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Thinking of the wide spread use of computers in today’s society, should it not be a matter of

course to use computers in school as well? What can possibly be the reason to why so many

teachers have their doubts in using the computer while teaching, especially in lower grades?    

With the aim of finding out in what way a teachers’ cognitive approach, or the pedagogical

perspective, decides which method he or she prefers, I have interviewed some teachers who

teaches in how to learn to read and write. 

My intention has also been to investigate what consequences the use of computers in the

teaching may have for both teachers and pupils. I have examined one method more closely,

that assumes the usage of the computer when teaching how to read and write.

 When Arne Trageton at first introduced his method Att skriva sig till läsning (To write

oneself to reading) into the Norwegian schools he attracted criticism. But, it has been proved

that pupils, by using a keyboard instead of a pen the very first three years at school,

experiences their read- and write learning process as creative and full of pleasure. Despite the

slight use of a pen these pupils show a better result at the national tests given in fourth grade,

than the others.

The trend of letting the pupils write their selves to reading is increasing in Norwegian; let

us get inspired and introduce the method into our Swedish schools!

This essay explains that there is a lot to win pedagogically and when it comes to the

challenge for the schools to keep up with the sprit of the time there are certain advantages to

gain.



Sammanfattning

Borde det inte, med tanke på det omfattande datoranvändandet i samhället idag vara en

självklarhet att man även i undervisningen använder sig av datorn? Vad är det som ligger

bakom den skepticism många lärare känner inför att använda sig av datorn i undervisningen,

speciellt i de lägre åldrarna?

I syfte att ta reda på hur en lärares kunskapssyn, eller det pedagogiska förhållningssättet,

avgör vilken metod som praktiseras i läs- och skrivinlärningen har jag intervjuat några lärare

som undervisar i de lägre åldrarna. Jag har också haft som mål att undersöka vilka

konsekvenser datoranvändning i undervisningen medför både för lärare och för elever och då

tittat närmare på speciellt en metod som förutsätter datoranvändning i läs- och

skrivinlärningen.

När Arne Trageton presenterade sin metod Att skriva sig till läsning fick han till att börja

med ta emot mycket negativ kritik. Men, det har visat sig att eleverna genom att skriva på

tangentbord istället för att använda penna de tre första skolåren upplever läs- och

skrivinlärningsprocessen både kreativ och lustfylld. Trots att eleverna inte hanterar penna de

första tre åren visar de upp bättre resultat än övriga elever när det gäller handstil och

rättstavning i nationella test i år fyra.

Trenden att låta eleverna skriva sig till läsning sprider sig allt snabbbare i Norge; varför

inte låta oss inspireras och föra över den till våra svenska skolor? Den här uppsatsen visar att vi

skulle vinna mycket på det dels i form av pedagogiska förtjänster men också när det gäller att

hålla skolan ajour med tidsandan. 
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1. Inledning
Den franske 1500-talsfilosofen Montaigne sa: ”Att undervisa ett barn är inte att fylla ett kärl,

det är att tända en eld” (Ingelman m fl 2002). Detta lilla citat, 450 år gammalt, säger väldigt

mycket om vad undervisning innebär. Genom att tända en eld ger man barnen förutsättningen

att ”lära för livet”. Det vill säga, den kunskap barnen skaffar sig i skolan bär de med sig, inte

bara genom skolåren utan även ut i livet efter skolan. När barnet känner lust i lärandet finns

också motivationen som driver barnet att inhämta mer kunskap och ta till sig av den

information läraren förmedlar. Barnet blir aktivt i sitt eget lärande. 

Om man däremot ser på barnet som ett tomt kärl som ska fyllas med kunskap, betyder

det att barnet görs till en passiv mottagare som bara tar emot. Att skapa lust och motivation

blir i det fallet inte aktuellt. Sannolikheten att ett sådant pedagogiskt förhållningssätt gynnar

lärandeprocessen för barnet, är ytterst liten. Vilken pedagogik man som lärare använder sig av

har stor betydelse för hur eleverna ska lyckas i sitt lärande.

Många forskare har genom tiderna intresserat sig för barns lärande och kognitiva

utveckling. De inlärningsteorier undervisningen grundar sig på idag har tagits fram av dessa

forskare. I början av 1900-talet utarbetade den amerikanske psykologen B F Skinner en teori

som kom att kallas behaviorismen. Den innefattar positiv och negativ förstärkning. Skinners

inlärningsteori dominerade skolorna från 1900-talets början fram till 1960-talet. Efter honom

framträdde Jean Piaget, en fransk beteendeforskare, och presenterade sina idéer om arvets

betydelse, den teori som kallas kognitivismen. Hans teorier tillkännagavs redan på 1930-talet

men det var inte förrän på sent 1960-tal som Piaget petade bort Skinner från den pedagogiska

tronen. Samtidigt med Piaget levde Lev Vygotskij som också han forskade i människors

beteende. Vygotskij betonar den språkliga miljöns betydelse och fokuserar inte så mycket på

själva individen. Hans sociokulturella teori, som har drag av konstruktivismen i sig,

synliggjordes inte förrän i slutet av 1900-talet. Till att börja med slog pendeln över helt till

Vygotskijs fördel och Piaget försvann från den pedagogiska arenan. Men, ganska snart börjar

forskare se tillbaka på föregångarna och ta till sig av det goda från dem för att skapa nya,



förbättrade och efter samhällsutvecklingen anpassade inlärningsteorier. I dagsläget kan vi

därför skönja mycket Vygotskij, en hel del Piaget och lite Skinner i de inlärningsteorier som

praktiseras.

Det är viktigt att skolans uppdrag, att ge eleverna förutsättningar för att ”kunna orientera

sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”, tas

på allvar. Läroplanen framhåller vikten av att utveckla ”studiefärdigheter och metoder att

tillägna sig och använda ny kunskap” (Lpo94 s. 7). Det ställer krav på lärarna att hela tiden

utvärdera, omvärdera och förändra sitt pedagogiska förhållningssätt.

Att eleverna ska få tillfälle att lära sig genom informationstekniken bekräftas i det

läroplanen fastslår under Mål att uppnå i grundskolan:

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola

har kunskaper om medier och deras roll

kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande”

(Lpo94 s. 12)

Datorns plats i skolan har startat många diskussioner bland pedagoger som står villrådiga

inför detta ”nya” hjälpmedel. I Sverige kulminerade den didaktiska förvirringen i ett av staten

sponsrat projekt som kallades ITiS. Syftet var att lärare skulle lära sig använda datorn som ett

verktyg i undervisningen. Resultatet blev en massa datorer som placerades i klassrummen men

få lärare visste hur de skulle användas, så de flesta datorer blev inte använda alls.

Sedan dess har de pedagogiska diskussionerna fortsatt och datorn har, av några eldsjälar

inom lärarkåren, provats på i olika sammanhang, t ex i undervisning med barn i svårigheter, till

färdighetsträning i läs- och skrivinlärning och för informationssökning. 



1.1 Syfte

Datorer och informationsteknik har kommit för att stanna och kommer hela tiden att utvecklas

och förbättras inom olika användningsområden, så även inom skolan. Som blivande lärare

känns det naturligt att ta till sig av detta nya hjälpmedel i undervisningen, men det behövs mer

kunskap om hur man kan gå till väga för att utnyttja denna resurs på ett effektivt sätt.

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt en lärares kunskapssyn, eller det

pedagogiska förhållningssättet, avgör vilken metod som praktiseras i läs- och skrivinlärningen.

Jag har också haft som mål att undersöka vilka konsekvenser datoranvändning i

undervisningen medför både för lärare och för elever och då tittat närmare på speciellt en

metod som förutsätter datoranvändning i läs- och skrivinlärningen.

1.2 Frågeställning

Min frågeställning är:

Vilket samband har lärarens kunskapssyn med valet av läs- och

skrivinlärningsmetod?

I vilka avseenden har datorstödd läs- och skrivinlärningsmetod fördelar jämfört

med de traditionella metoderna?

Sambandet mellan dessa frågor ligger i att studier av olika inlärningsmetoder och pedagogiska

förhållningssätt, har visat att den pedagogiska grundsynen hör ihop med den metod man som

lärare väljer att praktisera. Den datorstödda inlärningsmetod som presenteras i uppsatsen har

tydliga gemensamma drag med andra ickedatorstödda metoder, samtidigt som den skiljer sig

avsevärt från de traditionella inlärningsmetoder man allmänt använder sig av i de allra flesta

skolor, så även i de skolor undersökningen gjordes. 



1.3 Disposition

I uppsatsen kommer olika läs- och skrivinlärningsmetoder redovisas. Syftet med det är att

läsaren ska få en bild av den bakomliggande pedagogiska grundsyn som ligger till grund för

dessa. Med det i tankarna kommer ett fortsatt resonemang i diskussionskapitlet, där resultatet

från undersökningen ställs mot den forskning inom läs- och skrivområdet som redovisats i

detta kapitel, lättare bidra till en förståelse för den slutsats som dras.

Som en del i undersökningen har litteraturstudier bedrivits. Den litteratur som valts ut anknyter

till syftet och svarar mot frågeställningen. Fördjupning i skolans läs- och skrivinlärning ur såväl

ett historiskt som ett pedagogiskt perspektiv samt studier av olika läs- och

skrivinlärningsmetoder, har tillfogat tillräckligt med underlag för att en slutsats ska kunna dras,

vilken redovisas i diskussionen.

All för undersökningen relevant information som framkommit under studierna finns

redovisade i litteraturgenomgången.

2. Bakgrund

2.1 Skolans läs- och skrivinlärning

Allmän folkskola har i Sverige varit lagstadgad sedan 1842. Det centrala i undervisningen har

från början varit att lära barn läsa och skriva. Motivet till kravet på läskunnighet bottnar i

kyrkans makt och inflytande över medborgarna i dåtidens samhälle. De första läseböckerna var

katekesen och psalmboken, i viss mån bibeln. Med tiden kom andra krafter än de religiösa att

påverka undervisningen. Skolans uppgift blev att fostra barnen till goda samhällsmedborgare

och barnen utbildades efter en rikstäckande läroplan, vilken utgjorde en garanti för att alla barn

skulle få en likvärdig undervisning. 1919 kom den första läroplanen ut: Undervisningsplan U

19. I den poängterades vikten av att ”lärjungarna” är intresserade för det ämne som behandlas.

För att skapa ett intresse förutsätts att ”texternas innehåll bör vara hämtat från sådant som på

grund av erfarenhet eller undervisning tillhör barnens föreställningskrets”. När det gäller

skrivning betonas vikten av att barnen förstår att ”skrivning […] sker för innehållets skull”

(Lindö 2002, s. 27). Olika metoder har genom tiderna praktiserats för att förmedla kunskap.

Gemensamt för dem alla är att de vilar på olika forskares teorier om bland annat människans

kognitiva förmågor, lärprocesser samt sociala samspel. När det gäller läs- och skrivinlärning



har en mängd olika metoder tillämpats och många pedagoger väljer att behålla det bästa ur

varje metod de praktiserar för att till sist landa i en egen metod de känner fungerar bäst för

dem.

2.1.1 Läsinlärningen

Den tidigast kända och använda metoden inom svensk skolas läsinlärning kallades för

Bokstaveringsmetoden. Den gick ut på att barnet först lärde sig bokstavens namn, sedan

stavelser och sist hela ord. Denna metod var den vanligast förekommande under de första

hundra åren av skolans historia. Men den var inte oemotsagd. En välkänd kulturpersonlighet,

Ellen Key, ”ansåg att skolan försummade känslans och fantasins utveckling. Hon

argumenterade för att läslärorna skulle försvinna och ersättas med ”de stora böckerna i

original, eller om det är nödvändigt, i bearbetad form”. Reformkraven ledde till att barnens

läseböcker skulle utgöra skönlitteratur med både realistiska verklighetsskildringar och

fantasifulla berättelser” (Lindö 2002, s. 26).

Efter bokstaveringsmetoden kom de metoder vi idag kallar för traditionella och de är:

Syntetiska metoden vilken först och främst lär barnet bokstavens ljud och sammanfogar sedan

ljuden till ord. Metoden är starkt knuten till en läsebok (Kompendium Läsinlärningsmetoder

KAU vt-06). 1935 gavs Elsa Beskows och Herman Siegvalds läsebok Vill du läsa ut. Den

trycktes ända fram till 1962 och bygger på den syntetiska metoden men förespråkar ändå ett

pedagogiskt förhållningssätt utifrån tre läsmetoder: talet främst, ljud- och ordbildsmetoden.

Författarna förklarar i sin handledning till lärarinnan: ”Vardera av dessa metoder innehåller

otvivelaktigt mycket av värde, men bäst synes vara att söka tillvarataga och i undervisningen

tillämpa det bästa i samtliga” (Beskow/Siegvald 1935, s. 159). Boken innehåller den allra

första lärarhandledningen för småskollärare och den sista meningen skulle lika gärna kunna

vara ur en handledning från idag: ”Det är vår livliga förhoppning att ‘Vill du läsa’ skall befinnas

ägnad att stimulera barnen till själverksamhet och skänka dem läsglädje” (a.a s. 160).

Lars Welander, författare till debattartikeln Problembasering problemets bas i

Skolvärlden nr 19 2006, kallar denna metod för ”se-höra-göra”. Han beskriver den som att

lärarinnan först skriver upp bokstäverna på tavlan medan barnen tittar på och sedan får de

själva försöka skriva in bokstäverna i sin skrivbok. När lärarinnan läste högt följde barnen med

i sina böcker varefter de i turordning fick läsa högt ur boken. Welander: ”Denna

inlärningsmetod har kännetecknat den svenska skolan fram till mitten av 1990-talet, då man



under beteckningen PBL tog bort ”se” och ”höra” och ersatte det med enbart ”göra”

(Skolvärlden nr 19 2006). 

Analytiska metoden som utgår från hela ord (ordbilder) och urskiljer de olika ljuden

genom att ljuda och lyssna (Kompendium Läsinlärningsmetoder KAU vt-06). I början av

1970-talet gav lågstadieläraren Ulrika Leimar, ut sin bok Läsning på Talets Grund. Det är en

didaktisk bok med utgångspunkt i ett analytiskt förhållningssätt. Leimar kritiserade den

traditionella läsundervisningen och hon ifrågasatte läsebokens berättigande till förmån för

texter som skapades i dialog mellan lärare och elever. LTG (Läsning på Talets Grund) har ett

holistiskt synsätt och brukar beskrivas som ett förhållningssätt. Den syntetiska metoden gav

aldrig vika för Leimars läsinlärning men hon lyckades inspirera några lärare till att förändra sin

undervisning, fast inte i den grad att det har funnits behov av en nyutgåva av Leimars bok. De

läseböcker som har producerats de senaste årtiondena bygger ofta på en blandning av den

analytiska och den syntetiska metoden (Lindö 2002).

2.1.2 Skrivinlärningen

I och med folkskolestadgan 1842 blev skrivundervisning obligatorisk i svenska skolan. Den var

dock avskild från läsinlärningen och den ”blev med nödvändighet ganska formalistisk, eftersom

de ofta dåligt utbildade lärarna själva inte var så bevandrade i skrivkonsten ” (Trageton 2005,

s. 120). Med tiden skulle det komma att utformas en skrivmetod kallad skrivläsemetoden som

förespråkade en integrering av färdigheterna tala, läsa och skriva. En intressant aspekt med

denna skrivmetod var tanken att skrivning med kursiv stil skulle stödja läsinlärningen. Denna

metod praktiseras fortfarande av pedagoger som menar att den kursiva stilen förenar

tankegång med pennans rörelse i ett flöde, en rytm som inte så lätt bryts då pennan i jämn takt

formar bokstäver som sammanbinds till ord med endast få avbrott. Skrivläsemetoden skrevs in

i folkskolestadgorna 1882 och 1887 (Trageton 2005).

I 1919 års undervisningsplan betonas att ”användandet av skriften som uttrycksmedel”

skulle börja redan under den första terminen. Svenskämnet var indelat i tre delar: talövningar,

läsning och skrivning och de skulle ”i möjligaste mån ställas i förbindelse med varandra och

stödja varandra”. Men, en välformulerad kursplan till trots, var svår att efterfölja. Det

traditionella sättet att undervisa med ”formella och isolerade färdighetsövningar” kom att

dominera en bra tid framöver (Lindö 2002). Beskow och Siegvald, författare till boken Vill du

läsa som utkom i mitten av 1930-talet, stöder 1919 års undervisningsplan vad det gäller



integrering av de tre färdigheterna tala, läsa och skriva och de uttrycker det när de menar att

”barnen skulle lära sig att texta bokstäver och ord parallellt med den första läsundervisningen”

(Trageton 2005, s. 122).

Vad de däremot inte håller med om är att de små barnen skulle vara tvungna att lära sig

skrivstil från allra första början. De förespråkade istället textning av bokstäverna. Det vill säga,

barnen skulle lära sig den stil de tryckta bokstäverna har. De får stöd i detta från bland annat

Gottfrid Sjöholm, en forskare som i slutet av 1940-talet hävdade att man ”till att börja med

skulle använda sig av en rak, upprättstående textning, sedan gradvis gå över till kursiv

(lutande) textning, gärna med hjälp av lutningspapper. Därefter blir det inte så svårt att övergå

till den riktiga, bundna skrivstilen (eller ”ögleskriften”). Skrivfärdigheten blir inte försenad med

detta förfaringssätt” (Sjöholm 1948, s. 57; Trageton 2005, s. 122).

Detta förhållningssätt har hållit i sig. I Lgr 80 uttryckte SÖ sin syn på saken: ”Lämpligt

är därför att sammanbindningen av bokstäverna till löpande skrift uppskjuts, tills elevernas

handmotorik uppövats genom olika manuella sysselsättningar, t ex. målning, modellering och

textning, och tills de vunnit viss färdighet i läsning.” Vårt senaste styrdokument, Lpo94 har satt

som Mål att sträva mot:

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

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

2.1.3 Innehåll före formen, eller?

Tanken på att skrivundervisningen i första hand ska främja innehållet och inte formen har med

varje läroplan sedan 1919 blivit allt tydligare. Enligt Lgr 1980 skall skrivundervisningen syfta

till att ”stimulera elevernas skaparglädje och tillfredsställa deras uttrycksbehov, utveckla

färdigheter som är av betydelse i det praktiska livet, skärpa deras iakttagelseförmåga och skola

deras tankebanor” (SÖ 1980, s. 26; Trageton 2005). Även Lpo94 betonar vikten av

meningsfullt innehåll i skrivandet och uttrycker det i Mål att sträva mot på följande sätt:

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

- genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska

strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika

sammanhang

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



Språkforskaren och författaren Ulf Teleman pekar på vikten av ett meningsfullt skrivande

i syfte att fånga elevens intresse för att ett lärande ska ske. Att integrera skrivandet i skolans

alla ämnen är, enligt Teleman knepet att nå dit. Han pekar på vikten av att få eleverna att se sig

själva som skribenter. Han menar att vi, om vi gör det, omedvetet tar till oss ”ord, stavning,

interpunktion etc. som vi sedan kan använda när vi själva skriver. Inlärningen sker automatiskt

förutsatt att den underliggande motivationen finns.” Så framhåller han vari skillnaden i

förhållningssätt till det egna lärandet ligger: ”Den som inte betraktar sig som skribent, ser förbi

det formella och nöjer sig med innehållet, det enda han som läsare är intresserad av” (Teleman

2004, s. 109). Teleman framhåller hur viktigt det är att eleverna lär sig grammatiken, eller

formen i språket. Att de inte nöjer sig med innehållet. Han liknar det vid ett barn som ska lära

sig ett språk. Om barnet nöjer sig med att vara lyssnare och inte självt börjar tala språket

kommer det aldrig att varken lära sig uppfatta eller tillämpa grammatiken i språket. Det

kommer att förbli en lyssnare. Om inte eleven själv finner motivation att tillämpa de småregler

språket är uppbyggt kring kommer han aldrig att lära sig dem. Han förblir en läsare.

Telemans teori kring sambandet mellan lärande och meningsfullhet återfinns i flera läs-

och skrivinlärningsmetoder. Whole language-modellen, te x menar att man ”bäst tar till sig

läsning och skrivning naturligt dvs på samma sätt som vi lär oss prata och lyssna. Barn lär sig

att läsa genom att läsa och skriva genom att skriva” (Kompendium Läsinlärningsmetoder

KAU vt 2006). Grundtanken är att barnen utvecklar språklig kompetens genom användning av

språket i sociala situationer och där lärandet sker i meningsfulla sammanhang.

Under sjuttiotalet blossade debatten om lämpligheten i att rätta elevernas skrivalster upp

och än idag hålls den vid liv av ivriga förespråkare för den reformpedagogik som inleddes av

t ex.  Leimar genom hennes modell LTG. Många hävdar att man genom att peta i elevernas

stavning undergräver deras motivation till fortsatta övningar i skrivkonsten och därmed binder

ris om egen rygg. Andra anser att man genom att inte rätta befäster felaktigheter som senare

kan vara svåra om alls möjliga att arbeta bort.

3. Teorier och tidigare forskning om språkinlärning, skola

och IKT.

3.1 Läs- och skrivinlärningsmetoder



De läs- och skrivinlärningsmetoder som presenteras nedan har alla anknytning till den

sociokulturella kunskapssynen. De har också det gemensamt att de ser på eleverna som

producenter, inte konsumenter. Skönlitteratur och produktion av egna texter sätts i fokus. En

förutsättning för att kunna bedriva denna pedagogik är ett dialogiskt förhållningssätt till

eleverna där utgångspunkten utgörs av var eleverna står kunskapsmässigt och intressemässigt.

De metoder eller modeller som presenteras är i turordning: Läsning på talets grund (LTG),

Whole language och Att skriva sig till läsning.

3.1.1 Läsning på talets grund

Bakgrund

Lågstadieläraren Ulrika Leimar emotsatte sig den traditionella syntetiska ljudmetoden. I början

av 1970 talet utarbetade hon därför en annan metod att lära barnen läsa. Istället för att använda

sig av traditionella ABC-böcker, vilka hon förkastade, skapade hon tillsammans med barnen

deras egna texter. Härigenom fångade hon elevernas intresse eftersom texterna bottnar i egna

och gemensamma erfarenheter och upplevelser. Leimar uttrycker sig så här i sin bok:

 ”Genom att man bygger upp textmaterialet utifrån barnens omedelbara iakttagelser och

erfarenheter, transponerar dem från  talat till skrivet språk och därefter gradvis analyserar

texten till minsta beståndsdelar, upplever barnen att texten betyder något” (Leimar 1974, s.

45).

Leimar koncentrerade sig på att utveckla dynamiken i barngruppen och jobbade utifrån

dialogen mellan läraren och eleverna. Detta visar att Leimar var influerad av den

dialogpedagogik brasilianaren och pedagogen Paulo Freire utvecklade i början av 1970. Freire

byggde sin teori på tre hörnstenar; jag-uppfattning, kommunikation och begreppsbildning.

Dialogpedagogiken var speciellt lämpad för förskolan och lågstadiet.

Leimar trodde även starkt på sambandet mellan tal och språkutveckling och meningsfullt

samanhang, vilket var en av pedagogen och filosofen Lev Vygotskijs teorier. Under den här

tiden var det inte Vygotskij som angav tonen för inlärning utan Jean Piaget, en schweizisk

pedagog och kunskapsteoretiker. Vygotskijs teorier slog inte igenom förrän på 1980 talet.

Trots att Leimars läsinlärningsmodell inte slog igenom och hennes bok inte gick i nytryck,

fanns det lärare runt om i landet som tog till sig av hennes modell och arbetade utifrån den och

den pedagogiska debatten hölls därmed vid liv.



LTG – modellen

Leimar (1974) skrev i förordet till sin bok LTG-Läsning på talets grund: ”Min avsikt är inte att

nedvärdera all hittills förekommande läsundervisning, inte att komma med någon ny

”frälsningslära” inom läspedagogiken. Jag vill bara formulera några frågor, redogöra för vissa

iakttagelser, referera en del egna studier i vetenskapliga Skrifter samt beskriva mina

erfarenheter i klassrummet” (s.7). Leimar var själv utbildad lågstadielärare och hade både

teoretisk och praktisk grund att stå på vad det gällde den traditionella läsinlärningen. De

slutsatser hon kom fram till efter utvärdering av eget arbete lät hon skriva ner och den modell

hon förmedlar som ett förhållningssätt kom att kallas LTG, Läsning på Talets Grund. Själva

metoden är analytisk till sin karaktär och den förespråkar ett holistiskt förhållningssätt till

läslärandet. Det centrala i modellen är gruppen och dialogen. Utifrån fem steg eller faser sker

successivt ett lärande. Enligt kompendiet Läsinlärningsmetoder (KAU vt 2006) är dessa fem

faser:

1. Samtalsfas

2. Dikteringsfas

3. Laborationsfas

4. Återläsningsfas

5. Efterbehandlingsfas

I den tredje fasen, laborationsfasen, sker analysen av texten där enskilda ord och

bokstäver uppmärksammas och bearbetas. Från fas ett till fas fem är det alltigenom barnens

egna texter som behandlas.

Barnen gör egna händelseböcker där barnen försöker skriva något till en bild de har ritat.

Bekräftelse ses som viktigt för att barnen ska utvecklas i positiv riktning varför läraren måste

uppmärksamma och stötta eleverna i deras egna produktioner.

3.1.2 Whole language

Bakgrund

Whole language är den läsinlärningsmetod man praktiserar i Nya Zeeland. Den är utarbetad av

professor Mary Clay. En av grundtankarna bakom metoden är  att ge barnen hjälp till

självhjälp. Birgitta Alleklev och Lisbeth Lindvall, förskollärare respektive bibliotekarie,

genomdrev ett projekt i en klass i Rinkeby i Stockholm där de grundade sin pedagogik på



whole language metoden. De skriver i boken Listiga räven – läsinlärning genom skönlitteratur

(2005) angående en av de grundtankar metoden vilar på: ”Det är viktigt att börja där barnen

befinner sig kunskapsmässigt och utgå ifrån det barnet redan kan. Med den kunskapen går man

vidare och sätter hela tiden barnet i centrum” (s. 13).

Rigmor Lindö, universitetslektor och lärarutbildare, konstaterar angående lärarna på en

skola i New York som praktiserar whole language metoden: ”Alla lärare jag har mött på denna

unika skola har ett medvetet och reflekterande förhållningssätt till sig själva som pedagoger

och en okuvlig aptit på att lära om och lära nytt där kollegorna och de egna eleverna är de

stora läromästarna” (Svensklärarföreningens årsskrift 2000, artikel s. 71, kursiverat av mig).

Whole language strävar efter att skapa lust till lärandet. För att nå dit krävs en ödmjuk

inställning till såväl sig själv som pedagog som den undervisning man bedriver. Man måste vara

villig att hela tiden göra förändringar i syfte att förbättra den egna undervisningen. Lindö

(2000) menar att ”Denna ständigt pågående läroprocess som löper parallellt med elevernas

lärande tror jag är en viktig grogrund för kreativiteten - kärnan i det lustfyllda lärandet. Man

har enats om att skönlitteratur är en outsinlig källa att ösa ur för såväl barn som vuxna. Via

skönlitteraturen utvecklas vårt språk och vår personlighet” (s. 71, kursiverat av mig).

Lindö lyfter här också fram en annan viktig del i Whole language metoden, nämligen

kreativiteten. Kreativitet föds ur motivation. Alleklev och Lindvall (2005) hänvisar till

skönlitteraturens roll i att skapa motivation: ”När barnen finner mening i texten upptäcker de

böckernas makt att roa, trösta, utmana, tillfredsställa och förskräcka. Den belöningen ger

barnen motivation att ta sig an ny text” (s. 14). Genom att knyta an till skönlitteratur skapas

motivation och ur motivationen springer kreativiteten fram vilket i sin tur bidrar till att barnen

känner större lust att lära.

Whole language metoden

Metoden förespråkar en integrering av läsning och skrivning i alla ämnen. Lärandet sker i ett

meningsfullt sammanhang.  Man talar inte om läsning och skrivning som enbart färdigheter

utan man beskriver dem i ”termer av självkänsla, motivation, inställning, meningsfullhet,

förståelse, kompetens och utveckling” (Alleklev och Lindvall 2005, s. 14).

Whole language vilar egentligen på fyra hörnstenar. Trageton (2005) punktar upp dem

enligt följande:

Att lära sig att läsa är lika naturligt som att lära sig att prata



Läsinlärning är en naturlig språklig utveckling av meningsfulla erfarenheter av olika

texter

Medvetenhet om fonem betyder inte speciellt mycket. Det är viktigare att förutse

mening och kontrollera denna med den fösta bokstaven i ordet

Det är bara autentiska böcker som skapar goda läsare (inte ABC-böcker)

(s. 159) För att undervisningen i läsning och skrivning ska vara så effektiv som möjligt

och skapa ett intresse som hela tiden fördjupas hos barnen, bör läraren

läsa/skriva för/åt barnen

läsa/skriva med barnen

barnen läsa/skriva själva

(Alleklev och Lindvall 2005, s. 14) Genom att vara uppmärksam på tre ledtrådar kan

läraren övervaka läroprocessen. Enligt kompendiet Läsinlärningsmetoder (KAU vt 2006)

är dessa tre ledtrådarna:

meningsfullhet –hänger det ihop med det jag redan läst?

grammatisk struktur –låter det riktigt?

grafofonisk uppmärksamhet –ljudar/läser jag bokstäverna rätt?

Läsinlärningen kan vara utformad enligt nedanstående beskrivning och innefattar hemläxa varje

dag:

eleven skriver några meningar samt läser dem högt med tydligt uttal och lyssnar

till ljuden

läraren skriver av meningarna på en pappersremsa, klipper isär dem ord för ord

inklusive punkten och mellanrummen mellan orden och blandar alla bitarna

eleven lägger ordpusslet och skapar meningar. Bitarna läggs i ett kuvert som

eleven kan ta med hem som läxa.

läraren introducerar en ny bok genom att först tillsammans med barnet samtala

om bilderna och de olika språkkonventionerna. Eleven läser boken och tar med

den hem för att läsa den med föräldrarna.

Lustbetonat, meningsfullt, litteraturspäckat, intressestyrt, är några nyckelord i Whole

language. Lustbetonat därför att en sådan undervisning skapar energi och gör att barnen mår

bra. Meningsfullt för att det skapar motivation och ur motivation föds kreativitet.

Litteraturspäckat för att det inspirerar barnen att våga börja läsa och skönlitteraturen är en



aldrig sinande kunskapskälla att ösa ur. Intressestyrt därför att man genom att utgå från

barnens egna intressen lägger grund för att positiv inställning till lärande skapas.

Whole language är övergripande i sin syn på lärandet och metoden innefattar mer än

enbart läs- och skrivinlärningsstrategier. Man har utarbetat en handlingsplan som berör varje

enskild elev från första dagen i skolan, vilken i Nya Zeeland innefattar:

rullande inskrivning på 5-årsdagen

individuella undervisningsplaner

s.k. ”running redords” över läsinlärningen, motsvarar våra IUP. Om

önskvärda framsteg uteblir sätter man in sk ”reading recovery”.

hemuppgifter från dag 1

nära kontakt med föräldrarna vilket innefattar rapporter från skolan flera

gånger om året

3.1.3 Att skriva sig till läsning

Bakgrund

Arne Trageton, pedagog och lärarutbildare med mångårig erfarenhet av undervisning av de

yngsta barnen i skolan, vill byta ut penna och papper, handskrift och ABC-böcker mot

tangentbord, dator och elevernas egenproducerade läseböcker. Trageton menar att det är dags

för en revolution inom skolan och säger: ”Det är dags att gå ifrån läs- och skrivinlärning till

skriv- och läslärande” (DIU nr 3 2004).

Många pedagoger argumenterar för att läsningen ska ha företräde före skrivandet

eftersom barnen vid sju-åtta års ålder ännu inte utvecklat sin motorik tillräckligt för att kunna

hantera penna och forma bokstäver. Det argumentet håller inte, menar Trageton och pekar på

att 30 års forskning visar att det är enklare att lära sig att skriva än att läsa. Genom att låta

barnen skriva på datorn behöver de inte forma bokstäverna själva och det de skriver blir lika

snyggt som i tidningar och böcker. Detta skapar, enligt Trageton, ”läslust och härigenom kan

man påstå att barnen skriver sig till läsning” (DIU nr 3 2004). Målet bör, hos varje lärare, vara

att börja med motivationen, att skapa ett intresse och lust för att läsa och skriva. Eftersom det

är svårare att lära sig läsa än att lära sig skriva torde skrivandet komma först. Lyckas man

skapa lust i skrivandet kommer lusten till läsandet också. 

Trageton framhåller ännu en fördel med datorn framför pennan då han pekar på läraren

som istället för att fokusera på utformningen av bokstäverna kan koncentrera sig på att



”stimulera elevernas egna skrivande och få honom eller henne att uttrycka sig bättre”

(Trageton 2005, s. 134). Han framhåller att ”huvudpoängen med att skjuta upp undervisnngen

i handskrivning […] är att få en bättre och mer lustbetonad handskrivning” (Trageton 2005, s.

125). Datorn ersätter pennan de första åren för att barnet i lugn och ro ska kunna koncentrera

sig på innehållet och berättandet. Att påtvinga eleverna motoriska övningar i syfte att lära in de

olika bokstavsformerna, skulle lätt kunna ta död på de små barnens iver att vilja berätta med

hjälp av den skrivna texten. Att skriva sig till läsning tar sin utgångspunkt i leken och barnens

lust att berätta.

Som en sammanfattning över sin metod och för att lyfta fram den kunskaps- och

människosyn den grundar sig på: ”Det är inte lärarens undervisning utan elevens lärande som

står i centrum; detta lärande ska genom en naturlig läs- och skrivutveckling stöttas och

förstärkas av en kompetent lärare som vet hur han eller hon ska hjälpa barnet genom krav på

textproduktionens kvalitet” (Trageton 2005, s. 115).

Skrivning före läsning?

Trageton resonerar utifrån att eleverna är producenter och som sådana producerar de sina egna

läseböcker. Detta stämmer väl överens med vad läroplanen säger under Mål att uppnå i

grundskolan. Det påpekas att Skolans ansvar är att varje elev efter genomgången grundskola

behärskar det svenska språket och kan uttrycka idéer och tankar i tal och skrift (Lpo94).

Trageton ser denna produktionsaspekt som en anledning till att vända på ordningsföljden från

läs- och skrivinlärning till skriv- och läslärande. Trots det läroplanen framhåller och det

forskningen pekar på, domineras skolan än idag av läsinlärningen. Enligt Trageton har läsning

haft den positionen i nybörjarundervisningen de senaste 250 åren. Från början hette det läs- och

skrivundervisning vilket lyfte fram lärarens undervisning som huvudsaken. Den nuvarande

formuleringen läs- och skrivinlärning fokuserar visserligen på elevens inlärning men i båda

fallen ”är det dock läsningen som är det primära och som kommer först” (Trageton 2005, s.

136).

Ut med ABC-böckerna 

Tragetons grundsyn på eleverna är att de är producenter, inte konsumenter. Det innebär ett

aktivt lärande. En producerande elev är motsatsen till Skinners uppfattning om eleven som en

tom låda vilken läraren har som uppgift att fylla med kunskaper. Eleven som producent är aktiv



i sin kunskapsinhämtning. Lärarens roll flyttas från att vara den absoluta auktoriteten med

okränkbar makt och ensamrätt på all världens kunskap, till att bli den handledande, vägledande,

stöttande och motiverande med ett ödmjukt förhållningssätt till sin egen och elevernas

kunskap.

Häri ligger den största bristen i de traditionella läsmetoderna och läseböckerna, enligt

Trageton. Han menar att ”Gemensamt för alla ABC-böcker och olika läsmetoder var att

barnen skulle konsumera andras uppfattningar” (Trageton 2005, s. 137). Att se barnen som

konsumenter är enligt Trageton inte förenligt med god pedagogik. De läseböcker man använde

sig av så sent som på 1970 talet fick en renässans under 2002 då man efter 25 års användning

av innehållsmässigt mer meningsbärande läseböcker, ”gick tillbaka till teknisk ljudningsträning i

de nyaste ABC-böckerna” (a. a s.137).

En annan aspekt på de brister ABC-böckerna visar upp är att det förväntas av alla elever

att de ska läsa ”samma stycke i en och samma bok av samma svårighetsgrad” (Trageton 2005,

s. 172). Detta är inte förenligt med att undervisningen ska vara individanpassad.

De traditionella ABC-böckerna innehåller illustrationer till varje bokstav. Detta menar

Trageton är förkastligt, eftersom det förvirrar barnen då de måste tolka bilderna och försöka

komma på vilken bokstav de representerar. Han kommenterar: ”Problemet är att författarna till

ABC-böckerna på 1970-talet menade att två- och treljudsord var lättast. Dessa ord är

samtidigt de som är svårast att hitta entydiga illustrationer till. Om barnen istället själva får

göra illustrationer till bokstäver och ord säkerställs en koppling mellan bokstav och bild för det

enskilda barnet, något som stärker inlärningen av bokstäver och ord” (Trageton 2005, s. 59).

Fram för skrivandet

När det gäller skrivandet visar en tillbakablick att det under de första 150 åren av skolans

historia varit underordnat läsandet. Först under de senaste 25-30 åren har skrivandet fått en

mer framträdande plats. Enligt Trageton blir det ”allt fler som betonar samspelet mellan

skrivning och läsning, med skrivutvecklingen som dominerande faktor” (Trageton 2005, s.

137). Genom att minimera själva utformningen av bokstäverna och maximera innehållet i

skrivandet, menar Trageton att man hos eleverna skapar lust inför läsandet och man bevarar

synen på dem som producenter, något som i sig självt är motiverande. 

Trageton kommenterar det faktum att man i lärarhandledningar ges förnämliga förslag

om hur elevtexter kan användas som ett komplement till lärostoffet och undrar om det inte nu i



datoråldern är dags att vända på tankegången? Han frågar: ”Varför inte låta elevtexterna stå i

centrum och se läseböckerna som komplement?” (a.a s. 173). Han föreslår därefter att man

istället för en uppsättning ABC-böcker ska samla ihop ett rikt klassbibliotek med lättlästa

böcker av hög litterär kvalitet samt olika läseböcker som tillägg till barnens egen

läseboksproduktion. Härigenom tillgodoses varje enskilt barns intressen och behov.

Klassrummet

Klassrummet bör vara inrett med verkstad och arbetsvrår. Att möblera klassrummet enligt

modellen ”grupper och arbetsvrår” leder till, enligt Tragetons undersökning, ”40 procent mer

temaarbete och 50 procent mer lek än i traditionellt möblerade klassrum” (Trageton 2005, s.

47). Att många lärare pekar på storleken på klassrummet som ett hinder till att möblera enligt

denna modell, menar Trageton mer handlar om okunskap om ”inredningsteknik, bristande

fantasi och övning i att tänka på alternativa rumslösningar”, än om kvadratmeter eller dålig

arkitektur (a.a s. 47).

Bord för två

Trageton lyfter fram vikten av att varje klassrum bör ha minst ett skrivcentrum, helst flera.

Varje skrivcentrum är utrustad med dator och skrivare. De datorer som används är gamla

begagnade som skolorna kan få tag på billigt från något företag i kommunen. Det enda

program som behöver vara installerat är ordbehandlingsprogrammet. Det är meningen att

datorn ska användas som ordbehandlare, inget annat. Trageton rekommenderar 2-4 datorer i

varje klassrum. Vid varje dator arbetar eleverna parvis. I ett klassrum kan man, enligt

Tragetons modell, placera fyra datorer i dessa skrivcentrum. Det gör att åtta elever åt gången

kan arbeta vid datorerna. 

Att eleverna arbetar två och två vid datorerna menar Trageton har med barnens sociala

samspel att göra; ”barn lär sig bäst i dialog med andra barn, dvs. i par” (Trageton 2005, s. 50).

När de arbetar två och två kan de hjälpa varandra både språkligt och tekniskt. Den bästa

gruppsammansättningen utifrån ett lärande perspektiv är enligt gruppsykologin duon. Den

något större gruppen bör helst inte bestå av fler än sex individer. Detta gäller även ungdomar

och vuxna (Trageton 2005).



En viktig detalj som bör tillämpas enligt Tragetons modell, är att ”bordens höjd bör vara

anpassade efter stående elever” (Trageton 2005, s. 51). Några fördelar med att eleverna står

när de arbetar vid datorerna är enligt Trageton:

barnen kan röra sig ledigare medan de skriver

turtagningen när barnen ska byta plats vid datorn blir mycket enklare

samspelet mellan de två barnen stimulerar inte bara den verbala

kommunikationen utan även den icke-verbala kroppskontakten, och de

kroppsliga budskapen uppfattas lättare av kamraten om båda står upp

man sparar på inköp av stolar i en redan ansträngd budget för inventarier

man sparar minst tre kvadratmeter golvyta i ett redan trångt klassrum

Att skriva sig till läsning; metoden

”Bokstavskunskap är nyckeln till goda läsfärdigheter” (Trageton 2005, s. 56). Alfabetet ska

finnas på flera ställen i klassrummet, enligt Trageton. Förutom i storformat på väggen som

visar både gemener och versaler, bör varje arbetsplats ha en mindre kopia av alfabetet. ”Att

lära sig i vilken ordningsföljd bokstäverna kommer blir allt viktigare i informationssamhället,

där ”telefonkatalogs-” eller ordboksläsning, är en grundläggande lästeknik” (a.a s. 59).

Man börjar med att barnen får bekanta sig med tangentbordet. Det sker genom s.k.

pianospel. Alla kan spela piano på tangentbordet och när de gör det måste de använda alla

fingrarna. När barnen spelar piano införs ”touchmetoden” för att de redan från början ska få en

bra fingersättning. Varje barn utarbetar sitt eget personliga touchsystem utifrån en indelning av

tangentbordet där höger och vänster markerar vilken sida som hör till vilken hand (DIU nr 3

2004).

Steg två är att skriva s.k. hemlig text. De skapar bokstavsräckor. Barnen skriver med

stora bokstäver, ”helst minst 20 punkters skrift så att det blir lättare att urskilja de olika

bokstäverna åt och blir mycket text när barnen skriver.” Här lär sig de flesta barnen att skriva

sina namn (DIU nr 3 2004).



Steg tre är bokstavsjakt i den text man skrivit. Vilken bokstav det är kan vara olika och

bestäms av eleven själv. Kanske första bokstaven i namnet? Barnen letar i sina egna texter och

jämför sedan med varandra hur många M eller A man har hittat. Enligt Trageton lär alla i sin

egen takt. ”Barnen är maximalt motiverade och engagerade” (DIU nr 3 2004).

Som ett fjärde steg börjar man urskilja enstaka ord i bokstavsräckan. Upptäckten av

dessa ord stimulerar barnet att utöka antalet rättstavade ord. Varje elev börjar nu sätta ihop

sina egna ordböcker. Detta menar Trageton är en bra ”övergång till mer komplicerade texter”

(Trageton 2005, s. 70). Frågor om hur olika ord stavas börjar i det här skedet. I början, innan

barnens texter är läsliga för någon annan än dem själva, berättar de för läraren vad de har

skrivit. Läraren skriver ner berättelsen i anslutning till elevens text. Denna sekreterarroll börjar

här avta medan barnet uppmuntras till egna stavningsförsök. Detta skede kallas av Trageton

för ”egen påhittad stavning”. Barnen utgår från den kunskap de har om bokstäver och ljud.

Utifrån detta konstruerar de sina egna sätt att stava. 

Småningom utvecklar barnen skrivningen till att omfatta lite längre berättelser. Man

provar på dikter, sagor, tidningstexter, faktaböcker m.m. Även om inte stavningen fungerar till

hundra procent har barnen vid det här laget nått dithän att de förstår sambandet mellan

skrivning och läsning. Här skulle många lärare kanske börja korrigera vissa fel i texten.

Trageton förespråkar emellertid inte att man gör det. Han menar att ”oron för att ett

icke-normaliserat språk ska ”fastna”, […] saknar grund” (Trageton 2005, s. 79). Tragetons

grundsyn på skriv- och läslärandet rymmer i en enda mening: ”Man lär sig skriva genom att

skriva och man lär sig läsa genom att läsa” (a.a s. 81). Läsningen sker främst i de

egenproducerade texterna.

Trageton anser att tecknandet är minst lika viktigt som skrivandet. Därför tecknar barnen

alltid någon bild först. Sedan skriver de sin text, klipper ut den och klistrar fast den under

bilden. När barnen tillverkar en egen bok om t ex vikingarna ska det vara många teckningar

med lite text på varje sida. Barnen känner glädje i att ha varit med och producerat omfångsrika

böcker med många sidor i. En vinst i själva tecknandet är den finmotoriska träning barnen får

och som de väl behöver är det blir dags att börja skriva på papper med penna.

3.2 Datorn i skolan

År 2003, ett år efter att fortbildningsprojektet ITiS var avslutat, framhåller Myndigheten för

skolutveckling tre områden inom vilka IT visat sig vara speciellt framstående:



1. anpassning av material, metoder, arbets- och redovisningssätt till varje elevs

förutsättningar och behov

2. informations- och kommunikationstekniken öppnar klassrummet till omvärlden och

bidrar till ökat internationellt engagemang

3. bidra till ökad förståelse av abstrakta företeelser och komplexa samband

(Trageton 2005, s.20).

Skolan har tagit den nya informationstekniken till sig. Frågan tycks vid en första anblick

inte vara om det finns datorer i klassrummen utan varför och hur de används. Rigmor Lindö,

universitetslektor och lärarutbildare vid Göteborgs universitet konstaterar att det på senare år

har svept in en ny ”undervisningsteknologisk våg” i skolan (Lindö 2002). I takt med att

datorteknologin vinner allt större mark måste skolan fatta beslut om datoranvändningen i

skolan. Angland och Danielsson förklarar att tekniken inte är till för att göra skolan modern

utan att det handlar om att förstå hur skolans uppdrag har utvecklats. De menar att en

förändringsprocess vad det gäller arbetsform, läromedel och undervisningssätt har satts igång

(DIU nr 1 1997). 

Michael Alexandersson, medieforskare och medförfattare till boken Bland barn och

datorer (2001) nämner tre olika motiv för IT-utvecklingen i  skolan. Den första är

inlärningsaspekten. Datorn i skolan bidrar till ökad variation och sätter i gång en förändring av

arbetssätten. Den andra är arbetslivsaspekten. Näringslivet och samhället i övrigt förväntar sig

att skolan skall förbereda barn och ungdomar inför deras framtid i arbetslivet, där de

oundvikligen kommer att komma i kontakt med den nya tekniken. Det tredje motivet till

IKT-användningen i skolan är, enligt Alexandersson demokratiaspekten. Medborgarkunskap

på datorområdet är nödvändig i en fungerande demokrati.

Lärande och utveckling

Både Alexandersson och Angland och Danielsson lyfter tanken att det inte är tekniken i sig

som förändrar utan att det måste ske en förändring i förhållningssättet till uppdraget att

undervisa. De får medhåll i detta av Pär Larsson som i sin artikel i IT för Skolledare online

konstaterar att införandet av IT inte ”självklart leder till en förändring av skolans

arbetsorganisation eller till en utveckling av skolans arbete med eleverna.” Larsson menar

vidare att själva skolutvecklingen ligger i det sociala systemet, inte i det tekniska och att det är

i relationerna människorna emellan som lärande och utveckling har sin grund. Teknikens roll



är, enligt Larsson, att underlätta (www.skolutveckling.se/skolnet/skolledare). Datorn finns i

skolan. Eleverna använder sig av datorer i sitt lärande. Frågan är hur långt lärarna har kommit i

utvecklandet av förståelsen för hur detta pedagogiska verktyg ska användas.

3.3 Datorn i undervisningen

Att datorn har tagit plats i klassrummen innebär förändring på flera sätt. Lindö (2002) nämner

att ”gränser sprängs, klassrummet öppnas rumsligt, tidsmässigt, socialt och innehållsmässigt.”

Hon konstaterar att ”interaktiva metoder och elektronisk kommunikation kan ersätta möten i

det fysiska rummet” (s. 238).

Alexandersson (2001) undrar om barn och ungdomar egentligen lär sig mer när de

använder IKT i skolan och när de lär sig – lär de sig då på ett bättre och effektivare sätt?

Genom att ställa frågor av sådan karaktär uppmärksammas teknologin som ett verktyg för

lärandet. Det vill säga man fokuserar inte på innehållet i lärandet utan på formen för lärandet.

Tråkigt nog, menar Alexandersson, är det ofta så långt de pedagogiska frågorna kring

datoranvändningen sträcker sig.

Man borde istället fråga sig vad barnen ska lära sig att förstå och behärska. Datorn ska,

precis som Pär Larsson poängterade, underlätta skolarbetet. De pedagogiska diskussionerna

kring datorns plats i skolan har ändå lett fram till en utveckling. Från att ha fokuserat på

hårdvaran och förståelse för hur datorn fungerar rent tekniskt koncentrerar man sig nu på

mjukvaran och på hur datorn på bästa sätt kan nyttjas som ett pedagogiskt verktyg, eller som

Alexandersson (2001) uttrycker det ”praktisk användning av datorn i undervisningen för att

lära genom datorn” (s. 117).

Enligt Jedeskog spelar den kunskapssyn den enskilde läraren har ingen roll för

användandet av datorn i undervisningen. Hon hänvisar sedan till det urval av programvara som

finns att tillgå och pekar på att lärarna ”ser datorn som ett pedagogiskt och metodiskt

hjälpmedel”, fullt av möjligheter till variation (Jedeskog 1993, s. 12.).

Att använda datorn som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen verkar för de flesta

lärare vara mest naturligt när man arbetar med barn som av någon anledning har svårt att läsa

och skriva. Det urval av programvara Jedeskog hänvisar till i ovanstående citat, består till

största delen av olika färdighetsträningsprogram. Ett exempel på ett sådant program är Lexia

som erbjuder övningar inom både läs- och skrivområdet samt matematik. 



Alla kan - ett skolprojekt med datorn och läs- och skrivsvårigheter i fokus

Att lotsa en elev med läs- och skrivsvårigheter igenom skolgången såsom lärandet ser ut idag

med koncentrationen kring läroböcker i undervisningen, är för många lärare en svår situation

att konfrontera och den leder ofta till mycket frustration, både för lärare och elev. 

Med anledning av detta startade man ett projekt i Hammarö kommun i Värmland.

Projektet, som beskrevs i VF (Värmlands Folkblad) 20061212:, är ett exempel på hur man

praktiskt kan nyttja datorn som ett pedagogiskt verktyg för effektivt lärande. Man kallar

projektet Alla kan och riktar in sig på elever med läs- och skrivsvårigheter.

Morgan Schmidt, journalist på VF, öppnar sin artikel om Hammaröprojektet Alla kan

med följande ord: ”Tack vare datorn behöver läs- och skrivsvårigheter inte längre vara något

hinder för möjligheten till inlärning.”

I den traditionella skolan är förmågan att ”kunna läsa och skriva på många vis en

förutsättning för att man ska kunna inhämta kunskap från läroböcker och följa med i

skolundervisningen”. Detta är inte längre något bekymmer för lärarna och eleverna i de två

skolor där man bedriver projektet. Rickard Asker, språkpedagog i Hammarö kommun och en

av personerna bakom projektet menar: ”Barn med läs- och skrivsvårigheter får det generellt

jobbigare i skolan och får sämre betyg, men tack vare de här verktygen kan vi kompensera

elevernas svårigheter. Det gör att de så småningom kan välja yrken utifrån sina verkliga

förutsättningar och inte utifrån hur bra de varit på att läsa och skriva i småskolan.”

Man använder sig av vad man kallar ”smarta dataprogram” i undervisningen. ”Elever

med läs- och skrivsvårigheter på Hammarlundens skola och Hallersruds skola har

erbjudits en egen bärbar dator som de hela tiden har med sig i skolarbetet. I datorn finns bland

annat program som omvandlar skriven text till talade ord och möjligheten att få in

studiematerialet i cd-form. På det viset omvandlas läsning till lyssning och lässvårigheterna är

därmed inte längre något problem.”

Rickard Asker pekar på att ”det är förståelsen av innehållet i läroböckerna som är det

viktiga.” Han fortsätter med att framhålla tre för eleven positiva konsekvenser av att arbeta

med datorn på det här sättet:

chefer över sin egen inlärning

positivt för självkänslan

en allmänt bättre kunskapsutveckling



Rickard Asker menar också att i och med möjligheten att använda datorn och anpassade

dataprogram ”kan barnen fortsätta utvecklas både kognitivt och logiskt genom att de får ett

bättre ordförråd”, något han menar tidigare inte varit möjligt för de här eleverna.

Ännu fördel med det här arbetssättet är enligt en av lärarna som deltar i projektet, att det

framförallt ger ”alla elever möjlighet att känna att de är lika mycket värda.”

Projektet Alla kan är ett pilotprojekt som pågår fram till 2008. Man hoppas på att

satsningen därefter ska bli permanent och att den ska omfatta samtliga skolor i Hammarö

kommun.

3.4 Datorn och lärandet

Litteraturen visar dock att inte alla lärare är så optimistiska till datorn som ett pedagogiskt

redskap. Lars Hamzelius tillskriver till exempel datorn de brister i lärandet som påvisas genom

de  elever som går ut grundskolan utan att kunna läsa, skriv eller räkna. Han menar att

”Datorer har pådyvlats utbildningen – utan att det funnits något vetenskapligt stöd för att

tekniken skulle underlätta inlärning och läsförmåga” (Skolvärlden nr 15 2006).

Kompetensutveckling och Internetanvändning

Hamzelius fortsätter med att kommentera den riksvida kompetenssatsning som ägde rum

mellan åren 1999 till 2002. Projektet som gick under namnet ITiS engagerade runt 70 000

lärare och dåvarande skolminister Ingegerd Wärnersson motiverar: "Regeringens satsning på

IT i skolan har tillkommit för att ge lärarna stöd att ta till sig och utnyttja de möjligheter den

nya informationstekniken ger. Det innebär också ett stöd att göra lärararbetet mer varierat

och skolan till en mer spännande arbetsplats för både elever och lärare". Hon fortsätter: "Vi

kan nå dit genom att våga använda IT för att driva på utvecklingen av arbetet i skolan. Inte

genom att sätta tekniken i centrum, utan använda den på ett övervägt och klokt sätt för barns

och ungas lärande. […] Det är först när lärarna känner sig förtrogna med den nya tekniken

som ett pedagogiskt verktyg, som denna blir ett stöd för förändring.” Till sist pekar hon på att

skolan genom denna satsning skulle ges möjlighet att tillvarata de möjligheter den nya tekniken

ger lärandet (http://www.itis.gov.se). 



Goda intentioner, men enligt Hamzelius passerade hela projektet revy utan nämnvärt

avtryck, förutom det anmärkningsvärda i att det samtidigt kunde påvisas en försämring av

elevernas läsförmåga, en utveckling som fortfarande gör sig gällande.

Hamzelius koncentrerar sin kritik mot användandet av Internet och olika sökmotorer

som finns tillgängliga för informationssökning. Han menar att eleverna knappast lär sig läsa

eller skriva genom att kopiera färdigt material som ”kanske förädlas med en bild från Google

eller ordbehandlingsprogrammets bildsamling.” Han avslutar sin artikel med orden: ”Vi kan

inte bygga offentligt finansierade allomfattande system som är baserade på förekomsten av

enstaka eldsjälar. Eldsjälar brinner till sist upp, och det döljs nästan aldrig en fågel Fenix i

askan” (Skolvärlden nr 17 2006). De som ger sig i kast med informationsteknik i

undervisningen måste veta vad det innebär och ha klart för sig vilka konsekvenser det ena eller

andra förfarandet får och enligt Hamzelius finns härvidlag stora kunskapsbrister inom

lärarkåren. 

Stig Roland Rask bemöter Hamzelius kritik och menar att det vore oansvarigt att inte

nyttja de möjligheter till färsk information som nätet ger. Han ställer en retorisk fråga: ”På

vilket sätt påverkar de olika pedagogiska redskapen elevernas förmåga att anpassa sig till 2000

talets arbetsmarknad?” Rask besvarar frågan själv genom att peka på några egenskaper

framtidens privata eller offentliga näringsliv eftersöker: ”De vill ha medarbetare som är

kreativa, skapande, med god samarbetsförmåga och självklar it-vana – och med högt utvecklad

förmåga att själva sörja för sin kunskapsutveckling och kompetensanpassning” (Skolvärlden nr

16 2006). Detta knyter an till skolans uppdrag att eleverna efter avslutad grundskola ska

”kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb

förändringstakt” (Lpo94 s. 7).

Den fortbildning ITiS-projektet innebar har ännu inte nått de mål man satte upp. Men

lärarkåren är stor och består av en heterogen grupp och skolan är en förändringströg

organisation som tar tid på sig. Debatten om IT i skolan har fått pedagoger och forskare att

omvärdera kunskapssyn och förhållningssätt till undervisning. Användningen av datorer och

IKT kommer med all sannolikhet att öka både inom arbetslivet och skolan. Detta medför också

att efterfrågan på nya kompetenshöjande IT-satsningar kommer att öka. Och precis som vår

dåvarande skolminister Ingegerd Wärnersson påpekade, så är det ”först när lärarna känner sig

förtrogna med den nya tekniken som ett pedagogiskt verktyg, som denna blir ett stöd för

förändring” (http://www.itis.gov.se).



3.5 Datorn bland de yngre barnen

De användningsområden som presenterats ovan hör till största delen hemma bland högstadiets

och gymnasiets datoranvändning. Men, eftersom datorn inte bara finns på de högre stadierna

utan också bland de yngre eleverna kan man fråga sig på vilka sätt man nyttjar detta verktyg

där. 

Rigmor Lindö menar att det med tanke på det informationssamhälle vi idag lever i, är

”mycket viktigt att vi börjar med de små barnen” (Lindö 2002, s. 236). Hon pekar på

nödvändigheten att kunna omvandla information till personlig kunskap och nämner ett nytt

begrepp ”informationskunnighet”. För att nå de små barnen måste man, enligt Lindö börja i

”barnens egna erfarenheter och förförståelse och utgå från deras genuina frågor” (a.a s.236).

Genom att använda IKT i undervisningen av de små barnen, menar Lindö att man ger

barnen rätten ”att utveckla sin social och kommunikativa kompetens.” I det perspektivet blir

IKT-frågorna även en fråga om demokrati och jämställdhet (a.a s. 238).

Jedeskog (1993) redovisar vad några lärare själva anser om datoranvändning bland de

yngre barnen: ”En lärare har upptäckt att elever i årskurs 1 som har svårt att med penna skriva

siffror genom datorstödet får en effektivare inlärning då de hinner räkna många fler tal vid

datorn. Några lärare betonar vikten av att datorn kommer in tidigt i skolan för att ge flickorna

ett naturligt förhållande till tekniken och för att ta vara på den vana vid datorhantering som

många elever besitter redan på lågstadiet” (s. 32). Här poängterades fördelen med

ordbehandlare kontra penna med tanke på den motoriska utvecklingen hos många barn i 7 års

åldern. 

Även Arne Trageton förespråkar ordbehandlare framför penna för de yngsta barnen.

Också han pekar på de motoriska hinder själva pennföringen medför för de barn som ännu inte

kommit så långt i sin utveckling. Att skriva på ett tangentbord däremot klarar alla barn av och

den omedelbara bekräftelsen på skärmen, som visar upp fina prydliga bokstäver, skapar läslust

och främjar motivationen. Trageton menar att barnen skriver sig till läsning och att

läroprocessen är lustfylld och skapar motivation (Trageton 2005).



3.6 Den nya lärarrollen

Alexandersson (2001) genomförde ett projektarbete bland de yngre barnen på tre olika skolor.

Resultatet visar att datorn har klara fördelar som ett verktyg när barnen produceras texter.

Alexandersson menar att en av datorns främsta förtjänster är möjligheten till variation och den

motivation som skapas hos de flesta barnen när de arbetar vid datorn. Där datorn fungerade

som ett naturligt verktyg resulterade det i ett förnyat pedagogiskt, metodiskt och ämnesmässigt

förhållningssätt. Till exempel förändrades den traditionella synen på pedagogen som en

allvetande auktoritet och den s.k. katederundervisningen fick stå tillbaka.

En slutsats Alexandersson drar utifrån detta är att datorn kan bidra till att både lärarens

och barnens syn på kunskap förändras, vilket borde leda till en utveckling av arbetssätten i

skolan. Precis som Angland och Danielsson (DIU nr 1 1997) påpekade, inträffade en

förändring vad det gäller arbetssätt, syn på kunskap och val av läromedel. Även Jedeskog

(1993) framhåller att det sker en förändring hos läraren vad det beträffar synen på sig själv som

pedagog. Enligt Jedeskog beskriver många lärare sin nya roll som ”handledare samtalspartner,

materialförvaltare, ordförande och intresserad åskådare. Lärarens uppgift består bland annat i

att vara en ledare som skapar goda förutsättningar för eleverna, som vägleder, initierar,

uppmuntrar och delar med sig av sina kunskaper. Läraren leder eleven med hjälp av sin

överblick och helhetssyn och inte genom att ständigt förmedla detaljkunskap”

(s. 30).

Lindö (2002) lyfter fram flera fördelar med informationstekniken i skolan också bland de

yngre barnen. Men hon påpekar vikten av att vägleda eleverna, då de behöver hjälp med att

”utveckla förståelsekunskap, se mönster och samband.” Hon menar att det är först då man kan

tala om ”lärande i egentlig mening” (s. 231).

Samspel gynnar positiv läroprocess

Enligt Jedeskog (1998) visar forskning att textproduktion med hjälp av ordbehandlare gör

skrivandet mer lustbetonat. Vidare påpekar hon att många forskare anser att det stärker barns

självförtroende att arbeta med datorn vid textproduktion. Barnen i Alexanderssons LärIT

projekt tyckte att det bästa med ordbehandlingsprogrammet var att de ”inte behövde forma

bokstäverna för hand och att bokstäverna blev så fina med hjälp av datorn” (Alexandersson

2001, s. 109). 



Att barnen i Alexanderssons projekt hellre använde ordbehandlingsprogrammet än

pennan när de producerade texter ledde till frågan om vad som skiljer de två verktygen åt.

Resultatet pekade på att det i det sampel som sker mellan barnen och mellan

textframställningen på skärmen och barnen, sker en läroprocess som griper över flera områden

inom svenskämnet, t ex. innehåll, ordbetydelse eller stavning.

Lindö (2002) framhåller det positiva i att eleverna får vara ”medskapande producenter

istället för passiva konsumenter” (s. 233). Lindö nämner som exempel den förskjutning från

linjärt till ickelinjärt läsande litteraturläsning på skärmen innebär. Eleverna interagerar med

texten då de väljer olika hyperlänkar med vilka de förflyttar sig i innehållet. Det medför ett

elevinriktat lärande där läraren fungerar mer som handledare än som kunskapsförmedlare och

tonvikten läggs vid att ”hjälpa barnen sovra, strukturera, kritiskt granska och reflektera över

vad det innebär att lära sig något” (a.a s. 234). Detta tillvägagångssätt stödjer skolans mål att

låta eleverna ta eget ansvar för sitt lärande (Lpo94).

Pär Larsson menade att det inte var tekniken i sig som skapade förändring utan att det

var det interrelationella samspelet som låg till grund för lärande och utveckling, vilket

bekräftas genom Alexanderssons projekt. Förutom det som har med själva ämnet att göra

utforskade barnen också ordbehandlingsprogrammets olika funktioner. Det positiva med hela

läroprocessen var att ett lärande skedde i ett naturligt sammanhang. Det var naturligt att läsa

igenom texten som framträdde på skärmen allteftersom den skrevs. Lika naturligt var det att,

tillsammans med sin kamrat, tala om innehållet eller att fundera över stavningen. Samtidigt

lärde barnen sig att hantera datorn som ett skrivverktyg.

3.7 Sammanfattning

Det kan konstateras att utvecklingen inom läs- och skrivinlärningen mer och mer pekar mot ett

holistiskt synsätt dvs. trenden går från syntetiska ljudmetoden via analytiska ordbildsmetoden

till en blandning av de båda men med en viktig förändring, nämligen att fokus allt oftare

koncentreras kring skrivandet som inkörsport till läsning. En pionjär inom området är Arne

Trageton som genom sin metod Att skriva sig till läsning vänt upp och ner på traditionell

undervisning och fått många lärare att ändra synen på sin egen lärarroll och infört datorn som

ett verktyg i undervisningen.

Den plats datorn har i undervisningen är under ständig utveckling. Från att ha använts i

syfte att lära ut hur den tekniskt fungerar till elever på gymnasienivå finns nu flera



användningsområden så långt ner i åldrarna som till förskoleklass. Numera lär man genom

datorn. Detta nya pedagogiska verktyg erbjuder oändliga möjligheter men också en och annan

pedagogisk utmaning. Kapitlet har pekat på några av dessa utmaningar men också redovisat

förslag på användningsområden inom vilka datorn kan utgöra ett utmärkt pedagogiskt redskap

i informationssamhällets skola.

4. Metod och material

4.1 Metodval

Jag har valt en intervjumetod för min undersökning. Undersökningen bygger på fem

lärarintervjuer. Intervjuerna är utformade som samtal, enligt Steinar Kvale (1997) “den

kvalitativa forskningsintervjun.”

För att nå upp till de kriterier Kvale (1997) lagt in som komponenter i en

forskningsintervju, har ett genomtänkt intervjuunderlag förberetts innan intervjuerna

genomfördes. Till största delen består intervjuunderlaget av synpunkts- och diskussionsfrågor.

Dessa inbjuder till ett fritt och öppet resonemang kring frågeställningarna och gör det lättare

för intervjuaren att skaffa sig insikt i hur den intervjuade verkligen tänker. Varje intervju

beräknades ta ca 30 minuter.

4.1.1 Intervjuunderlag

Steinar Kvale (1997) skriver angående intervjumetoden: ”Den kvalitativa forskningsintervjun

söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors

erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” (s. 9).

Kvale menar vidare: ”Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun

halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat

frågeformulär. Den genomförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman och

som kan omfatta förslag till frågor” (s.32).

Intervjuunderlaget är utformat som en samtalsmall där huvudpunkterna knyter an till de

frågeställningar undersökningen bygger på.



Kvale framhåller: ”Det kommer an på den intervjuade att ta fram de dimensioner som

hon finner viktiga inom det fokuserade området. Intervjuaren leder den intervjuade till vissa

teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman” (s. 38).

Att använda sig av ja/nej frågor ger inte utrymme för djupare förståelse för hur den

intervjuade resonerar. Att däremot under samtalets gång leda den intervjuade in på olika

huvudtankar och koncentrera resonemanget kring dem bidrar till ett mer tillförlitligt resultat, då

det är intervjuaren som i resultatet tolkar vad som sagts och drar slutsatser utifrån det. För min

undersökning passade denna typ av undersökningsmetod bäst.

4.1.2 Intervjuteknik

När forskaren befinner sig i intervjusituationen bör denne vara nyfiken, lyhörd för vad som sägs

– och för vad som inte sägs – och kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser (Kvale

1997). Detta innebär att forskaren bör bemöta den intervjuade med ett öppet sinne.

Att uppmärksamma vad som inte sägs, eller att ”höra” mellan raderna, förutsätter god

förmåga att kunna lyssna. Ett talesätt säger: ”Det bästa sättet att få någon att tala är att vara

tyst.” I en intervjusituation kan det vara svårt att vara tyst. Men har man inte bråttom utan

visar sig villig att lyssna och att vara tyst och vänta tills den intervjuade antingen talat färdigt,

eller hinner tänka ut något ytterligare att lägga till, främjar man ett fruktbärande samtalsklimat

till innehåll och form. 

4.2 Urval

Antalet intervjuer har begränsats av de för undersökningen utvalda antalet lärare. Eftersom läs-

och skrivinlärningen sker i de första skolåren har enbart lärare som arbetar med dessa åldrar

varit intressanta att intervjua.

4.2.1 Intervjudelen

Intervjudelen av undersökningen omfattar fem lärare som arbetar på två olika F-6 skolor i en

liten kommun i mellersta Sverige. Tre av dem är klasslärare för varsin årskurs etta. De andra

två ansvarar för varsin årskurs tvåa. Två av lärarna har 35 års yrkeserfarenhet och de övriga

har mellan åtta och femton års erfarenhet. Urvalskriterierna bestämdes utifrån:



- tillgänglighet på för undersökningen intressanta lärare

- storleken på undersökningen

Eftersom undersökningen gäller läs- och skrivinlärning var det intressant att intervjua

lärare med både kort och lång erfarenhet. Här förutsattes att den mindre erfarna läraren är mer

benägen att luta sig mot antingen den senast lanserade metoden, eller att “för säkerhets skull”

arbeta utifrån den metod arbetslaget använder sig av, för att inte “sticka ut”, medan den mer

erfarna läraren i kraft av den egna erfarenheten, arbetat in en egen metod som bygger på det

bästa ur allt som provats.

Att undersökningen riktar sig till läs- och skrivinlärningen för de yngsta eleverna, gjorde

att det inte var speciellt intressant att intervjua lärare som arbetar med barn högre upp än

årskurs två. 

.

4.2.2 Intervjumaterial

Intervjuerna spelades in på en digital diktafon. Förutom diktafonen användes även

anteckningsblock för att direkt vid intervjutillfället kunna skriva ned viktiga tankar som

minnesanteckningar inför avlyssningen.

Bearbetning av intervjuerna

De inspelade intervjuerna avlyssnades och skrevs ned. Genom att jämföra intervjuunderlaget

med det som diskuterades i intervjusamtalen kunde olika lärarprofiler (kunskapssyner och syn

på lärande) urskiljas. Dessa ställdes mot de frågeställningar undersökningen bygger på och

redovisas i resultatdelen. De slutsatser som kunde dras utifrån detta underlag redovisas i

diskussionen i uppsatsen.

4.3 Metoddiskussion

I detta avsnitt kommer metodens tillförlitlighet, validiteten och generaliserbarheten att

behandlas.



4.3.1 Tillförlitlighet

 En faktor som kan ha påverkat tillförlitligheten är att tre av fem lärare intervjuades

tillsammans. Det kan göra att man färgas av varandras åsikter och inte framhåller vad man

egentligen tycker och tänker. Det var mest uppenbart hos lärare 3, som först medgav att de

erfarenheter hon hade gjort när hon provat på LTG och Wittingmetoden var positiva, men

eftersom de andra i arbetslaget föredrog en annan, en syntetisk läsinlärningsmetod, var hon

noga med att påpeka att det nog var den bästa metoden hittills.

För att öka tillförlitligheten genomfördes intervjuerna på ett så likartat sätt som möjligt

med respektive lärare/lärargrupp vid olika tillfällen. Under intervjuerna användes en

intervjuguide och denna var densamma för samtliga intervjuer. Vid varje enskild intervju

användes ljudupptagning som bearbetades på samma sätt.

4.3.2 Validitet

Undersökningsmetod valdes utifrån syftet med undersökningen. Då resultatet av

lärarintervjuerna till stora delar överensstämmer med tidigare forskning tyder det på att

resultatet i undersökningen kan vara riktig.

4.3.3 Generaliserbarhet

Intervjuundersökningen omfattar inte tillräckligt många intervjuer för att en generalisering kan

vara försvarbar.



5. Resultat

Som nämndes ovan, kommer i resultatdelen endast intervjuerna att redovisas. De slutsatser

som dragits utifrån litteraturstudierna analyseras tillsammans med de slutsatser

intervjuresultaten ger i kapitel 6.

Först presenteras de olika lärarna där antal år som verksam pedagog samt en kortfattad

beskrivning över lärarens kunskapssyn och undervisningsmetod/er redovisas. Detta är de olika

lärarprofiler som beskrivs.  

En sammanfattning över undersökningen avslutar resultatdelen där den läs- och

skrivinlärningsmetod de intervjuade lärarna till största delen använder sig av framkommer samt

den syn på datoranvändning intervjuresutltatet gav omnämns.

5.1 Lärarprofiler

Lärare 1:

Under de 35 år läraren varit verksam har hon varit klasslärare för ettor minst 28 gånger. 

Blandad kunskapssyn. Har provat på LTG och Witting-metoden. Framhåller vikten av att

förmedla rätt kunskap till barnen men är noga med att utgå ifrån och anpassa

undervisningen efter barnens mognad både fysiskt och mentalt. Anser att lärarens uppgift

är att se till att barnen lär sig det hon kallar för “grunden i ett husbygge”. Hon ser sig

själv som inspiratör och handledare. Läsning och skrivning går hand i hand.

Blandad analytisk/syntetisk metod.

Fantasiskrift: huvudsaken är att barnen själva vet vad det står. Brukar inte korrigera i

fantasiskriften. Den är till för att barnet ska känna glädje i både skrivandet och läsandet.

Jobbar med både ordbilder och enskilda bokstäver.

Börjar alltid med att gå igenom 5 bokstäver som läraren har bestämt. En rutin har

arbetats fram med olika moment barnen ska gå igenom i sin bokstavsinlärning:

-  Arbetsblad där man tränar en bokstav i taget: motoriska övningar

Ljudanalys: övningar där barnen jobbar med bokstavsljud i korta ord, utifrån en

bok eller arbetsblad

Ljudövningar/ordbildsövningar där barnen jobbar med memory, eller plockar

med bilder och väljer ut de som innehåller olika bokstavsljud



Har aldrig använt datorn i läs- och skrivinlärningen. ”Vad använder man för program då?

Tror inte det finns resurser för det på den här skolan…måste ju ha minst fyra

datorer…krångligt för jag kan inte så mycket själv med datorer och så´nt. Nej, det är nog bra

att eleverna får jobba lite med det motoriska man får ju anpassa kraven efter vad de förmår

prestera…”

Lärare 2:

Utbildad 1-7 lärare i ma/no. Tog examen 1998.

Blandar analytisk/syntetisk metod

Läraren har ett budskap att förmedla

Måste finnas glädje i lärandet

Jobbar med ordbilder som analyseras, s.k. ljudanalys

Bokstavsinlärningen sker genom en rutin som utarbetats där de fem första bokstäverna

bestäms tillsammans med eleverna. Målet är att alla fem sinnen ska vara med vid

inlärningen.

Möter eleverna där de är kunskapsmässigt. Alla jobbar med samma läsebok som bygger

på den syntetiska metoden, men de jobbar i olika takt efter förmåga. 

Fantasiskrift: som översätts av läraren som skriver “på riktigt” under barnens skrift, om

barnet själv vill det. 

Utantilläsning: barnen lär sig att läsa något utantill, t ex “Fiskar som är ganska platta kan

man ha som badrumsmatta”. Barnen uppfattar det som att de kan läsa. De lär sig tolka

hela ordbilder och memorerar dessa. Bra för självförtroendet, som man jobbar mycket

med.

Lärare 3:

Efter 35 år som verksam lärare har ett antal olika metoder provats på såsom LTG och

Witting- metoden, men det verkar som om det senaste storboksbaserade läromedlet

“Silorema”, en syntetisk metod, är den hon gillar bäst. “Viktigt att man är bekväm med

den metod man använder.”

Metoden är individanpassad och tar avstamp där eleven är kunskapsmässigt.

Man går igenom en bokstav per vecka och börjar med “s” som är den första bokstaven i

“Silorema”. Sedan följer de andra bokstäverna i läromedelsnamnet.



Parallellt med bokstavsinlärning lär man in ordbilder såsom “och”, “en” “det” osv.

Läsning och skrivning lärs in parallellt. Med tanke på den kommande skrivstilsinlärningen

är man extra noga med hur man formar bokstäverna, så att de följer den ordning som

visas på mallarna i den del av inlärningen man kallar “spårning”.

Sönderklippta meningar: ordbilder lärs in och sätts ihop till meningar. Ordbilderna bygger

på de bokstäver man har lärt sig.

Repetition: upprepning av bokstäverna genom att de hela tiden återkommer men i nya

sammanhang.

Storbok; jobbar med språkmedvetenhet.

Läs/skrivläxa varje vecka

Lärare 4 och 5 arbetar med samma metod som lärare 3 och ingår i samma arbetslag. Lärare 4

har 5 års erfarenhet och lärare 5 har 12 års yrkeserfarenhet. Det som skiljer lärare 4 och 5 från

lärare 3, förutom antalet år de arbetat, är att de under sin utbildning läste mer

Vygotskijinfluerad än Piagetinfluerad pedagogik, plus att de direkt låste sig vid den syntetiska

metoden.

Lärare 4: “Stor fördel med läromedlet: ”Bokstäverna blir ordentligt genomarbetade. Man

jobbar med språkmedvetenhet samtidigt som man lär in bokstäver och ordbilder. I storboken

finns stora fina bilder med en klar och tydlig text till varje bild. Man samtalar om bilden, vad

den föreställer, hur många ord har ett visst bokstavsljud i sig? Känner du igen något av orden?

Hur låter den eller den ordbilden? Vad händer? Vad hände sedan? Tycker du om att göra det

som pojken gör på bilden? Det finns hur många frågor som helst att ställa till barnen det är bara

fantasin som sätter stopp!”

Lärare 3: “Upplever att barnen inte klarar av att fokusera på mer än en bokstav i taget.”

Därmed har metoder såsom LTG och Whole language valts bort. 

Lärare 4: “Vi jobbar mycket med att stärka elevernas självförtroende.”

Lärare 5: “Barnen lär sig en del meningar utantill. Många föräldrar tycker att deras barn

inte kan läsa då, att de “fuskar”, men det är ju helt fel! De kan visst läsa och det stärker deras

självförtroende att kunna läsa så mycket text!”

Lärare 3:”En autistisk pojke använder sig av datorn i läs- och skrivinlärningen. För

honom fungerar det utmärkt. Vi använder det som ett belöningssystem, när han har gjort si

eller så mycket får han t ex 10 minuter vid datorn. Vi använder oss av ett program som heter



Lexia och ett annat som heter Daisy. Man vi använder inte datorn för de andra eleverna. De

måste öva upp sin motorik för att få en bra läslig handstil. Det finns inga genvägar!”

5.2 Sammanfattning

Utifrån intervjuerna av de fem lärarna ser man att samtliga undervisar huvudsakligen utifrån

den syntetiska metoden. Visserligen är metoden blandad med analytiska inslag men till största

delen håller den näst äldsta, den syntetiska, läs- och skrivinlärningsmetoden i sig i de här fallen.

Samtliga lärare anser att man måste lära barnen bokstäverna en i taget. Utifrån de

bokstäver de lär sig sätter man ihop ord som de sedan tränar in i konstgjorda meningar, t ex:

“Apan hittar alltid mat i pälsen på sin lekkamrat.” (citat lärare 2)

Man jobbar med ljudanalys och ordbilder. Man arbetar från det lilla till det stora. Att

möta barnen där de står kunskapsmässigt är viktigt i det pedagogiska arbetet och några lärare

framhåller även vikten av att alla barn måste få arbeta i sin egen takt.

Att arbeta med datorn som ett hjälpmedel i läs- och skrivinlärningen verkar inte vara en

tilltalande tanke. Ingen har provat på det och ingen verkade särskilt sugen på att försöka heller.

Man kände sig trygg i det man använde just nu och viljan att förändra var minimal. Man valde

att hellre se orsaker till att inte använda datorn, såsom den egna kompetensen eller skolans

resurser, än att försöka urskilja de möjligheter datorn skulle kunna ge.

Nyckelord: kunskap, budskap, förmedla, alla fem sinnen, självförtroende,

individanpassad, syntetisk, analytisk, rutin, språkmedvetenhet, ljudanalys, ordbild, fantasiskrift,

utantilläsning, datoranvändning



6. Diskussion

Utifrån det resultat intervjuerna gav kommer diskussionen att behandla följande områden:

på vilket sätt påverkar lärarens kunskapssyn och syn på lärande det val av läs- och

skrivinlärningsmetod de gör?

hur använder man sig av datorn i undervisningen?

vad kan det bero på att datoranvändningen inte är bättre förankrad bland de lägre

åldrarna än resultatet visar?

Tragetons metod: vilka möjligheter medför den?

6.1 Kunskapssynen och val av metod

Den kunskapssyn de lärare gav uttryck för som intervjuades påminner om den man

praktiserade i svenska skolor fram till 1950-talet. Tyngdpunkten ligger på att läraren förmedlar

kunskap till barnen.

Man brukar kalla denna inlärningsteori för behaviorismen. Man ser på barnet som passiv

mottagare. Att lära är att fylla tomma lådor. Man betonar inlärning och den kunskap läraren

förmedlar är fakta. Lärandet är beroende av den yttre inlärningsmiljön, dvs. läraren, böcker,

klassrummet mm. Man koncentrerar lärandet kring utantill ramsor med motiveringen att lära är

att komma ihåg (Kompendium Inlärningsmetoder KAU vt 2006).

De intervjuade lärarna är dock inte helt behavioristiska i sin pedagogiska kunskapssyn.

Även andra inlärningsteorier skymtar fram. Till exempel kan nämnas förhållningssättet ”att

möta eleverna där de är”, vilken återfinns i kognitivismen som Piaget lade grunden för redan på

1930-talet men som vann pedagogisk mark först under sent 1960-tal. Enligt kognitivismen bör

man undervisa på en nivå som eleven behärskar och läraren bör alltså invänta eleven tills han

eller hon befinner sig på rätt utvecklingsnivå och möta barnet där (Kompendium

Inlärningsteorirer KAU vt 2006).

Samtidigt praktiserade samtliga intervjuade lärare lite av, den av Lev Vygotskij

framtagna inlärningsteorin, konstruktivismens, grunddrag, i sin undervisningsteknik. Det



framkom dels när de nämnde ”att möta eleven där de är” men även när de pratade om att

”bygga upp och stärka elevens självförtroende”, ”inspirera”, att ”använda alla fem sinnen” vid

inlärningen och att ”individanpassa undervisningen”. Att uppmuntra eleverna till

fantasiskrivning och utantilläsning appellerar även det till konstruktivismen och det både

bygger upp och stärker självförtroendet. För eleven som skriver fantasiskrift eller läser utantill,

känns det som om man kan läsa och skriva på riktigt. Och när det gäller utantilläsningen menar

flera av de intervjuade lärarna att de också verkligen kan det. Fantasiskriften menar de däremot

är till störst nytta för att underblåsa lust till skrivandet.

Enligt konstruktivismen är att lära ”att justera eller byta existerande idéer” (Kompendium

Inlärningsmetoder KAU vt 2006). Lärarens roll är att hjälpa eleven ställa upp mål, lyssna,

handleda/inspirera vilket förutsätter att läraren lyssnar in vart eleven befinner sig

kunskapsmässigt och försöker förstå hur eleven tänker. När läraren förstår hur eleven

konstruerar sin verklighet kan hon utmana den. Det vi kallar vardagskunskap,

vardagsuppfattning eller förförståelse ligger som grund för läraren när denne handleder eleven

till en vetenskapligt korrekt uppfattning. Kunskap konstrueras av varje individ. Genom att

tillämpa konstruktivismen bygger man upp och stärker elevens självförtroende samtidigt som

man lever upp till läroplanen som föreskriver en individanpassad undervisning. Att använda alla

fem sinnen ger alla elever möjlighet att ta till sig kunskap utifrån de egna förutsättningarna och

stimulerar till inlärning på fler än ett sätt vilket gynnar kunskapsutveckling hos alla elever

(Kompendium Inlärningsmetoder KAU vt 2006).

Samtliga intervjuade lärare praktiserade en syntetisk/analytisk metod med störst tyngd på

den syntetiska metoden. Utifrån undersökningen går det att se ett klart samband mellan den

kunskapssyn och syn på lärande en lärare har och det val av läs- och skrivinlärningsmetod

läraren gör. I den presenterade undersökningen visas det sambandet genom att den syntetiska

metoden är starkt knuten till en läsebok, en i förväg utsatt inlärningsrutin som läraren tagit

fram och alla elever förväntas gå igenom och synen på läraren som kunskaps/faktaförmedlare.

Att de intervjuade lärarna blandade den syntetiska med den analytiska metoden, (som

istället för att utgå från bokstavens ljud och sammanfoga dem till ord, utgår från hela ord och

”lyssnar ut” ljuden), är en logisk konsekvens av att de läromedel de använder sig av är av

analytisk/syntetisk karaktär. De flesta nya läseböcker har den inriktningen idag. Praktiserar

man en läromedelsstyrd undervisning blir man per automatik hänvisad till den metod

läromedlet förespråkar.



Den enda avvikelsen från ovanstående argumentering i undersökningen, kan sägas vara

den lärare som förespråkade användning av storbok. Men, den storbok som användes av

läraren och av arbetslaget var en integrerad del av ett läromedel som i grunden bygger på den

syntetiska metoden. Det ska dock klargöras att storboken främst användes i syfte att utveckla

språkmedvetenheten. Ingen renodlad storboksmetod, men ett sätt att arbeta med läs- och

skrivinlärning utifrån ”hela språket”.

6.2 Datoranvändning

Den metod de intervjuade lärarna valt verkar åsidosätta datoranvändning i största allmänhet

och i läs- och skrivinlärningen i synnerhet. När frågan kom upp om de någon gång funderat

över att låta eleverna använda ordbehandlare och tangentbord istället för penna och papper

svarade samtliga att de aldrig tänkt tanken och att det inte verkade finnas något behov av det.

Det enda område inom vilket man försvarade datoranvändning, var för barn i svårigheter, t ex

autism. Datoranvändningen präglades då av färdighetsövningar i etablerade digitala läromedel,

t ex Lexia och Daisy. Bristande kunskap och erfarenhet och därtill bristande tilltro till datorn

som fungerande hjälpmedel i läs- och skrivinlärningen hänvisar de här lärarna till den

traditionella läs- och skrivinlärningen, oberoende av hur lång erfarenhet de har av yrket. 

Självklart bygger man upp en allt större tilltro till det man håller på med ju mer

bekräftelse man får att det ger det väntade resultatet. Det kan krävas både mod och

ansträngning att bryta ett väl inövat mönster och våga sig ut på s.k. obeprövad mark. När det

gäller en så viktig del av undervisningen som läs- och skrivinlärningen, känner de allra flesta att

man tar det säkra före det osäkra. 

6.2.1 Förankra datorstödd undervisning

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

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

hjälpmedel

Satsningar har gjorts för att fortbilda lärare i att tillägna sig datorn som ett pedagogiskt

verktyg. Ett exempel på en sådan satsning var ITiS. Mellan åren 1999-2002 pågick projektet.

Trots att nästan 70 000 lärare deltog har de för projektet uppsatta målen ännu inte nåtts. Men i

och med den nya informationsteknikens intåg i skolan menar Angland och Danielsson (DIU nr



1 1997) att en förändringsprocess vad det gäller arbetsform, läromedel och undervisningssätt

har satts igång.

Min undersökning visade inte på någon sådan förändringsprocess. Snarare tvärtom.

Resultatet av lärarintervjuerna visar att dessa lärare aktivt väljer bort datorn till förmån för

traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder som bygger på lång erfarenhet och är väl

inarbetade. Pär Larsson konstaterar i sin artikel i IT för Skolledare online att införandet av IT

inte ”självklart leder till en förändring av skolans arbetsorganisation eller till en utveckling av

skolans arbete med eleverna”. Ingegerd Wärnersson, verksam skolminister under

ITiS-projektet, påpekade att det är ”först när lärarna känner sig förtrogna med den nya

tekniken som ett pedagogiskt verktyg, som denna blir ett stöd för förändring”

(http://www.itis.gov.se).

En av de intervjuade lärarna nämnde vikten av att känna sig bekväm med den metod man

använder sig av i undervisningen. Varken den läraren eller kollegorna kände sig bekväm med

att använda datorn i undervisningen, inte ens i tanken. För dem var det enda tänkbara sättet att

bruka datorn i undervisningen att använda den som ett hjälpmedel för barn i svårigheter. Det är

inte så konstigt med tanke på att det är ett av de områden inom vilket man först började

använda datorn och därmed har mest erfarenhet av (Jedeskog 1993).

Lars Hamzelius, debattör i Skolvärlden nr 15 och nr 17 2006, menar att hela

ITiS-projektet gick omärkt förbi, förutom det anmärkningsvärda i att det samtidigt kunde

påvisas en försämring av elevernas läsförmåga, något Hamzelius tillskriver användandet av

datorerna. Det är inte, enligt Hamzelius, datorn i sig som ställer till problem utan den brist på

kompetens hos lärarna, som använder det nya pedagogiska verktyget felaktigt, vilket får

katastrofala följder, t ex okunskaper i läsning och skrivning hos elever som lämnar

grundskolan. Frågan är om man kan klandra datoranvändningen överhuvudtaget, när det gäller

den försämrade läs- och skrivförmågan. Har någon forskare tittat lite närmare på de

inlärningsmetoder som traditionellt används i de allra flesta skolor i vårt land? Vem kan med

säkerhet säga att det inte är där felet finns? De litteraturstudier som bedrivits i den här

undersökningen har bland annat visat de fördelar sådana metoder som Whole language och Att

skriva sig till läsning har jämfört med de traditionella ljudmetoderna, dvs. den syntetiska och

analytiska.

Mer och bättre fortbildning, framförallt av de lärare som arbetar med de yngre barnen.

Och fler ”eldsjälar”, som Hamzelius kallar dem (Skolvärlden nr 17 2006), de lärare som har



hittat ett, ur ett pedagogiskt perspektiv, effektivt arbetssätt med datorn, som kan vara

förebilder för de andra mindre erfarna lärarna. Det skulle kunna sätta fart på den

förändringsprocess Angland och Danielsson (DIU nr 1 1997) förutspådde.

6.2.2 Använd datorn i läs- och skrivinlärningen

Att använda datorn som ett verktyg i läs- och skrivinlärningen handlar inte bara om att byta ut

ett verktyg mot ett annat. Det handlar mer om att förändra hela det pedagogiska

förhållningssättet. Vari ligger skillnaden i att använda ett digitalt konstruerat läromedel med

färdighetsträning mot att göra samma övningar analogt? Möjligen underlättar hanteringen av

tangentbordet för de elever som har motoriska problem och som därigenom slipper bråka med

en bångstyrig penna som det är svårt att styra dit man vill. I övrigt tycks de pedagogiska

vinsterna lysa med sin frånvaro, eller? Så, varför använda datorn, då?

Trageton menar att alla barn klarar av att skriva på ett tangentbord och den omedelbara

bekräftelsen på skärmen, som visar upp fina prydliga bokstäver, skapar läslust och främjar

motivationen. Trageton menar att barnen skriver sig till läsning samtidigt som läroprocessen i

sig är lustfylld och skapar motivation (Trageton 2005).

Men det ligger mer bakom Tragetons metod. Mer än att bara skriva på datorn. Grunden

i Tragetons metod påminner i mångt och mycket om Whole language. De konstruerar sin egen

kunskap och läraren fungerar i huvudsak som handledare och inspiratör. Han har också sina

rötter i konstruktivismen eftersom han föredrar att se på eleverna som producenter, inte

konsumenter.

Läs- och skrivinlärningen sker utifrån en helhetssyn på språket. Det medför att

ljudmetoden inte passar in här. Att utgå från en läsebok, en ABC-bok är, enligt Trageton

förkastligt. Trageton kommenterar det faktum att man i lärarhandledningar ges förslag om hur

elevtexter kan användas som ett komplement till lärostoffet och undrar om det inte nu i

dataåldern är dags att vända på tankegången? Han frågar: ”Varför inte låta elevtexterna stå i

centrum och se läseböckerna som komplement?” (a.a s. 173)

Han föreslår därefter att man istället för en uppsättning ABC-böcker ska samla ihop ett

rikt klassbibliotek med lättlästa böcker av hög litterär kvalitet samt olika läseböcker som tillägg

till barnens egen läseboksproduktion. Härigenom tillgodoses varje enskilt barns intressen och

behov.



Tragetons metod bottnar i ett sociokulturellt förhållningssätt, vilket återkommer i flera

delar, t ex att eleverna arbetar två och två vid datorerna. Det menar Trageton har med barnens

sociala samspel att göra; ”barn lär sig bäst i dialog med andra barn, dvs. i par” (Trageton 2005,

s. 50).

Argumenten om att det inte finns resurser på skolorna, att det skulle kosta för mycket

pengar för kommunerna att satsa på datorer i den utsträckningen, håller inte enligt Trageton.

Det är meningen att datorn ska användas som ordbehandlare, inget annat. Det gör att man kan

köpa in gamla uttjänta datorer från företag till nästan ingen kostnad alls. Trageton

rekommenderar 2-4 datorer i varje klassrum. Vid varje dator arbetar eleverna parvis. I Sverige

ser det nog ganska bra ut med datorer i klassrummen med tanke på ITiS-satsningen. Det

borde, om ryktena stämmer, stå ett antal datorer och skräpa i vart och vartannat klassrum, så

det är väl bara att sätta igång och använda dem?

6.3 Slutsats

Syftet med den här undersökningen var att se på vilket sätt en lärares kunskapssyn, eller det

pedagogiska förhållningssättet, avgör vilken metod som praktiseras i läs- och skrivinlärningen.

Jag har också haft som mål att undersöka vilka konsekvenser datoranvändning i

undervisningen medför både för lärare och för elever och har då tittat närmare på speciellt en

metod som förutsätter datoranvändning i läs- och skrivinlärningen. 

Det kan konstateras att det finns ett samband mellan den kunskapssyn en lärare har och

det val av metod den läraren gör i läs- och skrivinlärningen. Även om samtliga av de

intervjuade lärarna sade sig ha en blandad kunskapssyn föll de alla inom ramen för den

syntetiska/analytiska metoden när de valde inlärningsmetod. När det gäller den av Trageton

lanserade metoden, skulle samtliga intervjuade lärare behöva ändra kunskapssyn för att kunna

praktisera metoden fullt ut, en förändring ingen av dem verkade vara speciellt intresserad av.

Att de intervjuade lärarna inte använde sig av datorn i läs- och skrivinlärningen berodde

delvis på att de inte ansåg sig vara tillräckligt kompetenta för att använda datorn som ett

redskap, men även på bristen på fungerande datorer. Här skulle också kunna tilläggas den brist

på intresse samtliga lärare visade för datoranvändning.

De konsekvenser Tragetons metod medför:   

Lärare



Väljer bort de traditionella läs- och skrivinlärningsmetoderna

Förändrat arbetssätt

Förändrad arbetsmiljö

Elever

Större ansvar

Bättre läs- och skrivförmåga i år 4 jämfört med traditionellt undervisade barn

Lär sig i ett socialt sammanhang: tillsammans med sin partner vid datorn

Kommentar till ovanstående konsekvenser:

Att lärare väljer bort de traditionella läs- och skrivinlärningsmetoderna medför positiva

konsekvenser för såväl läraren som eleverna. Det har visat sig att Tragetons metod har gett

mycket bra resultat i de nationella läs- och skrivtester som gjorts i de skolor där hans metod

praktiserats under en treårsperiod, från år 1 till år 3. ”Hans” elever låg resultatmässigt över de

andra som undervisats enligt traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder (Trageton 2005).

Det förändrade arbetssättet och den förändrade arbetsmiljön är komponenter i Tragetons

metod som visat sig vara något av hörnstenar på vilka metoden vilar. Här kommer den

förändrade kunskapssynen in, vilken återspeglar sig i den yttre miljön.

Att eleverna lär sig att ta större ansvar för sitt eget lärande har visat sig ligga till grund

för den glädje och lust inlärningsmetoden skapar. 

Det sociala sammanhanget spelar stor roll i lärandet och utnyttjas till fullo i Tragetons

metod. Det är genom dialogen, genom samspelet med andra människor, som vi lär, enligt

Trageton.

Med tanke på den inneboende, och under ständigt pågående utveckling, kapacitet, datorn

och informationstekniken bär på, vore det oförståndigt att inte försöka ta tillvara detta

hjälpmedel i lärandet, och precis som Rigmor Lindö påpekar är det ”mycket viktigt att vi börjar

med de små barnen” (Lindö 2002, s. 236). Hon drar det hela till sin spets med tanken på att

man genom att använda IKT i undervisningen av de små barnen, ger dem rätten ”att utveckla

sin sociala och kommunikativa kompetens” (a.a s. 238). I det perspektivet blir IKT-frågorna

även en fråga om demokrati och jämställdhet.
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Intervjuunderlag     bil 1

Kunskapssyn

Vilken/vilka pedagogisk grundsyn passar bäst in på dig själv som pedagog?

Skinners behaviorism

Piagets kognitivism

Vygotskijs konstruktivism

Förklara hur du ser på lärande

gör du åtskillnad på inlärning och lärande?

pedagogens roll i elevens lärande?

vad är kunskap och hur förmedlar man kunskap?

individanpassad undervisning?

Läs- och skrivinlärning

Använder du dig av någon speciell metod?

Vilken? Beskriv hur du gör.



Varför använder du just den?

Gör du åtskillnad på läsning och skrivning, så att de lär sig det ena före det andra? Förklara.

Datoranvändning

Vad anser du om datorn som pedagogiskt verktyg i läs- och skrivinlärningen?

Har du någon gång provat på att låta eleverna använda datorn istället för penna och papper i

läs- och skrivinlärningen och i sådana fall, på vilket sätt?


