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Abstract 
 

The aim of the study is to examine how teachers work with writing in order to promote pupils 

literacy. The object is also to study what possibilities and confines the teachers see with ICT 

as a teaching aid regarding literacy. The empiricism of the study is made up of the answers 

from the interviews. A conscious selection concerning the assortment of the participating 

teachers has been made and therefore only teachers who work with preschool and primary 

school have been interviewed. The teachers all work in the same municipality but on different 

schools in order to make the result as varied as possible. The theoretical framework for the 

study is the socio-cultural perspective and the emergent literacy in which pupils learn through 

interaction.  

 

My study shows that teachers use writing to a high extent and all of them emphasize that 

writing and reading are intensely connected. Several teachers point out that many pupils learn 

to write before they learn how to read. The study also showed that participating teachers 

varied their method of working with writing. The most characteristic way of working was that 

all of the teachers started writing during the pupils first year in school and also that several of 

the teachers used the writing of a mutual diary as the pupils introduction to the world of 

writing.  The results show that all of the teachers use computers and other ICT based tools as 

a teaching aid but that the purpose of using ICT varies.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med skrivandet för att främja elevers 

läsinlärning. Syftet är också att undersöka vilka möjligheter och begränsningar lärarna ser 

med IKT som hjälpmedel i ett sådant arbete. Undersökningens empiri utgörs av 

intervjusvaren. Ett medvetet urval vad beträffar informanterna har gjorts där jag valt 

verksamma lärare i årskurs F-3 i samma kommun men på olika skolor för att få ett så varierat 

resultat som möjligt. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet samt 

emergent literacy där elever lär sig genom att interagera med andra. 

 

Min undersökning visar att lärare ägnar mycket tid åt skrivandet och att samtliga lärare 

poängterar att skrivandet och läsningen hör ihop. Ett flertal lärare framhöll att många elever 

lär sig skriva innan de kan läsa. Det framkom att informanterna varierade arbetssätt 

beträffande skrivande. De arbetssätt som var mest utmärkande var att samtliga elever skrev 

redan från årskurs ett och att många började med att skriva gemensamma texter i dagböcker. 

Resultatet har visat att samtliga lärare använder sig av datorer och andra IKT- baserade 

redskap som hjälpmedel men syftet med att använda IKT ser olika ut.  
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1. Inledning 
 

Kunskapen om det skrivna språket är en betydande faktor för att människor ska kunna delta i 

samhället (Säljö 2000, s. 157). Att lära sig att läsa och skriva i skolan är två av de viktigaste 

förmågorna (Taube 2007, s. 15). Vilket även läroplanen tar upp där skolan ska hjälpa eleverna 

att utveckla kunskaper för att kunna arbeta och vara delaktiga i samhället (Skolverket  2011, s. 

9).  Trageton (2014, s. 15) framhåller att läsa och skriva är två av de viktigaste delarna i 

läroplanen för grundskolan, där han poängterar att det är lättare för barn att lära sig skriva i de 

yngre åren, fyra till sju år, än det är att lära sig läsa vid samma ålder, ändå har man i skolan 

under många år börjat med läsinlärningen. Detta kan bero på att forskning och olika 

undersökningar så som PIRLS i huvudsak fokuserar på läsningen. PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) undersöker elevers läsförmåga och syftar till att 

jämföra läsutveckling för elever ur ett internationellt perspektiv. Resultatet av PIRLS är att 

elevers läsförståelse i Sverige är bra men att en försämring skett under de senaste tio åren 

(Skolverket  2012, s. 6). Trageton (2014, s. 15) poängterar att det är svårt att lära barn i de 

yngre åren att skriva men att man som lärare i dagens IKT- baserade samhälle kan se datorn 

som ett bra hjälpmedel för att lära elever att skriva och att det i sin tur främjar läsinlärningen.  

 

Mangen (2011, s. 1-2) talar om vikten av att skriva för hand då detta aktiverar ett motoriskt 

minne i hjärnan som gör att vi kommer ihåg bättre. Trageton (2014, s. 55) menar dock å sin 

sida att användandet av datorn som hjälpmedel vid skrivning kan främja elevers läs- och 

skrivutveckling då båda hjärnhalvorna arbetar samtidigt eftersom skrivandet då sker med båda 

händerna samtidigt, detta skulle alltså främja inlärningen.  

 

Under mina år som lärarstudent har elevers olika sätt att lära sig läsa intresserat mig. Främst 

då hur elevernas eget skrivande blir till något som de faktiskt kan läsa. Min femåriga dotter 

fick mig att bli ännu mer angelägen om att lära mig mer om skrivandets betydelse för 

läsningen då hon med hjälp av en bild på alfabetet började skriva flera olika ord på egen hand 

med hjälp av datorn, utan att hon vid de tillfällena kunde läsa ännu. Det samhälle som vi 

verkar i är i hög grad styrt av olika IKT- baserade hjälpmedel. Där datorer, läsplattor och 

Smartphone's är en del av det dagliga livet. Med de i åtanke kändes de angeläget att se hur det 
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i skolor arbetar med skriv - och läsinlärningen med IKT som hjälpmedel. Detta gör även att 

denna uppsats känns aktuell och viktig då IKT är ett ämne som det talas om i både skolan och 

i de vardagliga livet. Liberg (2015) framhåller att samhället idag är styrt av olika IKT- 

baserade hjälpmedel. Med datorn hjälper det eleverna att fokusera på innehållet istället för att 

försöka forma bokstäver. Bokstäverna på tangentbordet blir en modell till eleverna när det 

senare skriver för hand.  

 

Trageton (2014, s. 15) framhåller IKT (informations- och kommunikationsteknologi) som ett 

viktigt hjälpmedel för de yngre barnen för att främja skriv- och läsinlärningen. Med detta i 

åtanke avser jag att undersöka om lärare arbetar i linje med Tragetons metod att skriva sig till 

läsning för att främja skriv- och läsinlärningen och om lärare använder sig av IKT som ett 

hjälpmedel eller om de arbetar med handskriften.   

 Det finns många olika metoder för att utveckla elevers läsning och utifrån det 

som nämnts ovan vill jag i denna undersökning genom kvalitativa intervjuer med sex 

verksamma lärare se hur de arbetar med skrivandet för att främja läsinlärning och om de 

använder sig av IKT som hjälpmedel för detta.  

1.1. Syfte samt frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med skrivandet för att främja elevers 

läsinlärning. Syftet är också att undersöka vilka möjligheter och begränsningar lärarna ser 

med IKT som hjälpmedel i ett sådant arbete.   

För att tydliggöra syftet med denna undersökning har följande frågeställningar utsetts:  

 

 Vilken betydelse uppfattar lärarna att skrivandet har för läsinlärning? 

 

 Hur arbetar lärarna med skrivandet? 

 

 Hur arbetar lärarna med IKT för att främja elevers läs- och skrivinlärning? 

 

 Ser lärarna några fördelar respektive nackdelar med att använda IKT vid läs- och 

skrivinlärning? Vilka är det i så fall? 
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2. Teori samt tidigare forskning 
  

I följande kapitel kommer hänvisning till några relevanta pedagogiska teorier att ske. Studien 

kommer att ta upp olika faktorer för att kunna lära sig att läsa och skriva. Vidare tas 

användandet av IKT upp.   

2.1. Teoretiska utgångspunkter  
 

Inom sociokulturell forskning liksom forskningen inom literacy betonas skrivande som en av 

de mest betydelsefulla faktorerna för samhällsutvecklingen. Förmågan att läsa och skriva är 

för den moderna människan avgörande för att fungera både i yrkesmässiga såväl som i 

demokratiska sammanhang. Vi lever i ett informationstekniskt samhälle där mycket av 

tekniken och media vilar på att man kan använda sig av skrivande. Att kunna kommunicera är 

en av de viktigaste grunderna för den moderna människan (Säljö 2000, s. 157f). Arbetets 

teoretiska utgångspunkt kommer därför att bygga på det sociokulturella perspektivet samt 

emergent literacy vilket är vägen till att barn behärskar skrivning och läsning. 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv  
 

Vygotskijs syn på barns skrivutveckling handlar om att de genom leken närmar sig alfabetet 

och skrivandet, där det sociokulturella perspektivet sker genom interaktion med andra vilket 

leder till att barnet lär sig att läsa (Trageton 2014, s. 255). Vygotskij talade om den proximala 

utvecklingszonen där elever lär tillsammans med vuxna eller andra elever som kan mera och 

han ansåg därigenom att människan var i en ständigt lärande process (Säljö 2012, s. 193- 

194). Oavsett om det handlar om att lära sig läsa eller skriva måste barnen vara mogna nog för 

att ta till sig det som ska läras enligt Vygotskij vilket sker genom interaktion med andra (1978, 

s. 30-32). Genom att undervisningen i skolan bygger på interaktion och lek känner sig oftast 

eleverna mer motiverade att vilja lära sig och kunskaper kommer att skapas (Säljö 2000, s. 

133).  
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2.1.2 Literacy  
 

För ca 20 år sedan började begreppet literacy att användas i svensk forskning om läsning. 

Nationalencyklopedins definition  innefattar både läsande och skrivande 

(Nationalencyklopedin 2017). Ordet literacy har många olika betydelser och inbegriper flera 

olika delar inom läsning och skrivning (Westlund 2009, s. 67). Westlund (2009, s. 67-68) tar 

upp begreppet Emergent literacy vilket innebär att barnen innan skolstarten har kunskap om 

skrivande men att de fortfarande inte kan läsa. De leker gärna med böcker och försöker att 

läsa. Kullberg (2006, s. 1) definierar begreppet Emergent literacy som att man behärskar 

skrivandet. Svensson (2014, s. 40) anser i enlighet med Westlund att ordet literacy ändrar 

betydelse beroende på i vilket sammanhang det används. Begreppet kan kopplas till sociala 

sammanhang likväl som till digitala då samhället ständigt är i förändring. Detta ligger 

perspektivmässigt nära det sociokulturella ur vilket man betonar att människors förmåga att ta 

till sig kunskap skiljer sig beroende på sammanhang (Säljö 2000 s. 157).  

 

I denna undersökning används Emergent literacy som definitionen av ett barns väg till att 

behärska skrivande och läsning. Vägen ser olika ut för varje individ och oftast sker denna 

skrivutveckling i de tidiga skolåren (Kullberg 2006, s. 1). Trageton (2014, s. 255-257) menar 

att emergent literacy till största delen består av skrivandet och att vuxna bör skapa utrymme 

för eleverna där möjlighet ges till att leka och utveckla sitt skrivande. Detta är i linje med 

Vygotskijs sätt att se på skrivning och lärande. Svensson (2014, s. 43) menar att ordet literacy 

saknar en bra översättning och med det i åtanke kommer denna undersökning att använda det 

engelska begreppet.  

2.2 Styrdokument 
 

I läroplanens syftesdel för ämnet svenska kan vi läsa att undervisningen ska ge eleverna 

kunskap att utveckla tal och skrift. Utbildningen ska främja elevernas förmåga att utveckla de 

kunskaper som ligger i linje med läroplanen. Det centrala innehållet i ämnet svenska för 

årskurs 1-3 tar upp att eleverna skall lära sig att skriva för hand samt på dator. De ska lära sig 

strategier för att kunna läsa olika sorters texter. Vidare gäller i slutet av årskurs tre att eleverna 

ska kunna skriva texter för hand och på dator samt läsa elevnära texter (Skolverket 2011, s. 

222-223, s 227). 
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2.3 Faktorer för att utveckla skrivande och läsning 
 

Det har historiskt forskats en del på hur barn lär sig att läsa och skriva. Vad som framhålls 

som en essentiell faktor för läsinlärning är att barn via skrivandet knäcker läskoden (Westlund 

2009, s. 48-49). Utifrån detta anses det relevant att ta upp vilka faktorer som krävs för att lära 

sig att läsa.  

2.3.1 Läs- och skrivinlärning  
 

Intresset för skrivande finns hos barn redan i två till treårs ålder då deras angelägenhet att ta 

reda på vad det står i böcker, på skyltar och intresset för bokstäver växer fram (Eriksen 

Hagtvet 2006, s. 21). Chomsky (2013, s. 296) poängterar betydelsen av att motivera och 

stödja elevernas intresse för skrivandet. Hon framhåller att fördelen med att barn börjar  

skriva innan läsning är att de är mer delaktiga i skrivandet och att deras kreativitet ökar 

eftersom de är engagerade i händelseförloppet. Detta är i linje med emergent literacy och det 

sociokulturella perspektivet där barn i tidig ålder möter bokstäver och skrivande på olika sätt 

och genom att interagera med andra, där elevernas muntliga kommunikationen till varandra 

blir till det skrivna, vilket leder till att barnen lär sig att läsa (Trageton 2014, s. 96-97 & 255f).   

 

Chomsky poängterar att barn är redo att skriva innan de kan läsa, därför ska man introducera 

bokstäver och ord genom skrivande. Det har genom observationer av barn visat sig att om 

eleverna själva får välja börjar de med att skriva. Stavningen kommer senare att utvecklas 

genom erfarenheter (Chomsky 1976, s. 3). Frost poängterar vikten av att låta barn redan i 

förskoleklass börja undersöka skrivandet då han menar att alla elever då kommer att vara på 

rätt väg vad beträffar läsningen (2009, s. 57). Witting (1998, s. 20) framhåller att en av 

grunderna för att lära sig att läsa är att kunna bokstäverna och att eleverna kan uppfatta 

skillnaden mellan grafem (bokstäver) och fonem (bokstävernas ljud) vilket är en del i den 

språkliga utvecklingen. Detta poängterar även Trageton (2014, s. 277).  

 

Eriksen Hagtvet betonar vikten av att uppmuntra eleverna att skriva redan från skolstarten och 

poängterar att det ska finnas en mening i det som skrivs. Eleverna lär sig till slut att läsa 

genom skrivningen då de ser att den muntliga kommunikationen blir till det skrivna språket 

(2006, s. 101). Graham och Heberts framhåller i sin forskning att skriva sig till läsning är ett 
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verktyg för att lära eleverna att läsa. Utifrån ett flertal resultat har de påvisat att elevers 

läsning blivit bättre tack vare skrivandet (2010, s. 5).  

 

Att ha en bra läsfärdighet innebär att kunna avkoda och att förstå det man läser. Läsförståelsen 

är en kognitiv process vilket innebär att du förstår mer och mer av det som läses (Trageton 

2014, s. 276). När eleverna knäckt läskoden kommer förståelsen successivt öka med tiden, 

detta menar Eriksson, Grönvall och Johansson (2013 s. 87). Trageton poängterar att den 

viktigaste faktorn för att eleverna ska kunna knäcka läskoden är att de kan bokstäverna och 

förstår avkodningsprincipen. Avkodningen går ut på att de förstår att de muntliga blir till det 

skrivna som i sin tur ljudas fram till läsning (2014, s. 276-278).  

 

Frost understryker vikten av att motivera och främja elevernas lust att vilja skriva. Det 

centrala i början är att barnen överhuvudtaget skriver, så fokus bör ligga där och inte på hur 

det ser ut. Barn utvecklas i olika steg och som pedagog gäller det att vara lyhörd och hitta sätt 

som passar alla. Att låta barnen leka och skriva egna listor eller komihåglappar är ett 

arbetssätt för att lotsa dem i skrivandet (2009, s. 47-48).  

2.3.2 Fonologisk medvetenhet  

 

En förutsättning för att barnen ska lära sig att läsa och skriva är den fonologiska 

medvetenheten. Fonologisk medvetenhet innebär att eleven förstår skillnad mellan grafem och 

fonem och att de vet hur de använder språket på olika sätt (Eriksson, Grönvall & Johansson 

2013 s. 78-87). 

 

Innan eleverna har lärt sig bokstäverna kan de skriva i leken, fantisera och på så sätt få ner 

symboler som efter hand blir till bokstäver (Eriksen Hagtvet 2006, s. 118). När barn 

lekskriver härmar de oftast något som en annan vuxen tidigare gjort. De skriver på sitt sätt 

med bilder eller olika tecken (Eriksen Hagtvet 2006, s. 103). Trageton understryker att barn i 

åldrarna tre till sju år oftast skriver sig till läsning genom leken. När de senare har knäckt 

läskoden bör fokus ligga på att läsa så mycket som möjligt, då eleverna går från den 

fonologiska till den ortografiska läsningen vilket betyder att eleverna kan läsa hela ord (2014, 

s. 258). Ortografisk medvetenhet innebär att du inte längre behöver ljuda fram bokstäver utan 
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kan läsa hela ord. Det förutsätter att eleverna kan bokstäverna och att de har en fonologisk 

medvetenhet (Eriksson, Grönvall & Johansson 2013, s. 23). 

 

När barnen börjar skriva använder de sig av de bokstäver de redan kan. Björk och Liberg 

menar att detta kallas för upptäckarstavning, vilket innebär att orden ofta inte är rätt stavade, 

men denna process är viktig för eleverna då de tillslut lär sig hur ord ska stavas. När eleverna 

efter hand börjar skriva gör de det i olika steg. De börjar med att ljuda för att komma på 

vilken bokstav det är. Det är lättare för eleverna att stanna upp när de skriver om de 

exempelvis behöver hjälp med att ljuda fram någon bokstav. Till skillnad från läsningen där 

det underlättar om eleverna kan orden (Björk, Liberg 1996, s. 41).  

2.4 Läs- och skrivutvecklingskurvan  

 

Läs- och skrivutvecklingskurvan visar i vilka olika steg läsning och skrivning sker. Elevernas 

upplevda kompetens kan skilja sig mot verkligheten. Enligt denna kurva börjar barn att låtsas 

läsa och låtsas skriva genom bland annat leken (Eriksson, Grönvall & Johansson 2013, s. 29-

31). Det grammatiska samtalet, skrivandet och läsandet handlar om att eleverna börjar bli 

fonologiskt medvetna där de vid det grammatiska samtalet börjar visa intresse för det skrivna 

språket. Vid det grammatiska skrivandet har barnen börjat skriva genom att ljuda fram 

bokstäverna. Vid det grammatiska läsandet ligger fokus på avkodningen, det vill säga att 

kunna koppla rätt bokstav till rätt ljud och att ha förmågan att få fram det rätta ordet. Ser vi till 

denna kurva kommer eleverna att lära sig att läsa via skrivningen. Men barn lär sig på olika 

sätt och det är en aspekt att ta hänsyn till som pedagog. Några elever nuddar bara de 

grammatiska delarna i kurvan vilket innebär att alla inte behöver gå igenom varje steg lika 

grundligt, medan några elever behöver längre tid på sig att utveckla läsning och skrivning. Se 

figur 1 (Liberg 2006, s. 33-34). 
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Figur 1. (Liberg 2006, s. 33).  

Liberg menar att både tal och skrift lärs in utifrån det sociokulturella perspektivet där barn 

tillsammans med andra talar och skriver utifrån sin egna förmåga och på så vis utvecklar de 

sitt tal samt skrivande (Liberg 2006, s. 126-127).  

2.5 IKT 
  

I detta kapitel kommer det att tas upp olika uppfattningar och forskningsresultat vad gäller 

användandet av IKT eller handskrift. IKT vilket är informations- och kommunikationsteknik 

och har utvecklats från IT - informationsteknik. Behovet av att kunna kommunicera på olika 

sätt över Internet blev större vilket möjliggjorde att IKT växte fram (Carlsson 2014). Vidare 

kommer det att tas upp olika arbetssätt med IKT som hjälpmedel för skriv- och läsinlärning.  

2.5.1 Skrivande för hand eller med hjälp av IKT- baserade              

          hjälpmedel?  

 
Mueller och Oppenheimers forskning visar att barn kommer ihåg mer av det som de lärt sig 

om de skriver för hand i jämförelse med om de använder sig av datorn (2014, s. 1160-1162). 

Trageton (2014, s. 55) å sin sida framhåller att hjärnan tar till sig information på olika sätt. 

Den vänstra hjärnhalvan styr språket medan den högra styr det visuella. Genom att med höger 

hand använda handskrift kommer den informationen bearbetas i vänster hjärnhalva. Frågan är  

om inlärningen kommer att öka genom att använda båda händerna vid datorskrivande? Detta 

kan ställas i relation till det som Mueller och Oppenheimer menar i det ovannämnda. Mangen 

(2011, s. 1-3) har i likhet med Mueller och Oppenheimer genom undersökningar 

uppmärksammat att hjärnan reagerar på olika sätt vid skrivande för hand  i jämförelse med att 
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skriva med hjälp av datorn. Mangen menar vidare att när vi skriver för hand används ett 

motoriskt minne i hjärnan som gör att vi kommer ihåg bättre och utifrån det kommer elever 

att minnas bokstäver lättare. Det kan finnas en koppling mellan att skriva och läsa då minnet 

blir bättre genom handskrift och ord samt bokstäver känns igen lättare.   

 

Hultin och Westman (2014, s. 65-66) poängterar att med hjälp av IKT kan eleverna skriva 

egna texter som de vid tillfälle får läsa upp. Många barn uppskattar att få se och läsa upp sin 

datorskrivna text då den rent visuellt upplevs som proffsigare till skillnad från en handskriven 

text där mycket fokus till en början ligger på pennfattningen och att ljuda bokstäverna. De 

elever som har problem med finmotoriken kan då ofta känna sig misslyckade. Genlott och 

Grönlund har bedrivit studier i Sollentuna kommun där de framhåller att eleverna lär sig att 

läsa snabbare med hjälp av skrivandet. De framhåller att IKT är ett bra hjälpmedel där 

texterna får en bättre struktur. Genom elevernas intresse och nyfikenhet att använda IKT 

möjliggör de skriv- och läsutvecklingen genom att interagera med andra ( 2013, s. 99-102).   

 

Mangen (2011, s. 1-3) utförde en undersökning där två grupper med vuxna skulle lära sig ett 

okänt alfabet. Den ena gruppen använde datorn som hjälpmedel medan den andra gruppen 

skulle använda sig av penna och papper. Testgrupperna testades av efter tre och sex veckor där 

resultatet påvisade att den handskrivande gruppen hade bäst resultat vid båda tillfällena. Detta 

menar forskaren delvis kan bero på att hjärnans motoriska minne används vid skrivande för 

hand vilket leder till att vi minns bättre. I motsats till det har Genlott och Grönlund (2013, s. 

102-103) bedrivit forskning i Sollentuna med två stycken årskurs ettor. Den ena gruppen i den 

undersökningen fick skriva med hjälp av dator medan kontrollgruppen använde handskrift. 

Resultatet i studien visar att den elevgrupp som fick använda datorer fick ihop mer text och 

läsningen blev bättre. Eleverna hjälpte även varandra genom att använda sig av IKT där de 

bland annat diskuterade texterna online. Genom interaktion med varandra utvecklades deras 

texter vilket möjliggjorde bättre läsning. Kontrollgruppen däremot hade inte samma 

samarbete vilket hämmade deras läs- och skrivutveckling. 
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2.5.2 Olika arbetssätt med skrivande på datorn  

 
Trageton framhåller att datorer och surfplattor är en del av det samhälle vi verkar i och 

majoriteten av sexåringarna använder sig av det i hemmet. Utifrån det vore det märkligt om 

skolan inte använde sig av det som hjälpmedel (2014, s. 103). Detta framhåller även Björkvall 

och Engblom. Då datorer är en del av barnens dagliga liv menar de att det är viktigt att 

använda sig av IKT i skolan och göra bra undervisning av det som tillhör dagens moderna 

samhälle (2010, s. 272). Att använda sig av olika IKT- baserade hjälpmedel som exempelvis 

datorer, surfplattor, film eller appar kan ses som olika sätt att nå kunskapsmålen 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001, s. 31).  Att låta barnen så tidigt som i årskurs ett få 

skriva brev med hjälp av datorn hjälper deras förmåga att förstå språket samtidigt som det blir 

givande då det finns en riktig mottagare till brevet och att man via datorn enkelt kan föra en 

korrespondens (Trageton 2014, s. 141). Detta är även  något som Alexandersson, Linderoth 

och Lindö hävdar (2001, s. 62).  

 

Att använda sig av dator som hjälpmedel vid skrivandet är en fördel då det lättare ger både 

elever och lärare feedback då skrivandet blir tydligare via datorn eftersom bokstäverna har en 

enhetlig form på datorn. Det är även lättare att redigera i texten och barn redan i sexårsåldern 

kan skriva med hjälp av datorn. Att skriva för hand kräver mer tid då det inte är lika lätt att 

ändra det skrivna på pappret i jämförelse med att skriva på datorn (Trageton 2014, s. 259). Vid 

användandet av surfplattor behöver det läggas in ett externt tangentbord då det är lättare för de 

yngre barnen att skriva via tangenter i förhållande till touchskärmen (Trageton 2014, s. 62). 

Tangentbordet blir det primära redskapet för att eleverna ska lära sig grunden till läsning det 

vill säga alfabetets 29 bokstäver (Trageton 2014, s. 55).  

 

Vid utrymmet där eleverna ska få arbeta med datorer bör det finnas en affisch på alfabetets  

stora och små bokstäver vilket möjliggör elevernas arbete med bokstäverna då de kan använda 

sig av affischen. Barnen kan sen "leka" och pröva att trycka och känna på alla tangenter och 

har affischen som hjälp vid bokstavsarbetet. Som pedagog gäller det att uppmuntra till att 

våga pröva sig fram. Leken sker helst i par där den muntliga och sociala funktionen blir viktig 

i textskapandet där barnen har en muntlig dialog samtidigt som de skriver bokstavsräckor, 

alfabetet eller sina namn (Trageton 2014, s. 85-90). Björkvall och Engblom hänvisar i sin 
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forskning till användandet av dialogspel där eleverna får svara utifrån frågor i spelet. Svaren 

blir emellanåt felstavade men syftet är att skriva och inte att stava. Att poängtera är betydelsen 

av en pedagog som anpassar nivåerna rätt till varje individ då elever lär sig på olika sätt 

(2010, s. 284-286; 290-291). En förutsättning för att elever ska kunna utveckla sitt skrivande 

är att de har en bra muntlig utveckling då det muntliga språket utgör grunden för det skrivna 

(Trageton 2014, s. 252). Trageton poängterar vikten av att prata med barn om vad de har gjort 

under dagen och med hjälp av en vuxen låta dem själva få skriva ner några ord om det på 

datorn. Detta hjälper dem att minnas och de utvecklar sin fonologiska medvetenhet. När både 

läsningen och skrivningen är nära anknutet till den egna erfarenheten och det inte ställs några 

krav på att eleverna måste prestera och knäcka läskoden då kommer de lära sig att läsa genom 

skrivningen (2014, s. 96-97).   

 

I USA finns ett program som heter Writing to read där syftet är att lära barn redan på 

förskolenivå att skriva sig till läsning via dator och med hjälp av sina egna berättelser. I USA 

har detta projekt drivits sedan 80-talet och utvecklats under årens gång. Programmet går ut på 

att ha den egna erfarenheten som bas för det tidiga skrivandet och med hjälp av dator blir det 

en fonembaserad skrivning, då eleverna själva kodar sitt muntliga språk. Trageton framhåller 

flera andra metoder för läsinlärning där de börjar med att lära sig att läsa, men svårigheten är 

då ordbilder och ljudningen av bokstäverna, till skillnad från när barn i sin egen takt skriver 

sig till läsning. De använder sig då av sitt muntliga språk som blir till det skrivna vilket leder 

till att de lär sig läsa då de känner igen ord och bokstäver som de skrivit (Trageton 2014, s. 

267-268). 

Trageton (2014, s. 268) framhåller att det finns ett program där eleverna får ett visst antal 

fonem på datorn som bildar olika ord som de kan skriva utifrån. Progression sker utifrån varje 

individ och vilka steg som de har klarat av. Med hjälp av datorn och tangentbordet möjliggörs 

skrivträning redan i förskoleåldern där handskrivning kan vara en svårighet för vissa individer 

på grund av finmotoriken. 

2.5.3 Talsyntes som ett arbetssätt  

 

De digitala verktygen är värdefulla hjälpmedel för att utveckla läs- och skrivinlärningen där 

Kristensson framhåller betydelsen av att använda sig av talsyntes på datorerna som ett av 
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verktygen, vilket innebär att eleverna på en gång får det som de skriver uppläst för sig 

(Skolverket 2015, s. 1). Talsyntes har använts av specialpedagoger ända sedan 80-talet och har 

påvisat en bra utveckling hos elever med svårigheter beträffande läsning och skrivning. För 

nybörjarskrivare är talsyntes ett hjälpmedel vid produktion av egna texter (Trageton 2014, s. 

63).  

 

Hultin och Westman (2014, s. 65) framhåller att användandet av dator vid skriv- och 

läsinlärning är att föredra då det skapar en bra och trygg inlärning eftersom eleverna direkt 

genom talsyntes på datorn får feedback på det som de skrivit. Det skapar en bra struktur till 

eleverna och de orkar oftast arbeta längre än när de skriver för hand.  

 

Utifrån observationer från forskning av Hultin och Westman om hur de arbetar med ASL (att 

skriva sig till läsning) i Sandviken är det viktigt att det finns datorer så det räcker till de olika 

behov som finns. Det är att föredra om datorerna har tangentbord med ljud och att datorn är 

utrustad med program för talsyntes. Eleverna får redan i årskurs ett börja skriva på datorer där 

de börjar med att skriva meningar där första delen redan är färdigskriven. Detta kallas enligt 

Hultin och Westman för mönstertexter där pedagogen exempelvis skriver "jag vill" eller "jag 

kan" för att i ett senare skede låta eleverna fortsätta texten. Se figur 2 nedan (2014, s. 15-16). 

  

Figur 2. (Hultin och Westman 2014, s. 16) Texten ovan är skriven av en kille i årskurs ett.  
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3. Metod 
 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för val av metod samt forskningsetiska principer 

som styrt arbetet. Vidare diskuteras urval, avgränsningar, genomförande, validitet, reliabilitet 

samt generaliserbarhet.   

3.1 Metodologisk ansats samt val av metod 
 

Utifrån det sociokulturella perspektivet har jag valt kvalitativa intervjuer då jag vill få en 

djupare bild på lärarnas syn på hur barn lär sig. Den kvalitativa intervjun bygger på att 

interagera med andra människor och försöka förstå andras tankar och synsätt (Kvale 1997, s. 

62-63). Förståelsen är en process som kan brytas ner i delar för att sedan få en översikt av 

helheten (Kvale 1997, s. 49-50). En vedertagen undersökningsmetod som är i linje med det 

hermeneutiska perspektivet är kvalitativa forskningsintervjuer. Enligt Kvale handlar det om 

samtal med andra människor och om deras uppfattning kring intervjufrågorna. Att lyssna och 

låta någon annan uttrycka sina känslor och åsikter innebär att den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker förstå världen genom den intervjuade (Kvale 1997, s. 9). Den 

hermeneutiska forskningen är starkt förknippad med kvalitativa metoder så som intervjuer där 

förståelse söks hos andra kvalificerade individer (Lindqvist 1999, s. 190).  

 

Syftet med mitt val av metod var att få informanternas perspektiv i denna undersökning. Den 

kvalitativa forskningsintervjun är så kallad halvstrukturerad vilket innebär att öppna frågor 

ställs utifrån en viss mall men att det finns tid för eftertanke samt följdfrågor (Kvale 1997, s. 

32). När det handlar om kvalitativa forskningar utgår vi från varje individ och vilka 

erfarenheter denna har (Khilström 2016, s. 232).  

3.2 Avgränsningar, generaliserbarhet samt urval 
 

Jag har i min undersökning avgränsat informanterna till att innefatta enbart verksamma lärare 

i årskurs F-3. Jag har valt att intervjua sex informanter då det enligt Trost anses vara ett bra 

antal för att kunna hantera resultatet på ett tillfredsställande sätt (2010, s. 143-144).  
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På grund av tidsbrist har jag valt att avgränsa studien till lärare som är verksamma i mitt 

närområde, fast på olika skolor för att få en så bred bild som möjligt. Urvalet av informanter 

är begränsat till en kommun vilket kan hämma studiens generaliserbarhet. Selektionen gjordes 

med fokus på examinerade lärare som var verksamma inom det aktuella området, skriv- och 

läsinlärning. Detta för att jag endast ville ha lärare som var legitimerade och som arbetade i 

skolan. Jag använde mig av kontakter inom skolan samt att jag nyttjade den mellansvenska 

kommunens sida för mailkontakt till endast verksamma lärare. De sex första informanter som 

jag kontaktade gav positivt svar för deltagande vilket gjorde att jag inte behövde skicka ut 

ytterligare förfrågningar.  

 

De deltagande informanterna är följande:  

Pedagog A: 6 år som verksam lärare, åk 3. Utbildad upp t.o.m. årskurs 6.  

Pedagog B: 2 år som verksam lärare, åk 2. Utbildad F-3 lärare. 

Pedagog C: 6 år som verksam lärare, åk 1. Utbildad F-5 lärare med behörighet för årskurs 6.  

Pedagog D: 4,5 år som verksam lärare, åk 3. Utbildad F-6. 

Pedagog E: 40 år som verksam lärare, åk 1. Utbildad för lågstadiet.  

Pedagog F: 35 år som verksam lärare, förskoleklass. Utbildad förskolelärare. 

 

Jag anser att utifrån detta urval fanns det möjlighet till en bred spridning när det gäller 

resultatet då informanterna främst skiljer sig åt vad gäller verksamma år vilket gör att 

erfarenheten varierar mycket.  

 

Som bakgrund till denna studie ville jag se om det fanns några riktlinjer vad gäller IKT i den 

mellansvenska kommun där jag har bedrivit min forskning. Utifrån det kontaktade jag den 

ansvariga i kommunen gällande IKT. Frågorna finns i bilaga 3. De svar som framkom var att 

alla kommunens skolor ska använda sig av lärplattformen edWise för elevdokumentation samt 

följa styrdokumenten som finns nationellt. Det finns några program som alla skolor har 

möjlighet att arbeta efter och ett av dem är appwriter vilket innebär talsyntes hos 

Chromebooks. Alla pedagoger har även blivit erbjudna handledning under läsåret. 

3.3 Genomförande av intervjuundersökning 
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Den kvalitativa intervjun genomfördes på respektive informants skola och jag hade ej delgett 

dem intervjufrågorna innan då jag ville ha så spontana svar som möjligt. Intervjustudien 

inleddes med allmänna frågor beträffande hur länge lärarna varit verksamma samt vilken 

årskurs de var verksamma i vid tillfället för intervjun. Detta för att eventuellt kunna dra några 

slutsatser om det påvisas att det skiljer något. Huvudfrågorna behandlade mitt syfte med 

denna undersökning.  

 

Jag använde mig av kontakter inom skolan samt att jag nyttjade den mellansvenska 

kommunens sida för mailkontakt till tänkbara informanter. Via mejl skickades även  

missivbrev ut där de etiska riktlinjerna samt syftet med undersökningen presenterades. De 

medverkande pedagogerna var sex stycken med varierad erfarenhet. Via fysiska möten på 

respektive skola utfördes intervjuerna. Det var av betydelse för mig att informanterna kände 

sig trygga med situationen att bli intervjuad. Av den anledningen valde jag att boka möten på 

respektive skola för att öka tryggheten och möjliggöra svarens korrekthet (Kvale 1997, s 118). 

Jag använde mig av en halvstrukturerad intervju där ett antal öppna frågor ställdes med 

möjlighet för vidare följdfrågor. Se bilaga 2 för intervjuguide. Intervjun spelades in och efter 

avslutad intervju lyssnade jag direkt och transkriberade svaren för att säkerställa att jag 

uppfattat rätt. Intervjuerna tog mellan 15 och 45 min.  

3.5 Validitet samt reliabilitet 
 

Validiteten i forskningen handlar om du har undersökt det du hade för avsikt att göra. För att 

öka giltigheten i denna studie har jag tagit stöd av min handledare som granskat mina 

intervjufrågor för att stärka så de är i linje med mitt syfte. Jag har innan de officiella 

intervjuerna testat att intervjua två stycken blivande lärare för F-3 i en så kallad provintervju 

för att öka validiteten på undersökningen. Genom att testa intervjuguiden innan minskas 

risken att problem uppstår under huvudintervjun (Khilström 2016, s. 231). Reliabiliteten 

innebär trovärdighet och om resultatet av undersökningen anses vara tillförlitligt. Genom åren 

på lärarutbildningen har vi genomgått ett flertal olika projekt där vi förbereddes inför 

examensarbetet. Med det i bagaget och provintervjuerna stärktes reliabiliteten till denna 

undersökning. Ytterligare en aspekt för att öka reliabiliteten är att spela in intervjuerna. 
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Reliabiliteten ökar då allt som sagts finns inspelat och du kan lyssna flera gånger för att se om 

du tolkat stoffet rätt och om du ställt några ledande frågor (Khilström 2007, s. 231-232).  

3.6 Forskningsetiska principer 
 

När forskning bedrivs finns det en del etiska aspekter som man måste förhålla sig till för att 

undersökningen ska vara etiskt korrekt. Det finns regler och rekommendationer vilka är 

utformade av Vetenskapsrådet och det är dessa som jag har tagit hänsyn till för min forskning. 

En av dessa är forskningskravet vilket innebär att man har rätt att bedriva forskning för att 

kunskaper ska kunna utvecklas (Vetenskapsrådet 2014, s. 5). En svårighet är att 

forskningskravet ska ställas i förhållande till individskyddet som berör fyra olika krav 

(Björkdahl, Ordell 2007, s. 26). Enligt ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap är 

dessa fyra huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

I min undersökning har jag använt mig av kvalitativa forskningsintervjuer som metod för 

insamling av data. Innan undersökningen gav jag informanterna information enligt 

Informationskravet om syftet med undersökningen och att deltagandet är frivilligt. Som 

informant har man möjlighet att avbryta när som helst (Vetenskapsrådet 2014, s. 7). Innan ett 

missivbrev skickades ut till informanterna tog jag även kontakt med dem via mail vid ett 

flertal tillfällen. I missivbrevet gav jag informanterna ett generellt syfte för att inte påverka 

deras svar i den kommande intervjun (Kvale 1997, s. 107). I enlighet med 

Konfidentialitetskravet upplyste jag om att all medverkan sker anonymt. I linje med 

vetenskapsrådets rekommendationer ska deltagarnas identitet ej kunna påvisas 

(Vetenskapsrådet  2014, s. 12). Missivbrevet finns i bilaga 1. 

 

I min undersökning ingår det inga känsliga uppgifter, dock utelämnar jag skolors och lärares 

namn då det inte är relevant för min forskning. Lärares namn kommer att betecknas med 

pedagog A-F. Missivbrevet som skickas ut till informanterna ska innehålla den ansvariges 

namn (Nathalie) och vilken institution (Karlstad universitet) som forskningen tillhör för att 

underlätta eventuella kontakter och frågor (Vetenskapsrådet 2014, s. 7). Som forskare har jag 

ansvar att informera deltagarna enligt nyttjandekravet att alla uppgifter kring undersökningen 
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endast kommer att användas för forskningens syfte. För inhämtande av samtycke i enlighet 

med Samtyckeskravet vilket handlar om att informanterna bestämmer över sitt deltagande 

kommer det att ske muntligt för att stärka forskningens individskydd. Informanterna i min 

undersökning är delaktiga då min metod behandlar en intervju. Utifrån det ses 

samtyckeskravet inte som något problem då informanterna när som helst kan välja att avbryta 

sitt deltagande i intervjun (Vetenskapsrådet 2014, s. 9-10). Jag bör som forskare ta hänsyn till 

om informanterna ska vara delaktiga vid sammanställning av resultaten för intervjuerna 

(Kvale 1997, s. 105). Då min forskning inte innehåller några känsliga uppgifter väljer jag att 

inte låta informanterna ha inflytande över resultatdelen.  

3.7 Metoddiskussion  
 

Jag valde kvalitativa intervjuer då jag ville få en djupare bild av vad de olika informanterna 

ansåg om skriv- och läsinlärningen. För att få ett bredare resultat och öka studiens 

generaliserbarhet hade jag kunnat intervjuat lärare i olika kommuner men på grund av 

tidsbrist valde jag enbart en kommun. För att öka studiens validitet hade jag kunnat använda 

mig av triangulering där observationer möjligen skulle öka resultatets bredd. Men jag anser att 

jag fick bra svar av de informanter jag intervjuade och genom att de visade mig material och 

olika arbetssätt tolkar jag studiens validitet som god.    

Intervjuerna genomfördes via fysiska möten vilket möjliggjorde för mig att tydliggöra och 

ställa eventuella följdfrågor om brister påvisades. Jag valde att inte visa mina intervjufrågor 

innan då jag ville ha spontana och inte pålästa svar. 

Svårigheten under intervjuerna var att hantera intervjuerna med de personer som jag kände 

sedan tidigare, då jag ville hålla en så neutral inställning som möjligt för att inte påverka 

resultatet. Utifrån denna erfarenhet kanske valet skulle ha varit på okända informanter. Direkt 

efter varje intervju lyssnade jag på inspelningen för att försäkra mig om att jag fått med det 

jag avsåg att ta reda på. Detta beslut var korrekt då detaljer lätt missas om det tar för lång tid.  

Alla intervjufrågor (fråga 7, 13 och 14, se bilaga 2) gav mig inte helt utförliga svar vilket 

möjligen kan bero på frågornas formulering. Frågorna kräver dock inte så utförliga svar utan 

var med av intresse för att få en bredare bild om informanternas syn gällande frågorna 
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Då syftets primära fokus är att undersöka hur skrivandet främjar läsinlärningen skulle urvalet 

kunna ha varit enbart F-1. Då jag använde mig av kontakter jag skapat under mina VFU - 

perioder visste jag att de tänkta informanter jag valde arbetar eller har arbetat med skriv- och 

läsinlärning i de olika årskurserna.  
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4. Resultat och analys 
 

I följande kapitel redovisas resultaten av intervjuundersökningarna. Resultatredovisningen har  

utgångspunkt i mina forskningsfrågor och sker i sammanfattande form med inslag av citat. 

Citaten kommer jag att återge i en neutral skrift för att tydliggöra. Informanterna i 

undersökningen kommer att definieras som pedagog A-F med hänsyn till 

Konfidentialitetskravet. Ordningen är slumpmässigt utvald och har ingen betydelse för 

resultatet. Erfarenheten hos informanterna varierar från 2-40 år som verksamma lärare.  

 

Inledningsvis ställdes frågan om vad varje pedagog ansåg var det viktigaste för att eleverna 

ska lära sig att läsa. Det framhålls av pedagog B, E och F att den fonologiska medvetenheten 

är viktig, det vill säga att barnen kopplar ihop rätt grafem till rätt fonem. Pedagog F talade 

även om vikten av att fokusera på bokstävernas fonem. Pedagog A och D framhöll vikten av 

att läsa mycket för barnen. Medan pedagog C och F ansåg att motivationen var av stor 

betydelse, finns inte motivation och vilja hos eleverna blir det mycket svårare att lära ut 

läsning.  

4.1 Vilken betydelse uppfattar lärarna att skrivande har för 

läsinlärning? 
  

Under följande fråga kommer jag att presentera svaren utifrån frågorna 4, 5 och 8 från 

intervjuguiden.  

 

Pedagog A och C menar att många skriver sig till läsning då de flesta har lättare för att skriva. 

Eleverna får ljuda det som de skriver för att få ihop ett ord. Pedagog B anser att eleverna får 

en bättre förståelse då de skriver själva. Dessutom ansåg samtliga pedagoger att eleverna 

tycker det blev roligare och de blir mer motiverade. Pedagog D och E ansåg att skrivning och 

läsningen hör ihop och är nära varandra. Pedagog D poängterade att många barn lär sig skriva 

innan de kan läsa.  

 

 Va har jag skrivit det här, jag har skrivit en hel mening som jag bestämde  själv 

  (pedagog B 2017-03-27).  

 



  

20 

 

 Många har så mycket enklare för att ljuda sig till ett eget ord som de vill skriva än att 

 ljuda sig fram till någonting som är okänt skrivet (pedagog C 2017-03-28).  

 

Pedagog D berättade att de har olika projekt vilka är fonomix, skrivarverkstad samt läslyktan 

där pedagog D ansåg att en blandning av olika metoder främjar läsinlärningen och inte en 

enda specifik metod. Informanten framhöll att de arbetar mycket i förskoleklass och årskurs 

ett efter Tragetons metod att skriva sig till läsning, där de använder Chromebooks som är 

utrustade med talsyntes. Eleverna leker mycket med skrivande vilket så småningom leder till 

läsning. Pedagog F ansåg  att läsning och skrivning hör ihop men informanten hade ingen 

uppfattning om skrivandet hade den största betydelsen. Både pedagog E och F ansåg att 

eleverna lär sig läsa först och genom det kommer skrivandet.  

4.2 Hur arbetar lärarna med skrivandet? 
 

Under följande fråga kommer jag att presentera svaren utifrån frågorna 6 och 7 från 

intervjuguiden.  

 

Pedagog A framhöll vikten av att skriva mycket tillsammans i ettan. De skriver många korta 

ord i början så som sol och sa för att eleverna ska komma in i lästräningen. Ibland användes 

även nonsensord bara för att eleverna ska lära sig att knyta bokstäver till ljud. Pedagog A har 

upplevt att elever oftast tycker att det är roligare att skriva exempelvis sitt eller kompisars 

namn. Genom att de skriver så måste de lyssna för att få ihop ordet vilket i sin tur leder till att 

de lär sig att läsa. Både pedagog B och C berättade att de skriver mycket dagbok med 

eleverna redan från årskurs ett. I början är det en fast mening som de skriver tillsammans, 

vilket utvecklas individuellt. De elever som kommit lite längre kan skriva en eller flera egna 

meningar medan det för andra räcker med att skriva den gemensamma meningen. Pedagog B 

framhöll att eleverna i början av årskurs ett skriver av mycket för att komma in i skrivandet 

och lära sig att koppla rätt grafem till rätt fonem. De leker mycket i början med bokstäverna 

och genom att skriva, klappa stavelser och ljuda tillsammans ökar de elevernas förmåga till 

den fonologiska medvetenheten. Pedagog C framhöll att eleverna får skriva från första dagen, 

som jag nämnde ovan så skriver de bland annat dagbok. Informanten berättade att eleverna får 

läsa upp det som de har skrivit för att träna på att ljuda, läsa och att de får känna sig duktiga. I 
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början av årskurs ett är det mycket att koppla bokstäver till rätt ljud för att så småningom få 

till läsningen.  

 

Pedagog D framhöll att de på skolan arbetar med olika projekt. I förskoleklassen arbetar de 

efter fonomix vilket är ett arbetsmaterial som kopplar ljud och bokstäver till varandra. De 

använder sig av magnetbokstäver för att sätt ihop olika ord. Någon skriver SOL. Medan 

någon undrar vad som händer om vi byter ut O mot I? Vad blir det då? SIL. 

 

 Som de liksom leker med bokstäverna och genom att skriva ser de att de kan ändra 

 och kan bli nya ord genom att bara byta ut en vokal eller byta ut en konsonant 

 (Pedagog D, 2017-03-29). 

 

Pedagog D berättade att de i förskoleklass använder de sig av så kallad spökskrift där 

pedagogerna ställer frågor till eleverna om vad de har skrivit. I nästa steg skriver pedagogerna 

ner det som eleven spökskrivit på papper för att få det i text. Informanten berättade vidare att 

de i årskurs ett börjar med att skriva dagbok där de i början skriver av en fast mening för att så 

småningom skriva mer och mer självständigt. En progression sker mellan årskurserna där de i 

årskurs två skriver loggbok som handlar om hur helgen har varit. Förutom att skriva så är 

syftet att de ska skriva i kronologisk ordning. I årskurs tre är det fortsatt en loggbok men då 

skrivs den på fredagar där de ska berätta om veckan som varit i skolan. Till hjälp har de en 

punktlista med saker som de har arbetat med under veckan. De får även stöd i hur de skriver 

en återberättande text.  

 

Pedagog C påpekade att de skriver mycket tillsammans i årskurs ett allt från faktatexter, 

vykort och sagor. Det viktigaste är att skriva och att lusten att vilja berätta något genom 

skrivandet finns. Pedagog C framhöll att inte peta i stavningen i början utan att den kommer 

att komma efter hand.  

 

Pedagog D poängterade ofta att de jobbar mycket med skrivandet utifrån högläsningsboken. 

När de har läst ett till två kapitel skriver de olika texter utifrån de kapitlen. Informanten 

berättade att de läst boken Mio min Mio där de bland annat fick skriva om vem karaktären Bo 

var i sagan. De hade även fått skriva efterlysningar då Bo försvann i boken. Hur skulle en 
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efterlysning se ut? Vad är viktigt att ha med? Ibland får eleverna rita bilder och då är det 

viktigt att bild och text hänger ihop. De bearbetar böckerna väldigt mycket med hjälp av 

skrivandet. Pedagog D pratade också om betydelsen av att modellera läsning och skrivning 

för eleverna och detta sker med progression anpassad för varje elev och årskurs. 

Dokumentkameran används där pedagogen tillsammans med eleverna går en bokpromenad 

genom boken där de i första steget samtalar om texten och bilderna från boken. I nästa steg får 

eleverna skriva och måla själva. En lektion fick eleverna en färdig bild där de skulle hitta på 

en bildtext som passar till bilden. Samma lektion för de yngre eleverna är att de får en bild 

som visar exempelvis en sol och en blomma där deras uppgift blir att skriva sol och blomma.  

 

Pedagog E berättade att de arbetade mycket med handskrivande i början och att det ska vara 

snyggt från start. Eleverna kunde få olika stora papper där de fick forma bokstäver. De som 

hade det svårt fick större papper där de kunde lära sig forma bokstäverna lättare. De jobbar 

mycket efter veckans bokstav där de skriver bokstaven och ljudar olika ord på den bokstaven. 

Tillsammans på tavlan skriver de alla ord de kan komma på som innehåller veckans bokstav. 

Informanten poängterade att de redan i årskurs ett börjar att lära sig vokaler, konsonanter och 

hur en mening ska se ut med rätt struktur.  

 

Samtliga pedagoger påpekade vikten av motivation. De flesta ansåg att skrivandet gör att 

elever känner sig motiverade och vill lära sig läsa då deras egna ord har blivit till skrift. 

Majoriteten av informanterna upplevde att det är vanligare att eleverna skriver innan de lärt 

sig läsa. En förklaring till detta kan delvis ligga i att de flesta barn vill lära sig att kunna skriva 

sitt eget namn.  

 

Enligt pedagog F bedrivs i dennes undervisning i förskoleklass ingen regelrätt 

skrivundervisning utan att det fokuseras på lekfullheten i läs- och skrivinlärning. Först i 

årskurs ett började de mer metodiskt att arbeta med detta. De arbetar mycket med bilder till 

veckans bokstav där eleverna får höra ljud där de ska komma på vart i ordet veckans bokstav 

finns. De får också rita bilder till veckans bokstav och de elever som vill får skriva. 

Informanten berättade att de självklart uppmuntrar till skrivning men att det får komma efter 

hand. De använder sig av skrivdans där de i luften tecknar de olika bokstäverna. De fokuserar 

mycket i förskoleklassen på bokstävernas ljud och inte namnet. Pedagogen skriver på tavlan 
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och är en bra förebild där informanten visar hur det ska se ut. De arbetade en hel del efter 

ordbilder antingen färdiga eller att de skriver på tavlan exempelvis och, vi, jag. Informanten 

påpekade att ordbilderna skrivs med hjälp av gemener då pedagogen inte tycker att eleverna 

ska behöva lära sig saker två gånger. Informanten menade att när eleverna börjar  skriva texter 

är det i huvudsak gemener som används.  

4.3 Hur arbetar lärarna med IKT för att främja elevers skriv- 

och läsinlärning? 
 

Under följande fråga kommer jag att presentera svaren utifrån frågorna 9 och 10 från 

intervjuguiden.  

 

Pedagog A ansåg att IKT används mest till de elever som har svenska som andraspråk i syfte 

att främja läsinlärning. Då användes främst surfplattor där olika appar hjälper barnen med 

bokstavsarbetet. Läraren påpekade en bra app där du drar bokstäver till rätt bild, samtidigt 

som du får ljudet till bokstaven.  

 

Ett flertal pedagoger poängterade att de ser på bokstavslandet och att de skriver en hel del på 

dator. Pedagog B använder sig utav IKT med hjälp av surfplattor, film samt power points. På 

skolan finns även Chromebooks där de skriver rent olika texter. I årskurs ett hade de bland 

annat skrivit rent sina faktatexter som handlade om gosedjur. Det påpekades även att de 

använde sig en hel del av olika appar som tränar läsning och skrivning. Pedagog B framhöll 

att eleverna i årskurs två har fått mer vana att använda sig av datorer då de exempelvis skriver 

sagor med hjälp av Chromebooks. I början tyckte eleverna att det var svårt att använda datorn 

då de själva inte äger formandet av bokstäverna. Många elever upplever det svårt med 

knapparna på datorn och de känner inte att de har någon kontroll själva.  

 

Pedagog C ansåg att IKT används men att huvudsyftet kanske inte är att främja läsinlärningen 

utan det används som ett hjälpmedel. De använder sig av projektor där de skriver 

gemensamma texter. Informanten berättade även att med hjälp av projektorn visas texter med 

fel i där eleverna ska hitta vad som är fel, exempelvis stor bokstav. De använder sig av en app 

med namnet Bornholmslek. Spelet går ut på att dra bokstäver till rätt plats samtidigt som du 

får bokstavens ljud. Det framhölls även att vid högläsning används dokumentkamera för att 
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visa bilder och diskutera kring dem. Informanten berättade att de på skolan finns datorer samt 

Chromebooks som de använder och skriver olika sorters texter med.  

 

Pedagog D berättade att de i förskoleklassen använder sig av Chromebooks som är utrustade 

med talsyntes där de arbetar efter Tragetons metod att skriva sig till läsning. Vid tillfället för 

intervjun var informanten verksam i en årskurs tre och de arbetade med ett projekt som kallas 

den magiska dörren. Eleverna får olika uppgifter som skrivs på Chromebooks där pedagogen 

rättar och ger respons. Eleverna får börja med en ny uppgift när det föregående kapitlet är 

färdigt och rättat. Uppgifterna som de hittills arbetat med är att skriva i jagform, hitta på vad 

de tror finns bakom den magiska dörren, därefter skriver eleverna hur de kan få tag på 

nyckeln till dörren. När de öppnat dörren fick de skriva en miljöbeskrivning på den värld som 

var bakom. Projektet är fantasi där eleverna så småningom hamnar i en annan värld. Pedagog 

D framhöll att det är mycket lättare att ändra och lägga till då datorn används vid skrivandet. 

De skriver även egna sagor med hjälp av Chromebooks.  

 

Pedagog E poängterade att handskrivande är av störst betydelse men att de använder sig av 

datorn som hjälpmedel då de exempelvis renskriver dikter. De elever som har svårt med 

finmotoriken får ta hjälp av datorn för att skriva. Informanten framhöll att det finns många bra 

appar att använda sig av som hjälpmedel. Pedagog F använder sig av IKT när de tar fram 

olika bilder till veckans ord. I tidigare klasser hade de skrivit rent texter med hjälp av datorn. 

Informanten poängterade att dator med tangentbord är ett bra hjälpmedel dock menade 

informanten att läsplattor med touchskärm är mer och mer vanligt nu. 

  

 Idag har nästan ingen 5 åring sett en dator då de bara använder sig av läsplattor

 (pedagog F). 

4.4 Ser lärarna några fördelar respektive nackdelar med att 

använda IKT vid skriv- och läsinlärning? 
 

Under följande fråga kommer jag att presentera svaren utifrån frågorna 11 och 12 från 

intervjuguiden.  
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Fördelar: Pedagog A ansåg att fördelarna med att använda IKT- baserade hjälpmedel är 

många. Det är tydligt med bilder och eleverna kan på en gång koppla ihop bilder och ord. 

Med IKT är det mer ord som barnen använder sig av då det är mera modernt än vissa 

läroböcker där det finns en hel del äldre ord exempelvis rar, sal, ras. Pedagog B framhöll att 

det finns många bra och roliga appar som går att använda till läs- och skrivinlärning. 

Ytterligare en fördel som informanten poängterade var att IKT är bra och det visar saker på ett 

tydligt sätt som kanske skulle vara svårt att få ihop på en lektion. Pedagog C ansåg att fördel 

med IKT var att det är ett bra hjälpmedel för de elever som har svårt att forma bokstäver för 

hand. Med hjälp av datorn behöver de bara fokusera på bokstäverna och att ljuda, så får 

formandet av bokstäver komma senare. Pedagog D poängterade flera gånger fördelen med att 

använda IKT vid processkrivningen då det blir mycket lättare att rätta och ge kommentarer till 

eleverna. Eleverna tycker att de är extra spännande att få använda dator och de ökar lusten att 

vilja arbeta. Informanten framhöll att det är bättre att använda dator för de elever som har 

svårt att skriva för hand. Fokus flyttas till textskapandet istället för att behöva forma 

bokstäver. Pedagog E ansåg att det finns många fördelar. Framförallt är det enkelt och smidigt 

och barn lär sig otroligt fort. Pedagog F ansåg också att det finns många fördelar, främst att 

det är enkelt vid exempelvis renskrivning och att det finns många bra appar.  

 

Nackdelar:  Pedagog A ansåg att nackdelen var att det händer någonting hela tiden och att 

eleverna tror och vill att de ska ske något jämt. Informanten såg också en nackdel i att det 

finns risk för att tappa handskriften. Det är viktigt med blandning av att skriva både på dator 

och för hand, sen måste det finnas tillräckligt med resurser som exempelvis datorer till alla 

elever. Nackdelen ansåg pedagog B kunde vara att IKT användes för mycket. Det är viktigt att 

variera undervisningen och undervisningssätt. Pedagog C ansåg att nackdelen kan vara att det 

blir för mycket fokus på IKT så att handskriften blir lidande. Viktigt att inte glömma bort att 

skriva för hand. Nackdelen menade pedagog D är att det inte finns tillräckligt med resurser, 

exempelvis datorer till alla och att det används istället för handskrift. En annan aspekt är att 

tekniken kanske inte alltid är toppen.  

Pedagog E tyckte att nackdelen är att datorn används istället för handskriften. Viktigt att 

eleverna först lär sig skriva för hand om det inte finns några speciella hinder innan de börjar 

med IKT. Pedagog F ansåg att nackdelen var för elever med speciella behov. Till de elever 

använder det sig av appar mer och det blir oftast svårt för dem att avsluta, då de blir för 
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fokuserad vid apparaten. Sen poängterades det att det inte alltid finns tillräckligt med resurser 

så att alla elever kan använda sig av en dator.  

4.5 Sammanfattning resultat 
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med skrivandet och vilken betydelse det 

har för elevers läsinlärning. Resultatet av intervjustudien visar att samtliga lärare anser att 

skrivning och läsning hör ihop och att arbetssätten för skrivandet varierar men att det har 

betydelse för läsinlärningen. Fyra av sex pedagoger påpekade att skrivningen kommer först 

och med hjälp av det lär sig eleverna att läsa. Majoriteten av informanterna poängterade att de 

till en början arbetar med skrivande genom att skriva gemensamma ord och meningar som 

utvecklas efter hand. Samtliga framhöll vikten av att leka med skrivandet på olika sätt bland 

annat genom att klappa stavelser, lekskriva och komma på samt skriva ner så många ord som 

möjligt på veckans bokstav.  

 

Syftet med studien är också att undersöka vilka möjligheter och begränsningar lärarna ser med 

IKT som hjälpmedel i ett sådant arbete. Samtliga pedagoger ansåg att IKT är ett bra 

hjälpmedel men att det är viktigt att komma ihåg att arbeta med handskrivandet. 

Informanterna var överens om att fördelarna med IKT är många där det bland annat framkom 

att det är lättare att rätta och ge respons samt för de elever som har svårt med finmotoriken är 

der att föredra. Samtliga pedagoger poängterade även att användande av IKT som hjälpmedel 

är ett bra arbetssätt, då det finns många bra spel och appar att träna bokstavsarbetet med. 

Informanter var överens om att nackdelen var att IKT användes istället för handskrivandet. De 

var överens om att prioritera papper och penna i början så att eleverna lärde sig att skriva för 

hand. Ytterligare en nackdel är att det inte alltid finns tillräckligt med resurser till alla elever 

och att tekniken kan strula en del. 

 

Informanterna var relativt samstämmiga om fördelar respektive nackdelar med användandet 

av IKT. De som skiljde svaren och åsikterna åt var deras sätt att arbeta med skrivandet både 

för hand och med hjälp av IKT.  
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5. Diskussion och slutsats 
 

I följande kapitel kommer jag att föra en diskussion kring det som framkommit i min 

undersökning kopplat till syftet och frågeställningarna. Det kommer även att framgå förslag 

på fortsatt arbete.  

De forskningsfrågor jag utgått från är:  

1. Vilken betydelse uppfattar lärarna att skrivandet har för läsinlärning? 

2.   Hur arbetar lärarna med skrivandet? 

3.   Hur arbetar lärarna med IKT för att främja elevers läs- och skrivinlärning? 

4. Ser lärarna några fördelar respektive nackdelar med att använda IKT vid läs- och       

skrivinlärning? Vilka är det i så fall? 

 

I denna studie har jag använt mig av kvalitativa forskningsintervjuer vilket jag anser har varit 

ett bra val av metod till denna undersökning. Jag anser att intervjuerna gett mig bra resultat 

där informanterna visade material och arbetssätt vilket stämde överens med intervjuerna.  

 

De första två forskningsfrågorna belyser arbetssätt för skrivandet och vilken betydelse 

skrivandet har för läsningen. De intervjuade informanterna arbetar på olika sätt med 

skrivandet där varierande undervisning är viktigt för samtliga pedagoger. Ett flertal av 

informanterna skriver exempelvis dagbok med eleverna där de i början får skriva av 

gemensamma meningar där progression sker utifrån elevernas nivå. Majoriteten av 

pedagogerna poängterade att eleverna leker med skrivandet i början av årskurs ett genom att 

bland annat lekskriva. Jag tolkar informanternas svar som att de är insatta i den forskning och 

de styrdokument som gäller. Som lärare i skolan har du ansvar att vara insatt i det ämnena 

som du undervisar i. Resultatet av min undersökning stödjer den forskning som tagits upp där 

det framhålls att skrivandet har en betydande del i elevernas läsinlärning. Detta är något som 

forskning framhåller är viktigt för elevers utvecklande där bland annat Trageton (2014, s. 258) 

poängterar att genom leken lär sig barn skriva vilket så småningom leder till läsning. Graham 

och Heberts framhåller skrivande som ett bra verktyg för att lära eleverna att läsa. Utifrån ett 

flertal resultat har det konstaterats att elevers läsning blivit bättre tack vare skrivandet (2010, 

s. 5). Detta anser jag är en viktig del att belysa. Skrivandet är viktigt i de tidigare åren och ett 

sätt för att främja elevernas läsinlärning. Men skrivande är även viktigt när eleverna kommit i 
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gång med att läsa för att utvecklas. Jag tolkar det som att informanterna är väl förtrogna med 

detta då de arbetar med skrivandet på olika sätt.  

 

Samtliga pedagoger i min undersökning pekade på att skrivning och läsning hör ihop. 

Resultatet av undersökningen visar inte om informanternas primära syfte är att eleverna ska 

skriva sig till läsning utan min tolkning är snarare att det använder sig av skrivandet som ett 

hjälpmedel för att lära sig att läsa. Informant D påpekade dock att de arbetar efter Tragetons 

metod, att skriva sig till läsning. Vilket jag tolkar som att denna pedagog har som syfte att lära 

eleverna läsa genom skrivandet.  

 

Resultatet visar att samtliga informanter påpekar betydelsen av att leka med skrivandet som 

ett arbetssätt. Där de bland annat klappar stavelser tillsammans, lekskriver, tillsammans 

kommer på så många ord som möjligt på veckans bokstav, som det senare skriver upp. Utifrån 

dessa svar anser jag att informanterna är väl förtrogna med vad som fungerar då samtliga 

poängterar liknande arbetssätt. Oavsett om informanterna har två eller 40 års erfarenhet tolkar 

jag deras svar enhetliga vilket jag anser betyder att de är insatta i vad som fungerar i 

skolverksamheten. Detta är i linje med de teoretiska utgångspunkter som detta arbete utgår 

från där både emergent literacy och det sociokulturella perspektivet har utgångspunkt i att 

barn lär tillsammans med varandra och genom leken utvecklas kunskaper. Det finns många 

olika sätt att utveckla kunskaper på och ett sätt är utifrån dessa perspektiv. I mitt kommande 

yrke anser jag att detta har relevans för mig där jag i enlighet med de intervjuade 

informanterna framhåller leken och gemenskapen som en viktig bit i lärandet.  

 

Forskningsfrågorna tre och fyra tar upp arbetssätt med IKT och vilka fördelar respektive 

nackdelar som finns. Resultatet visar att samtliga informanter använder sig av IKT- baserade 

hjälpmedel fast i olika utsträckning. Jag tolkar resultatet som att informanterna inte använder 

sig av IKT för att främja skriv- och läsinlärningen utan snarare som ett hjälpmedel. Flertalet 

av informanterna framhöll att det arbetade med IKT vid exempelvis renskrivning av texter. 

Samtliga pedagoger poängterade att det finns många fördelar med att använda IKT som 

hjälpmedel vid skriv- och läsinlärning där flertalet av informanterna främst ansåg att det var 

lättare att rätta och ändra texter. Hultin och Westman påpekar i sin forskning att IKT är att 

föredra då de inkluderar alla där de framhåller att datorn som hjälpmedel gör att alla elever 
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kan skriva texter vilket leder till att eleverna känner sig duktiga och sedda. I jämförelse med 

handskrivande poängterar de att de elever som har problem med finmotoriken kan känna sig 

misslyckade då de inte klarar att få ihop en text (2014, s. 65-66). Detta anser jag är en 

betydande faktor där skolan ska arbeta för att inkludera alla. Alla elever ska känna sig sedda 

och hörda. Trageton (2014, s. 96-97) framhåller vikten av att prata med eleverna om vad de 

gjort under en dag. Utifrån den muntliga kommunikationen låta eleverna få skriva ner vad 

som hänt för att de ska få träna på skrivandet och att de förstår att deras egna tankar blir text. 

Flertalet av informanterna skriver bland annat dagbok med eleverna, dock skriver de flesta för 

hand medan Trageton framhåller användandet av IKT. Jag anser att arbetssätten kan variera 

utifrån elevernas behov där individanpassad undervisningen är ett sätt. Resultatet visar att 

några av informanterna använder sig av IKT mer till elever med svenska som andraspråk eller 

till elever som har problem med finmotoriken, då IKT anses vara ett bra hjälpmedel. Detta 

tolkar jag som att undervisningen kan och bör individanpassas utifrån eleverna och deras 

behov så att alla elever känner sig inkluderade. Utifrån resultatet tolkar jag det som att 

informanterna försöker individanpassa undervisningen då de framkommer att bland annat 

både pedagog A, E och F använder sig av IKT mer till vissa elever.  

 

En oklarhet som framkommit i studien är om IKT ska användas som hjälpmedel eller om 

handskrivande är att föredra. Trageton (2014, s. 14) framhåller användandet av IKT som ett 

bra hjälpmedel för de yngre barnens skriv- och läsinlärning då det är lättare för dem att 

använda sig av tangentbord än att forma bokstäver. Ett flertal av de pedagoger jag intervjuat 

ansåg att IKT var ett bra hjälpmedel men att handskrivandet var det primära. Pedagog C 

framhöll att det var viktigt att eleverna först får lära sig att skriva för hand så att inte 

handskrivandet blir bortglömt. Detta var något som samtliga informanter poängterade kunde 

vara en nackdel med användandet av IKT, att handskrivandet blir lidande. Jag tolkar resultatet 

av undersökningen att informanterna är insatta i forskning kring IKT- baserade hjälpmedel 

men att de anser att handskrivandet har en viktig roll i skolan och bör prioriteras före 

användandet av IKT.  

 

Mangen (2011, s. 1-3) har i sin forskning uppmärksammat att hjärnan reagerar på olika sätt 

när du skriver för hand i jämförelse med om du skriver på datorn. Minnet i hjärnan kommer 

ihåg bokstäver bättre via handskrivandet vilket i sin tur leder till att det blir lättare att lära sig 
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läsa. Trageton (2014, s. 55) däremot poängterar det motsatta där han framhåller att IKT som 

hjälpmedel vid skrivning möjligen kan främja elevers skriv- och läsutveckling då båda 

hjärnhalvorna arbetar när båda händerna används. Skriver verkligen barn i grundskolans 

tidiga år med båda händerna vid skrivandet på dator i enlighet med det Trageton framhåller? 

Pedagog F nämnde att i dagens samhälle har nästan ingen femåring använt sig av en dator då 

merparten använder surfplattor där touchskärmen är det vanligaste. Ser vi till det tolkar jag det 

inte som att elever skriver med båda händerna när de använder sig av dator då de flesta oftast 

är mer bekväma med touchskärmen. Under intervjun med pedagog B poängterades det att ett 

flertal elever i början av årskurs ett upplevde att det var svårt att skriva med tangentbord då de 

inte alls kände sig bekväma med det. Eleverna ansåg att de inte själva hade kontroll över 

formandet av bokstäverna, däremot kände de sig mer bekväma vid skrivning för hand. Detta 

tolkar jag som en intressant faktor där elevernas trygghet ger dem känslan av att skriva på 

datorn är något nytt och svårt i början. I resultatet framkommer det senare att eleverna redan i 

årskurs två känner sig bekväma med datorn då de arbetat en hel del med skrivandet med hjälp 

av dator och tangentbord. Skulle det vara relevant att låta eleverna få välja själva om de vill 

skriva för hand eller med hjälp av datorn? Antagligen kan man inte låta eleverna välja för 

mycket själv då jag anser att IKT främjar lusten och motivationen hos eleverna mera än 

handskriften även om de i början kan tycka att det är svårt. De flesta informanter tryckte på att 

handskriften var det primära. I Mangens (2011, s. 1-2) forskning tas det upp att elever minns 

bättre via handskriften. Jag tolkar resultatet av undersökningen som att informanterna med 

sina erfarenheter antagligen är väl förtrogna med att eleverna kommer ihåg bättre när de 

skriver för hand samtidigt som det är viktigt att behålla handskriften. Jag anser det som en 

betydande del i att använda sig av och behålla handskriften i skolan och i samhället.  

 

En intressant faktor som framkommit är att två av sex informanter ansåg att eleverna lär sig 

att läsa först sen kommer skrivandet. Det som utmärker dessa två informanter är att de har 

över 30 års erfarenhet. Båda informanterna var tydliga med att skrivandet kommer av att 

eleverna har lärt sig att läsa och inte tvärtom. Enligt Trageton (2014, s. 15) är det lättare för 

barn att lära sig att skriva och genom skrivande kommer läsningen. De övriga  fyra 

informanterna poängterade att skrivandet oftast kommer först för de flesta elever sedan 

kommer läsningen. Westlund (2009, s. 48-49) framhåller skrivandet som en faktor där elever 

genom att skriva knäcker läskoden. Det har även visat sig genom observationer att om 
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eleverna själva får välja börjar de med att skriva (Chomsky 1976, s. 3). De jag tolkar som 

intressant är varför just dessa två informanter ansåg detta. Är det för deras långa erfarenhet 

och något äldre skolning där båda informanterna framhöll att i deras utbildning var det 

mycket fokus på läsningen. De påpekade vid ett flertal tillfällen att skrivandet kommer av att 

man har lärt sig att läsa. Utifrån egna erfarenheter och vad de övriga informanterna sagt anser 

jag att detta är individuellt hos varje elev men att de flesta börjar med att skriva sitt namn och 

utvecklar läsning utifrån skrivandet. Det finns nog inget rätt eller fel angående detta utan det 

måste individanpassas.  

 

Slutsatsen och lärdomen som kan dras av denna studie är att lärarna arbetar med skrivandet 

och att det har stor betydelse för elevers läsinlärning. De flesta informanter menar att 

skrivandet kommer först. Vilket jag tolkar som att skrivandet har stor betydelse för att 

eleverna ska lära sig att läsa. Samtliga pedagoger har dock hävdat att både läsning och 

skrivning hör ihop men att det är individuellt för varje elev. Undersökningen visar att 

arbetssätten varierar men att det oftast skriver exempelvis dagbok gemensamt i början. 

Studien visar att det finns många möjligheter och fördelar med IKT som hjälpmedel, dock är 

man lite oense om hur mycket och när det ska användas. Samtliga är överens om att det är 

viktigt att först lära sig att skriva för hand så att inte handskriften blir bortglömt i dagens IKT- 

baserade samhälle. Jag tolkar det som betydande att behålla penna och papper och att eleverna 

lär sig skriva för hand med en traditionell penna. Denna undersökning har gett mig insikt i att 

IKT är bra men att det fortfarande är viktigt i skolan att använda sig av de traditionella, 

nämligen penna och papper. Samhället utvecklas hela tiden och det blir mer vanligt med olika 

IKT- baserade hjälpmedel men utifrån resultatet tolkar jag det som betydande som pedagog att 

fundera på vilken undervisning som behövs. Resultatet visar att skrivandet har betydelse för 

läsningen men inte att det primära syftet är att skriva sig till läsning utan snarare en 

kombination där skrivning och läsning hör ihop. Det är inte alltid säkert att det nya (IKT) är 

det bästa. Resultatet visar på många fördelar med IKT bland annat processkrivning, men även 

en hel del nackdelar exempelvis teknikstrul och risken för att tappa handskriften.   

 

Ytterligare en slutsats som kan dras i efterhand är att en av intervjufrågorna (fråga 8, se bilaga 

2) kan uppfattas som ledande vilket i sin tur kan ha påverkat svaren och resultaten. Men då 

jag innan den fråga redan varit inne på frågor om hur informanterna arbetade med skrivande 
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tror jag inte att det påverkade resultatet nämnvärt. Mitt syfte handlar om hur lärare arbetar 

med skrivandet för att främja elevers läsinlärning vilket informanterna fått reda på innan 

genom missivbrevet. Detta tolkar jag som att det möjligen redan där i så fall kunnat påverkat 

deras syn. Jag anser att skrivandet har betydelse för elevernas förmåga att lära sig att läsa då 

deras egna ord blir något som det kan läsa vilket gör att de kommer att utvecklas då de känner 

igen bokstäver och deras ljud.  

 

Det finns alltid plats för förbättringar och i efterhand kan jag konstatera att om jag skulle ha 

gjort något annorlunda hade jag kunnat intervjua lärare från olika kommuner runt om i 

Sverige. Detta för att få ett bredare resultat och öka studiens generaliserbarhet. Dock känner 

jag mig nöjd då jag i denna studien hämmades av tidsbrist. Studien skulle kunna utvecklas 

genom triangulering genom att under 1-2 år observera skriv- och läsinlärning i en eller flera 

klasser, vilket jag anser skulle vara jätteintressant.  

 

För vidare forskning finns det intresse att studera vidare på skrivandets betydelse för elever 

med svenska som andraspråk. Det skulle vara intressant att se om det skiljer sig från elever 

som har svenska som modersmål. Det finns även intresse för att undersöka hur IKT används 

för att främja läsförståelsen hos elever som kan läsa. Finns det några speciella metoder där 

IKT används för att främja läsförståelsen? Ytterligare en intressant studie skulle vara att 

undersöka om lärare arbetar med handskrivning på surfplattor och i så fall hur det arbetet ser 

ut.  
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Bilaga 1, Missivbrev 
 

Missivbrev till dig som lärare i F-3 

 

Förfrågan angående medverkan i undersökning 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Nathalie Löfdahl Hellström. Jag studerar på Karlstad universitet där jag läser 

grundlärarprogrammet F-3. Jag skriver nu mitt examensarbete vilket syftar på att se hur 

skrivandet kan främja läsinlärningen hos elever och hur IKT används i skolverksamheten.  

 

Jag spelar gärna in intervjuerna för att jag ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt. 

Självklart följer jag de etiska riktlinjer som finns. All medverkan är frivillig och du har rätt att 

avbryta när du vill. Ditt deltagande presenteras anonymt och resultatet kommer att läggas 

fram i mitt examensarbete. Hela arbetet kommer senare att finnas tillgänglig på diva portalen. 

Har du några frågor hör gärna av dig till mig så informerar jag mer. 

 

Nathalie Löfdahl Hellström, tfn. 070-xxxxx 

eller xxxxx@hotmail.com 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2, Intervjuguide  
 

1. Hur länge har du varit verksam lärare? 

2. Vilken årskurs arbetar du i?  

3. Vad har du för utbildning? 

4. Beskriv kortfattat hur du arbetar för att lära eleverna att läsa? 

5.Vad anser du är det viktigaste för att eleverna ska lära sig att läsa? 

6. Hur arbetar du med skrivandet?  

7. Vilken ålder anser du att man kan börja jobba med elevernas skrivande? 

8. Beskriv hur du tror att skrivandet kan främja elevernas förmåga att lära sig att läsa?  

9. Använder du IKT som hjälpmedel för att främja elevers läsning? 

10. Hur arbetar du med IKT i så fall? 

11. Ser du några fördelar med att arbeta med IKT? 

12. Ser du några nackdelar med att arbeta med IKT?  

13. Har ditt sätt att använda IKT som hjälpmedel förändrats under dina år som lärare?  

14. Vad anser du om metoden att barn lär sig läsa genom att skriva? 
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Bilaga 3,  Frågor till en mailkonversation 

 

1. Finns det några kommunala riktlinjer för IKT i skolorna i kommunen? 

2. Bestämmer skolorna själva hur de arbetar med IKT? 

3. Finns det några speciella licensavtal i kommunen? Några program som alla skolor arbetar 

efter? 

4. Finns det några utbildningar om hur man kan arbeta med IKT? 

 


