inte ville. Självklart accepterade jag detta och frågade nästa elev i turordningen. När 

eleverna hade en längre lunchrast satte sig Linda och jag ner i klassrummet så att jag kunde 

intervjua henne under cirka 30 minuter.  

 

Två veckor senare, i början av maj 2012, begav jag mig till Svanskolan för att genomföra den 

andra delen i den empiriska undersökningen. Förfaringssättet var detsamma som på 

Lärkskolan: Jag inledde med att observera undervisningen, sedan tog jag ut eleverna till 

enskilda intervjuer, och gjorde slutligen en 20 minuter lång intervju med Sandra när eleverna 

hade lunchrast. Av de 23 eleverna i klassen hade åtta positiva besvarade informationsbrev 

kommit tillbaka, och av dessa åtta elever kunde och ville fem stycken delta i intervjun.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Min undersökning är en öppen studie då alla personer som intervjuats och observerats har 

vetat om att jag gjort en undersökning och vad den gick ut på. Personerna i fråga har även i 

förväg gett sitt samtycke till medverkan. Enligt Henriksson & Månsson (1996) talar man i 

sådana här sammanhang om informerat samtycke. Jag inledde med att en vecka i förväg dela 

ut ett informationsbrev till eleverna som de skulle ta med sig hem till föräldrarna för att få 

underskrivna, för att sedan lämnas tillbaka till klassläraren.  

 

I informationsbrevet framkom det vem jag är, vad för slags undersökning jag skulle göra, och 

att jag tänkte genomföra intervjuer med ljudinspelning samt göra observationer i 

klassrummet. Jag var även tydlig med att informera om att alla elever och lärare skulle vara 

anonyma i min uppsats. Detta anonymiseringskrav eller avidentifieringskrav är oerhört viktigt 

för att man inte ska kunna kombinera särskilda uppgifter med en bestämd individ 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta hänger även samman med kravet på konfidentialitet som 

innebär att ingen mer än jag, mina handledare och examinator, har tillgång till mina 

anteckningar och det empiriska materialet. Även informationen om vilka som har tillgång till 

det empiriska materialet framkom i informationsbrevet.  
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3.6 Dokumentation och materialbearbetning 

Alla intervjuer jag genomförde togs upp på band. Ljudinspelningarna har jag efteråt 

transkriberat, och det blev totalt 20 dataskrivna sidor från intervjuerna med de två lärarna, och 

16 skrivna sidor från intervjuer med 14 elever. Jag transkriberade intervjuerna till skriftspråk, 

alltså beskrev jag inte informanternas gester, ansiktsuttryck och dylikt. Under 

observationerna, som omfattade vardera cirka 45 minuter, satt jag i klassrummet och 

antecknade vad jag såg och upplevde. 

 

Jag har gått igenom mitt insamlade källmaterial och sökt efter likheter och skillnader i 

intervjusvar och observationer. Materialet presenteras och analyseras i den resultat- och 

analysdel som följer i nästa kapitel.  

 

3.7 Undersökningens validitet 

Jag är medveten om att min empiriska undersökning är liten eftersom att jag endast intervjuat 

två lärare och fjorton elever. Skälet till detta är bland annat tidsbrist och att jag arbetat utan 

skrivpartner. Jag skulle ändå vilja påstå att mitt arbete innehar en validitet då uppsatsens syfte 

och forskningsfrågor har besvarats i den mån som varit möjlig med de informanter jag haft. 

Svensson (1996, s.213) förklarar att ”man jämför redovisningen med de problem- och 

frågeställningar som tagits upp i syftet. Om dessa är belysta med insamlade data och 

analyserade på ett sådant sätt att svar kan ges på de frågor som ställts i syftet är redovisningen 

fullständig”.  
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4 Resultat och analys 

I närmast följande avsnitt presenteras resultat och analys av de tankar och funderingar som jag 

fått ta del av genom mina informanter. Jag har hittat kategorier i källmaterialet som sedan 

bidragit till indelningen i rubriker.  

 

4.1 Redovisning av observationer 

4.1.1. Klassrummet i Lärkskolan 

Klass 2 på Lärkskolan samlar sig i sina skrivpar, två och två, och i en grupp är de tre elever. 

Lektionen som jag observerar är ett klassråd. Samtliga skrivpar har en bärbar dator eller 

läsplatta, framför sig. I klassen finns det fyra läsplattor och fyra relativt nya bärbara datorer.  

 

Linda ger eleverna instruktionen att gå in på hemsidan Todays meet (www.todaysmeet.com). 

Hon har Smartboardtavlan igång så hela webbläsarfönstret syns. Sidan är upplagd som en 

chatt där ett obegränsat antal personer kan delta. Klass 2 har sitt eget chattrum som är döpt 

efter skolan, och den första fråga som Linda skriver är: ”Hur har veckan varit?”. De flesta 

skriver ”Bra”, ”Jättebra” eller ”Superbra”. Linda uppmanar dem att skriva hela meningar och 

förklara vad som har varit bra med veckan. Hon fortsätter efter en stund med att skriva in en 

ny fråga: ”Hur har det varit på rasterna denna vecka? Har ni använt fotbollsplanen?”. Ett 

exempel på svar som kom var ”Ja vi använt fotbollsplanen idag och i veckan”. Deras 

konversation syns på Smartboarden, och eleverna vänder sina huvuden mot den så fort de har 

publicerat ett svar.  

 

Interna diskussioner utbryter här i skrivparen, men även skrivparen emellan. De diskuterar 

vad de ska svara och hur särskilda ord stavas. En pojke utropar ”Men ska där vara ett 

mellanrum?!”. Linda har varit på kurs de två föregående dagarna, så hon skriver en tredje 

fråga till klassen: ”Hur fungerade badet igår? Hur var det i omklädningsrummet? Hur var 

simlektionen?”. Hon uppmanar dem att fundera ordentligt innan de skriver. Ett av skrivparen 

svarar ”Badet var bra det var inte så bra i killarnas omklädningsrum för att dom skrek lite så 

man blev tröt på dom alla slängde sina kläder”. 

 

Det kommer en strid ström med svar från eleverna, och Linda fortsätter skriva in frågor som 

rör stämningen på skolan och hur det fungerar i matsalen. Ett skrivpar ställer frågan om inte 

de själva skulle kunna få välja platser i matsalen. Linda diskuterar nu muntligt med klassen en 

stund och de fattar därefter beslutet att de ska ”testa” nästa vecka med fria platser i matsalen. 
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Den sista frågan Linda ställer är vad eleverna tycker om användningen av Todaysmeet när de 

har klassråd och utvärderingar. Alla svaren var positiva, och bland de mer utvecklade svaren 

fanns; ”Jag tycker att det är bra. För att alla kan skriva vad de vill”, ”Det är jätte roligt för man 

lär sig mer att skriva” och ”Roligt för att man kan prata med varandra samtidit”.  

 

Det som syns på lektionen är att det är aktivitet och interaktion i klassrummet på olika plan. 

Dels kommunicerar eleverna och läraren muntligt med varandra, dels kommunicerar de 

samtidigt med hjälp av digitala verktyg och Internet. Jag uppfattar att alla elever är delaktiga, 

även de som är tystlåtna och de som har språksvårigheter.  

 

4.1.2. Klassrummet i Svanskolan 

När jag observerar klass 1 på Svanskolan är de i halvklass. Det är en liten grupp på tio elever. 

Observationen omfattar morgonsamlingen och en efterföljande svensklektion. Eleverna sitter i 

en halvcirkel framför en smartboardtavla, och klassläraren Sandra har loggat in på klassens 

egen blogg. De har ett fjärilstema för tillfället och har skrivit och berättat om vad de gör. 

Eleverna har tidigare i veckan fått skriva in egna meningar i ett blogginlägg om vad de hittills 

lärt sig om fjärilar. Bland annat har de berättat om att de väntar på att få en leverans med 

fjärilslarver från England. En besökare har lämnat en kommentar till inlägget som Sandra 

läser högt: ”Hej! Vi jobbar också med fjärilar. Simon har en egen fjärilslarv som heter Jonas. 

Hoppas den snart blir puppa och fjäril.” (undertecknat med ett kvinnonamn). Efteråt ställer 

Sandra frågor om vem kvinnan som skrivit kommentaren kan vara, och vem Simon är. 

Eleverna kommer fram till att kvinnan måste vara en lärare, och att Simon nog är hennes elev.  

 

Sandra uppmuntrar eleverna till att skriva ett svar på kommentaren, och det börjar diskuteras 

livligt bland eleverna om vad de ska svara. Tillslut har de författat vad de ska svara på 

kommentaren, Sandra sitter nära gruppen med en bärbar dator och skriver åt dem. Allt syns på 

smartboarden, och eleverna är noggranna med att Sandra skriver rätt. Svaret blir slutligen 

”Hej! Vem är Simon? Går han i er klass? Har ni redan fått era larver? Hej då, klass 1”.  

 

När de skickat iväg svaret loggar Sandra ut dem från klassbloggen, och öppnar en ny sida på 

Smartboarden. Den här gången använder hon en läsplatta istället för en bärbar dator, och 

klickar upp en app. Det är spelet Wordfeud, som är ungefär detsamma som det klassiska spelet 

Alfapet. Nästan alla elever känner igen spelet hemifrån, många har föräldrar eller syskon som 

brukar spela det på sina mobiltelefoner. Sandra går igenom reglerna med eleverna, och tar upp 

begreppet ”pratbubbla”. Längst upp i hörnet på skärmen finns en liten pratbubbla man kan 
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trycka på, och då kommer det fram en vy där man kan skriva ett meddelande till sin 

motståndare. Hon uppmanar eleverna till att skriva ”Hej!” till sin motståndare och berätta 

vilka man är, eftersom att alla par har inloggningsnamn som Svanskolan1, Svanskolan2, och 

så vidare.  

 

Sandra delar in gruppen i par, och ger dem inloggningsuppgifter. Sedan får varje par sätta sig 

vid en läsplatta. Vissa par är mycket uppspelta eftersom att det är första gången Sandra låter 

dem spela Wordfeud i klassrummet. Alla par spelar mot varandra, och det pratas mycket om 

att få höga poäng för orden de skriver, och därmed vinna spelomgången.  

 

Hos årskurs 1 i Svanskolan noterade jag att kommunikationen var omfattande, och även här 

förs på olika plan. Eleverna publicerar vad de arbetar med för tillfället, och interagerar på så 

vis med så många fler människor än de som ryms i klassrummet. De får respons via 

kommentarer till de blogginlägg de gör, och det synliggör deras arbete mycket mer, till 

skillnad från om endast läraren skulle uppmärksamma med sina kommentarer och omdömen. 

Här utöver pågår samtidigt en intern kommunikation eleverna emellan i klassrummet, både 

muntligt och via läsplattorna. Precis som jag iakttog på Lärkskolan så verkade alla elever vara 

delaktiga, och alla kunde utgå ifrån sin egen förmåga i samspel med en partner.   

 

4.2 Redovisning av intervjuer med lärarna 

4.2.1. Hur lärarna började använda digitala verktyg i klassrummet 

Linda på Lärkskolan berättade om hur hon fick en bok av Rektorn för fem år sedan; det var 

boken av Trageton (2005), som jag i tidigare avsnitt utförligt redovisat. Linda hade inte hört 

talas om metoden förr, och kände inte till någon annan som använde den. Rektorn uppmanade 

henne att använda metoden i den årskurs 1 hon undervisade för tillfället. Hon uttryckte att det 

var en speciell situation, och hon vågade därför inte använda sig av den fullt ut. Hon kallade 

det ”en light-varitant av att skriva sig till läsning”. Hon såg inga sensationella resultat vid den 

tidpunkten, utan hon tyckte att elevernas prestationer var ”normala” i jämförelse med de 

tidigare klasser hon haft.  

 

När Linda efterhand kom i kontakt med andra lärare som ”trodde” på metoden och 

förespråkade möjligheterna förändrade Linda sin inställning och bestämde sig för att börja 

arbeta med metoden ”fullt ut” såsom de andra lärarna berättade att de gjort. Tiden innan fram 

tills dess beskriver hon som besvärlig. Klassrumsklimatet var helt annorlunda än det är i 

dagsläget, det var stökigt och högljutt. Hon använder orden ”kaos”, ”fruktansvärt” och 
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”jättejobbigt” för att understryka att den lugna klassen som hon har nu faktiskt för lite mer än 

ett år sedan var en helt annan.  

 

Alltsedan hon vågade satsa på metoden har Linda haft tur med att få modern teknik till sitt 

klassrum. Det började med några bärbara datorer efter att rektorn gett henne Tragetons bok, 

och sedan en Smartboard. För ett år sedan fick de fyra läsplattor, och för några månader sedan 

blev deras datorer utbytta till fyra nya, bärbara datorer från samma tillverkare som gjort 

läsplattorna som de använder.  

 

Sandra på Svanskolan började använda sig av Att skriva sig till läsning-metoden för sex år 

sedan. Precis som Linda blev hon uppmuntrad av sin rektor att arbeta med Tragetons metod, 

och även hon fick några datorer till sitt klassrum och senare också en Smartboard. För ett år 

sedan fick de sex läsplattor och sex nya bärbara datorer som ersatte de äldre datorer de haft 

tidigare. Tanken var att klassen på 23 elever skulle kunna delas upp i par och sitta med 

antingen en dator eller en läsplatta. Samma tanke fanns i klassen på Lärkskolan.  

 

4.2.2. Snarare ett förhållningssätt än en metod 

Sandra framhåller att arbetssättet som utgick från Tragetons metod snarare är en fråga om ett 

förhållningssätt i klassrummet numera. Det som började med att skriva sig till läsning blev 

förkortat till ”ASL”, och utvecklades senare till ”ASL 2.0” på grund av att de tog in webben i 

klassrummet och började publicera sitt arbete i bloggar. Klass 1 på Svanskolan är med i tre 

olika bloggar för tillfället. Sandra och hennes klass har stort stöd från rektor, skolledning och 

kommunens IT-samordnare, som jag nämnt tidigare var det mycket genom dessa som Sandras 

arbete med ASL-metoden initierades för sex år sedan.  

 

Klass 2 på Lärkskolan har en egen klassblogg och Linda uttrycker i intervjun att hon vill bli 

flitigare med att publicera elevernas texter. Men hon påtalar också att hennes arbetssätt har 

skapat ett speciellt förhållningssätt i klassen. Eleverna har inga tryckta läromedel över 

huvudtaget längre, men det skapar inget bekymmer för varken elever eller föräldrar. Sandras 

elever i Svanskolan har efterfrågat läroböcker, och Sandra misstänker att det kommer 

”hemifrån”. Hon letade fram några äldre böcker; ”du vet de här gamla Ärtan-Pärtan, och nån 

Snick-Snack och Läsning och vad dom nu heter” och låter vissa elever arbeta i de böckerna 

när det är fritt val, men det är inget som Sandra arbetar systematiskt med.  
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Både Sandra och Linda förklarar att eftersom tekniken som de arbetar med kostar mycket 

pengar så finns det inte många kronor över till att köpa in tryckta läromedel och böcker. Dock 

så verkar ingen av lärarna se detta som en nackdel.  

 

4.2.3. Möjligheter i undervisningen 

Linda framhåller att det bästa med att använda sig av digitala medier i undervisningen är att 

hon får med sig alla; 

 

Alltså, pyssliga tjejer lyckas i alla system (…) Men det är det att faktiskt få de stökiga 

pojkarna, att också prestera. Språk har de ju. Alla har de språk. Men om alla stökiga pojkar, 

som annars ofta misslyckas i en vanlig traditionell undervisning… som är så, ’men hade det 

inte bara varit för Nisse, Kalle, och Pelle, som är sådana stökiga killar, så hade det ju varit rätt 

så lugnt’.  

 

Sandra har samma tankar och ser den främsta vinsten i att använda digitala verktyg i läs- och 

skrivundervisningen i att ”alla ska gå ut från skolan och känna att de har lyckats”, och hon 

poängterar att ”Alla kan lyckas, så är det.”. Linda framhäver ”Att de lyckas gör att de får 

självförtroende och då vågar de fortsätta. Och de går med rak rygg genom, än så länge!”. 

Sandra menar att arbetssättet gör att eleverna stimulerar och utvecklar varandra, och att det är 

lätt att individualisera undervisningen. Hon vet precis vilka elever som hon kan och inte kan 

placera tillsammans i ett skrivpar, och hon vet också vilka elever hon behöver ”gå in och 

pusha lite mera”.  

 

Båda lärarna ser stora möjligheter med sitt arbetssätt och sin undervisning. Det verkar som att 

de elever som gagnas mest är de som har en mödosammare skolgång än den genomsnittliga 

eleven. På lärarna verkar det vara främst stökiga pojkar som finns i gruppen som har det 

mödosamt i skolarbetet. Linda framhåller att det som blir synligt bland eleverna är att allas 

texter (utskrivna från dator och läsplatta) ser likadana ut, och att alla elevers texter kan läsas 

av alla. Man vill skapa en känsla hos varje elev att den kan lyckas och göra snygga texter 

precis lika bra som någon annan.  

 

4.2.4. Om det sett annorlunda ut 

På frågan om de lärarna kunna tänka sig att gå tillbaka och undervisa som de gjort förr 

svarade både Linda och Sandra nej. De förkastade inte andra metoder, men de pekade på 

andra faktorer idag som skulle göra andra arbetssätt omöjliga för vissa elever. Linda utropade: 
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”Alltså här hade kunnat vara fullkomligt kaos!”. Hon använde sig av uttrycket slå bakut, 

detsamma gjorde Sandra: 

 

Hade en elev som i det här fallet, några som jag tänker på som nästan kan läsa, är på gång att 

ljuda, tvingats in i ett arbete med att sitta och forma varje bokstav för sig. Som har stora 

svårigheter med finmotoriken, då hade de slagit bakut. Fullständigt. Och barn idag är inte sena 

med att visa när de är missnöjda med något. Så, jag hade haft ett helt annat klassrumsklimat 

här. 

 

Linda talar om hur hon följt med i debatten kring läsplattor i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen som jag tidigare redogjort för. Hon är irriterad av attityderna som finns 

gentemot arbetssättet och påpekar ”vi ska inte ha några bokbål, vi ska inte bränna några 

pennor heller. Vi förbjuder absolut inga pennor, det är bara det att, det är inte det vi lägger 

fokus på.”. Hon fortsätter med att förklara att det hade varit konstigt för eleverna att gå in i en 

skola där man bara använder sig av penna och papper när de vet att verkligheten ser 

annorlunda ut. Eleverna vet att deras föräldrar, syskon, och andra personer i den nära 

omgivningen skriver på datorer och mobiltelefoner dagligen.  

 

4.2.5. Upplevelser av motstånd 

Eftersom forskningsunderlaget till Att skriva sig till läsning-metoden är magert så undrade jag 

om lärarna mött motstånd mot sitt arbetssätt. Linda talade om att hon alltid har mött motstånd 

överallt, speciellt från andra lärare. Hon menar att ”undervisningssätt är personligt för lärare” 

och ofta känsligt att diskutera. Dessutom menade hon att lärare i allmänhet är ”egensinniga 

och gillar att bestämma”. Sällan kom motståndet från föräldrar och barn.  

 

Sandra påpekar att hon ofta fått försvara sitt arbetssätt och den inlärningsmetod som hon tror 

på. Hon är medveten om att det är långt ifrån alla som arbetar på det sättet. I likhet med Linda 

har Sandra stött på mest motstånd från andra lärare: 

 

Ja, jag har stött på motstånd. Utifrån kollegor, men kanske inte just på grund av att de åberopar 

att det är snålt med forskning. Utan det är nog mer bara kanske en teknikrädsla, eller att de är 

vana vid ett annat arbetssätt och då gör man, då kör ju de på det de tror på liksom. Det är nog 

mer i andra forum, exempelvis Internet.   

 

Sandra avfärdar påståendet om att detta arbetssätt är något som bara är populärt just nu. Hon 

beskriver hur ganska många lärare i Sverige börjat jobba med metoden även att det inte finns 

några vetenskapliga forskningsrön att luta sig mot. ”Men jag kan samtidigt känna att varför 
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måste allting forskningsbeläggas? För om jag med min rena empiri ser att resultaten funkar, 

och vi har dessutom roligt när vi gör det, och barnen tycker det är skoj att gå i skolan”.  

 

Även Linda förklarar att det unika med metoden är att lärare själva har anammat den, och 

även sett möjligheterna och resultaten med den, men understryker att man måste ha stöd från 

forskning, och hon vet att forskningsprojekt är på gång både i Sverige och i Nordamerika.  

 

4.3 Redovisning av intervjuer med elever 

4.3.1. En självklarhet med digitala verktyg 

Alla de fjorton elever som jag intervjuade lät förstå att läsplattor och datorer är något som är 

självklart för dem. Alla hade någon form av dator i sitt hem, och endast ett fåtal av dem skulle 

kunna föreställa sig ett klassrum utan digitala medier. Erik i klass 1 på Svanskolan skulle 

kunna tänka sig det, men var högst tveksam; ”Ja, vad heter det, jag tror inte det hade gått så 

jättebra (…) Det hade ändå varit ganska bra. För att man lär sig att skriva för hand. Men jag 

tror inte det hade funkat så bra.” 

 

De flesta elever tyckte det var en underlig fråga jag ställde till dem, om de skulle kunna 

föreställa sig att de bara hade haft penna att skriva med. De som gick i klass 1 på Svanskolan 

hade inte börjat skriva med penna än, det skulle de få göra när de började i årskurs 2 

förklarade de. Klass 2 på Lärkskolan hade inte heller skrivit med penna när de gick i första 

klass, det hade de satt igång med det när de började i andra klass i höstas.  

 

4.3.2. Läsplattan och datorn regerar över pennan 

I klassen på lärkskolan var de bärbara datorerna populärast bland eleverna när de fick välja 

läs- och skrivverktyg. De flesta tyckte det var enkelt att skriva både på bärbar dator och 

läsplatta, men många föredrog datorn och det riktiga tangentbordet. När jag frågade om hur de 

tyckte att det var att skriva för hand med penna på papper, var det en hel del elever som tyckte 

att det gick ganska bra. En del uttryckte att det tog längre tid eller att det var lite svårare. Lisa 

på Lärkskolan svarade att: ”Man har lärt sig på datorn hemma också, för man skriver inte så 

mycket för hand hemma, så man skriver mest på dator”. Anna, i samma klass, tyckte bättre 

om att skriva på dator eftersom ”om man skrev fel på ett papper gick det inte alltid att sudda 

ut”, till skillnad från datorn.  
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4.3.3. Att arbeta i skrivpar  

När jag intervjuade eleverna frågade jag varje elev om de tyckte bäst om att arbeta själv eller 

tillsammans med någon. Majoriteten tyckte bäst om att arbeta i par. Jag försökte få dem att 

utveckla varför de kände så, och en del av eleverna gav lite längre svar. Lars i klass 2 på 

Lärkskolan förklarade ”För då kan den andra komma på andra idéer och så. Och så kommer 

jag på andra idéer (…) Och när man pratar så kommer man på nytt”. Johan i samma klass 

uttryckte en liknande tanke; ”Om typ inte jag kommer på nån idé så kommer kanske den 

andre på en idé”. Tindra på lärkskolan svarade att hon tyckte att det var roligare att samarbeta 

än att sitta själv.  

 

Två flickor i klass 1 på Svanskolan gav även de lite utförligare svar. Karolin svarade ”Bättre 

att man är två (…) För ifall man inte stavar rätt så kanske den andra kan stava rätt”. Stina 

förklarade sina funderingar på ungefär samma sätt som Lars och Johan på landsskolan, ”För 

dom kanske hittar på något bra som inte jag hittar på, och så kan man typ skriva det 

tillsammans så blir det längre meningar”.  
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5 Diskussion 

I detta avsnitt är min ambition att koppla forskningsbakgrunden till de resultat den empiriska 

undersökningen gav. Diskussionen utmynnar i några slutsatser som är relaterade till syftet 

med arbetet, nämligen att undersöka hur några lärare och deras elever förhåller sig till digitala 

verktyg som stöd i den tidiga läs- och skrivundervisningen.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Nu i efterhand kan jag konstatera: Hade jag gjort om undersökningen hade jag endast 

intervjuat lärare. Jag hade intervjuat fler lärare, och även lärare som inte använde sig av Att 

skriva sig till läsning-metoden för att synliggöra skilda förhållningssätt.  

 

En av anledningarna till att jag bara skulle ha intervjuat lärare är på grund av att det är svårt 

att intervjua barn, har jag förstått nu efteråt kan tilläggas. Eleverna i undersökningen gav 

väldigt korta och fåordiga svar, och jag fick intrycket av att de tyckte mina frågor var 

märkliga. Att fråga en elev vad den tycker om att använda sig av datorer och läsplattor kan te 

sig märkligt då eleven inte har använt andra skrivverktyg i undervisning.  

 

Ännu en sak som bör nämnas i metoddiskussionen är nyckelinformanterna. I och med att jag 

medvetet valde ut lärare som arbetade med digitala verktyg i sina klassrum, och även med Att 

skriva sig till läsning-metoden, så bidrog detta till att resultatet blev på ett särskilt sätt. I detta 

fall blev resultatet väldigt positivt och förespråkande. Hade jag i motsats valt ut 

nyckelinformanter som alla arbetade med någon typ av traditionell, syntetetisk (bottom-up) 

läs- och skrivinlärnings-metod hade mitt resultat och mina slutsatser blivit mycket olika det 

nuvarande resultatet.  

 

5.2 En naturlig sak för elever idag 

Människor i det västerländska samhället idag omges av en rad olika medier både i hemmiljö, 

på arbetsplatser och i olika offentliga och privata sammanhang. För eleverna i min 

undersökning tedde det sig som en naturlig sak att lära sig skriva på dator, mycket på grund 

av att de är bekanta med aktiviteten hemifrån. Fast (2007) blev varse att de sju barn som 

ingick i hennes undersökning läste och skrev via populärkultur och olika medier i hemmet i 

mycket högre grad än hon förväntat sig. Också Marsh (2010) betonar vikten av att skolan tar 

tillvara på den tidiga förståelse som barn har fått för läsning och skrivning genom olika 

medier i hemmet. Läraren Linda i min undersökning framhöll att det skulle vara konstigt för 
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eleverna om de endast hade skrivit med penna på papper eftersom elevernas verklighet 

utanför skolans dörrar innehåller datorer, mobiltelefoner, läsplattor och teveskärmar. Om man 

som lärare använder sig av digitala verktyg i undervisningen kan det mycket väl vara så att 

man tar tillvara på och bygger vidare på de tidigare erfarenheter eleverna har med sig i sin 

ryggsäck till skolan (Dyson, 1993).  

 

Att eleverna arbetar mycket parvis i klassrummen såg de flesta elever som jag intervjuade 

som givande och utvecklande. De var medvetna om att samarbete kunde få dem framåt i 

arbetsprocessen. Metoden förespråkar just detta att samspelet ska hjälpa varje enskild elev att 

utvecklas inom den nära utvecklingszonen som Vygotskijs sociokulturella teori förordar 

(Dysthe, 1995). I klassrummen där jag utförde min empiriska undersökning hade lärarna 

utvecklat metoden till att involvera publicering på Internet.  

 

5.3 Vikten av individualisering och parollen ”Alla kan lyckas” 

Min undersökning visar att lärarna tyckte att Att skriva sig till läsning-metoden var effektiv 

eftersom den passade alla elever i deras respektive klasser. Just möjligheten till 

individualisering i klassrummet gjorde att eleverna kände att deras arbete var meningsfullt.  

 

Både Linda och Sandra presenterade en mycket positiv inställning till Tragetons metod och 

hävdade att alla elever kan lyckas i det arbetssätt de använder sig av. Även Andersson (2010) 

såg i sin undersökning att alla elever gagnades av arbetssättet och även att eleverna fick stor 

läs- och skrivlust. Trageton (2005) utvecklade metoden främst för att komma åt elevernas 

motivation och engagemang, och debatten och utvecklingen i klassrummen tyder på att en hel 

del verksamma lärare upplever att metoden främjar detta. Vad som återstår att se är vad 

pågående forskningsprojekt kommer fram till.  

 

5.4 Motstånd, ifrågasättande och hinder 

I forskningsbakgrunden framkom det att Tragetons Att skriva sig till läsning-metod har 

ifrågasatts med motiveringen att forskningsunderlaget är magert. Den forskning som pekar på 

att läs- och skrivutvecklingen gynnas av att barn skriver och lär sig bokstäver genom att 

skriva för hand (Gentry & Graham 2010) ifrågasätter Tragetons metod som har datorn som ett 

centralt verktyg. Det förefaller som att momentet med att man överger det traditionella 

bokstavsformandet med kritor, penslar, penna och papper som är centrala verktyg, som man 

traditionellt gjort i den tidiga läs- och skrivundervisningen, sticker många i ögonen.  
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Både Linda och Sandra upplevde att de fick försvara sitt arbetssätt. De som ifrågasatte dem 

var främst andra lärare och kollegor. Orsaker till detta menar jag kan sökas i det faktum att 

skolans praktiker är starkt traditionsbundna, och att många lärare visar sig skeptiska till 

metoder som innehåller modern teknik. Känner lärare, och människor i allmänhet skulle jag 

vilja tillägga, en oförståelse och okunskap inför nya fenomen intar de ofta en kritisk ställning, 

något även Svedner (2010) påtalar. Linda och Sandra såg motståndet och ifrågasättandet av 

deras arbetssätt som ett slags hinder eftersom att den påverkade dem på ett negativt sätt. Båda 

trodde på den metod de arbetade med, och underströk vikten av att ha ”kompisar” på den 

skola man jobbade på, och att överleva i lärarrummet.  

 

Övriga hinder som fanns med att använda digitala verktyg som stöd i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen var bland annat att tekniken ibland vållade besvär. Sandra och Linda 

uttryckte det som att det egentligen inte var ett hinder i sig, eftersom att besvären bestod i att 

antingen en dator, läsplatta eller Smartboard slutade fungerade, eller att uppkopplingen till 

Internet bröts. Alla dessa hinder, eller snarare tekniska problem, kunde lösas av antingen 

läraren själv, eller en IT-support i kommunen. För elevernas del kunde ingen av lärarna se 

något hinder, eller något negativt med att arbeta med digitala verktyg och Att skriva sig till 

läsning-metoden. Som det även framkom i forskningsbakgrunden så pågår ett 

forskningsprojekt i Sandvikens kommun, och de forskare som håller i projektet har hittills 

upptäckt att lärarna som använder ovan nämnda metod i sina klassrum har en väldigt positiv 

inställning (Holmqvist, 2012).  

 

5.5 Resultatets konsekvenser för yrkesrollen 

Det som syns både i forskningsbakgrunden och i den empiriska undersökningen är att 

metoden har börjat bli populär bland många lärare i Sverige, men att den samtidigt kritiseras 

från olika håll för att inte vara vetenskapligt granskad. En del forskningsprojekt är under 

bearbetning eller i startgroparna, och resultaten som kommer att utmynna ur dem kan avgöra 

om Att skriva sig till läsning-metoden fortsätter förespråkas av verksamma lärare. Hur det än 

blir, så tror jag att de digitala medierna kommer stanna i klassrummen och användas som stöd 

och verktyg för eleverna. Oavsett vilken läs- och skrivinlärningsmetod man som lärare väljer 

att använda måste man ändå kunna använda sig av IKT i undervisningen, och även få eleverna 

att uppnå kunskapskravet att kunna skriva på dator i Årskurs 3 (Skolverket, 2011).  
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5.6 Den förändrade undervisningen 

Trageton (2005) påtalar att elever i skolan har gått från att vara konsumenter till att bli 

producenter. I Sverige för cirka femtio år sedan styrde en behavioristisk kunskapssyn där 

eleven var en konsument som serverades kunskapsstoff. Efter en tid anammades en 

konstruktivistisk grundsyn där man såg eleven som självlärande och byggare av egen 

kunskap; eleven blev till en producent. Detta har sedan förändrats och knutits ihop med ett 

sociokulturellt perspektiv där eleven fortfarande skapar sin egen kunskap, men gör detta i 

samspel med andra människor i många olika sammanhang. De digitala mediernas roll utökar 

de sammanhang där samspel och kommunikation människor emellan kan ske, både i och 

utanför skolan.  

 

Säljö et al. (2011) menar att den digitala revolutionen har förändrat, och kommer att fortsätta 

förändra, samhället och alla komponenter som ingår däri, bland annat skola och utbildning. 

Skrivande har blivit en del av människors vardag på ett helt annat sätt än det varit tidigare, 

och dagens medieekologi, även så kallad skärmkultur, ställer krav på att människor utvecklas 

till kritiska och självständiga tänkare.  

 

Något annat som lärare redan känner av är att elever inte sällan har större kunskaper i digitala 

mediers användning än lärarna själva har; ”Att eleverna kan mer än lärarna är också ett brott 

mot ett traditionellt sätt att se på skola och undervisning. Detta blir mycket tydligt vad gäller 

medieanvändning” (Fast, 2007, s.185). Barn och ungdomar som vuxit upp med digitala 

medier runtomkring sig kommer att visa upp andra kunskaper än vad många av deras 

undervisande lärare har. Förhållningssätten är många bland lärare, och på något sätt måste 

man som verksam lärare ha elevernas erfarenheter i åtanke när man lägger upp sin 

undervisning. Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket, 2011, s. 8) ska den likvärdiga utbildningen i Sverige ”främja elevernas fortsatta 

lärande och utveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper”. Den digitala utvecklingen som sker i samhället och påverkar eleverna i deras 

nära omgivning behöver alltså tas hänsyn till, och ”räknas med” i undervisningen. Att skriva 

sig till läsning-metoden kan vara en av många vägar att gå. 

 

5.7 Slutsatser 

En av mina forskningsfrågor var vilka attityder som fanns hos eleverna till att använda 

digitala medier i klassrummet, och resultatet jag fick var som jag nämnde ovan; Eleverna såg 
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det som en självklarhet att de arbetade på datorer och läsplattor, de kunde inte föreställa sig 

något annat. I forskningsbakgrunden framkom det även att människor skriver och 

kommunicerar på ett annorlunda sätt idag, och därför måste skolvärlden förhålla och anpassa 

sig till den digitala utvecklingen. Att lära sig läsa och skriva på dator borde ses som en 

naturlig utveckling i det moderna samhället.  

 

De hinder som lärare ser med arbetssättet är främst motståndet och ifrågasättandet som riktas 

mot dem från bland annat kollegor. Som motsats förespråkade lärarna alla möjligheter som de 

kunde se med metoden, bland annat att de kunde individualisera undervisningen och att alla 

elever kan lyckas. Med digitala medier som ett stöd och verktyg i klassrummet får man även 

de stökiga pojkarna att känna läs- och skrivlust.  

 

Det som framkom i min kvalitativa undersökning var att lärarnas förhållningssätt visade sig 

vara positiva och förespråkande, men även en aning frustrerade eftersom metoden inte är helt 

accepterad i skolvärlden ännu. Det som också kunde ses var att lärarna i undersökningen 

utvecklat Att skriva sig till läsning-metoden till något som passat deras klassrum och även 

tagit in webben i undervisningen.  

 

Som lärare är man tvungen att följa läroplan och kursplaner, och då utgör de digitala 

verktygen en självskriven plats i undervisningen. Det läraren kan påverka är undervisningens 

utformning, samt hur pass mycket man vill fokusera på de digitala medierna som ett verktyg.  
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6 Sammanfattning 

Syftet för min uppsats var att ta reda på hur några lärare och elevers förhållningssätt var till 

digitala verktyg som stöd i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Metoden till min 

undersökning bestod först av en litteraturgenomgång där jag undersökte forskning på 

området. Sedan genomförde jag en empirisk undersökning i form av kvalitativa intervjuer 

med två lärare och 14 elever som informanter, samt observationer i två klassrum.  

 

Det som framkom i den första delen av uppsatsen, i litteraturgenomgången, var att digitala 

medier används allt mer i både hemmiljö och skola. Jag gick närmare in på en relativt ny läs- 

och skrivinlärningsmetod, Att skriva sig till läsning, som har blivit populär i Sverige de 

senaste åren. Metoden går ut på att elever i årskurs 1 skriver sig in i läsningen med hjälp av 

dator, och börjar skriva med penna först i årskurs 2. En ganska splittrad syn på metoden finns 

då forskningsunderlaget är magert, men många verksamma lärare som använder sig av 

metoden förespråkar den starkt. Detta syntes också i andra delen av uppsatsen i den empiriska 

undersökningen. De två lärarna såg många möjligheter med arbetssättet och framhöll att alla 

elever kan lyckas. Eleverna i sin tur såg det som en helt naturlig sak att de inte lärde sig skriva 

med penna i årskurs 1, och de gav intrycket att de tyckte om att skriva på dator och läsplatta.  
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7 Förslag till vidare forskning 

En sak som jag bland annat observerade i de två klassrummen var att lärarna utnyttjade 

webben i undervisningen, och publicerade elevernas arbeten på olika vis. Det hade varit 

intressant att forska i hur det påverkar elevernas motivation och lust när de vet om att deras 

alster publiceras på webben och blir synliga för en bred publik. Är lågstadielever medvetna 

om hur många människor som kan läsa deras klassbloggar? Kan det ha negativa effekter för 

eleverna? Det är några frågeställningar bland många som man skulle kunna ha i vidare 

forskning. Men det som egentligen är mest aktuellt för tillfället är att ”bevisa eller motbevisa” 

om Att skriva sig till läsning-metoden är en effektiv metod som gynnar alla elever. Måhända 

att forskningen kommer fram till att det är skadligt för eleverna att inte skriva med penna det 

första skolåret? Vem vet?   
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BILAGA 1 

 

Hej elever och föräldrar! 

Jag är en student från högskolan i Kristianstad, och jag är inne på min sjätte termin på 

lärarutbildningen för f-6 lärare. Jag skriver på min C-uppsats nu, också kallat examensarbete. 

Jag ska undersöka vad för attityder det finns bland lärare och elever till att använda 

skrivplattor i undervisningen i lågstadiet, inriktat på den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

Orsaken till det valda ämnet är att jag har uppfattat att det finns blandade åsikter, både 

positiva och negativa, till den relativt nya IKT-metoden ”skriva sig till läsning” som bedrivs 

på många skolor för tillfället. Något som jag också kommer att undersöka är vilka för- och 

nackdelar man kan se med den här typen av undervisning, och om hur lärare och elever 

uppfattar det.  

 

Min undersökning kommer att gestaltas av intervjuer med lärare och ett antal elever, samt 

observation av ett undervisningstillfälle. Jag kommer att använda mig av ljudinspelning vid 

intervjuer, och eventuellt filminspelning vid klassrumsobservation. Vårdnadshavarens 

godkännande krävs för att eleverna ska få ta del i min undersökning. Elever och lärare 

kommer att vara helt anonyma i min uppsats. Alla ljud- och filminspelningar kommer att 

raderas senast efter opponeringstillfället (10/6) och de kommer inte att spelas upp för någon, 

med undantag av min handledare eller min examinator vid efterfrågan.  

Tack på förhand! Vänliga hälsningar 

Sofie Sassersson 

 

Frågor angående undersökningen? Mejla då till: sofiesassersson@live.se  

……………………………………………………………………………………........... 

 

Jag godkänner att mitt barn får delta i:   □ Intervju med ljudinspelning 

 □ Observation med filminspelning 

Skola: ___________________________ 

 

Vårdnadshavarens namn: Vårdnadshavarens underskrift:  

_________________________________ ___________________________________ 

Elevens namn: Elevens underskrift:  

_________________________________ ___________________________________

mailto:sofiesassersson@live.se
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BILAGA 2 

 

Frågor till elever 

 

Vad tycker du bäst om att använda på lektionen; läsplatta (padda) eller bärbar dator?  

- Hur kommer det sig/ Varför det?  

 

På vilken är det enklast att skriva; på läsplattan (paddan) eller den bärbara datorn?  

- Varför?  

 

Hur tycker du det är att skriva för hand med penna?  

 

Kunde du läsa när du började i ettan? Kunde du skriva?  

 

När ni jobbar vid läsplatta och bärbar dator i klassrummet, jobbar du helst själv eller med 

någon (i par)?  

 - Hur kommer det sig? 

 

Hur tror du det skulle varit i klassrummet om ni inte hade haft några läsplattor eller datorer 

alls?  

- Om man bara hade skrivit med penna, för hand?  
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BILAGA 3 

 

Frågor till lärare 

 

Vad har du för typ av lärarutbildning?  

 

Hur länge har du arbetat som lärare/ hur lång yrkeserfarenhet har du?  

 

Har du alltid arbetat i lågstadiet?  

 

Hur skulle du beskriva din nuvarande klass?  

 

Hur länge har du använt dig av att skriva sig till läsning – metoden?  

- Och innan dess, har du då använt dig av datorer som stöd i undervisningen?  

 

Hur upplever du att eleverna tycker om användningen av det här arbetssättet?  

 

Ser du några tydliga positiva effekter av att använda läsplattor och datorer i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen?  

- Ser du några tydliga negativa effekter?  

- Möjligheter och hinder?  

 

Har du märkt att elever idag, när de börjar i årskurs 1, kan hantera datorer? (att de har med sig 

en datorvana hemifrån, med andra ord).  

 

Skulle du kunna tänka dig att gå tillbaka till en traditionell undervisning? Alltså, att inte ha 

några läsplattor eller och datorer alls i undervisningen?  

 

Har du stött på motstånd någon gång för att du använder dig av det här arbetssättet, till 

exempel för att forskningsunderlaget är så magert till just att skriva sig till läsning – 

metoden?  

 – Från kolleger?  

 


