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BAKGRUND: 
Efter att ha kommit i kontakt med Tragetonstrategin under vår utbildning, blev vi intresserade 
av att undersöka strategin närmare. I vår bakgrund presenterar vi bland annat olika läs- och 
skrivinlärningsmetoder så som Bornholmsmodellen, Läsning på Talets Grund (LTG), Writing 
To Read (WTR) och Tragetonstrategin. Enligt Malmgren (1996) finns det framförallt två 
olika perspektiv på läs- och skrivinlärning; formalismen och funktionalismen. Inom 
formalismen är arbetssättet syntetiskt, dvs. man utgår ifrån delarna för att steg för steg närma 
sig en helhet. Lundbergs (2004) syn på läs- och skrivinlärning är ett bra exempel på ett 
syntetiskt synsätt, då han menar att de olika delarna i läsutvecklingen måste tränas separat, 
eftersom en elev kan visa god utveckling i några delar och sämre utveckling i andra. Inom 
funktionalismen däremot, arbetar man utifrån en analytisk metod där eleven bygger upp sin 
förståelse utifrån en helhet. Tragetonstrategin är en typisk funktionalistisk strategi, där man 
låter eleverna producera texter redan innan de kan skriva på riktigt. Trageton (2005) hävdar 
att man tar till sig kunskap som en del av ett större sammanhang och genom att låta eleverna 
laborera med skriftspråket på datorn kommer de efter hand att upptäcka språkets olika 
beståndsdelar.  
 
SYFTE: 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur fyra pedagoger uppfattar att elevers tidiga 
läs- och skrivutveckling påverkas av Tragetonstrategin. Vi utgick ifrån frågeställningar som 
berör hur pedagogerna uppfattar Tragetonstrategin, vilka för och nackdelar som finns, samt 
om de upplever att elevers läs- och skrivlust har förändrats efter införandet av 
Tragetonstrategin. 
 
 
 



      
 

 

METOD: 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med intervju som metodiskt redskap. Vi lät oss 
inspireras av delar av en fenomenografisk ansats eftersom vi var intresserade av att undersöka 
pedagogers uppfattningar och upplevda erfarenheter av elevers tidiga läs- och skrivutveckling 
i förhållande till Tragetonstrategin. I metodavsnittet redogör vi för vårt genomförande och 
vårt urval, samt presenterar studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Vi lyfter även de etiska 
regler som är relevanta för vår undersökning. 
 
RESULTAT: 
Resultatet av vår undersökning presenteras i tre huvudkategorier, nämligen lusten att lära i 
samspel med andra, pedagogens roll, och möjliga hinder. Resultatet visar att 
Tragetonstrategin erbjuder många möjligheter till läs- och skrivutveckling och att lusten att 
läsa och skriva har ökat väsentligt i arbetet med strategin. Fördelar som ökat samarbete elever 
emellan, givande samtal om textproducerande, ökat självförtroende hos eleverna, fördjupat 
textinnehåll och framförallt en ökad lust till läsning och skrivning, lyfts av samtliga 
respondenter. De nackdelar som framkommit i vår studie handlar främst om tekniska 
aspekter, både med avseende på pedagogens bristande kunskap om datorer och på 
datortekniska problem såsom skrivare som inte skriver ut och texter som inte sparas.
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Inledning 

Dagens samhälle förändras fort och ställer allt högre krav på kompetens inom 
datoranvändning. Många barn kommer i kontakt med datorn i hemmet redan i tidig ålder, och 
det är därför rimligt att skolan följer med i samhällsutvecklingen och tar till sig ny teknik och 
nya verktyg i det pedagogiska arbetet. Vi anser att användandet av datorn i skolan kan bidra 
till stora pedagogiska vinster, inte minst om den används som ett stöd i läs- och 
skrivinlärningen. 
 
För några år sedan kom vi i kontakt med en skola som arbetade med datorn som skrivredskap. 
Det som fångade vårt intresse var att den traditionella läs- och skrivinlärningen helt hade lagts 
på hyllan för att ge utrymme för det vi i vårt arbete kallar för Tragetonstrategin. I korta drag 
går strategin ut på att eleverna får lära sig att läsa och skriva genom att använda datorn som 
skrivmaskin och producera egna berättelser. Eleverna lär sig successivt att känna igen 
bokstäver, ord och meningar och det blir därför lättare att komma igång med läsningen. 
Genom att använda datorn som skrivmaskin behöver inte motoriska svårigheter stå i vägen för 
textskapandet, vilket gör att fantasin får lov att flöda och eleverna blir motiverade till att 
skriva. Det sociala samspelet genomsyrar Tragetonstrategin och eleverna arbetar alltid i par 
vid datorn, vilket vi upplever som mycket positivt då det leder till samtal om texters form och 
innehåll och därmed främjar utvecklingen. Vi upplever att elever som arbetar efter denna 
strategi har en positiv inställning till läsning och skrivning, och att de producerar längre och 
mer innehållsrika texter än de elever som inte praktiserar denna metod. Vi är därför 
intresserade av att titta närmare på hur pedagoger uppfattar Tragetonstrategin för att få en 
djupare förståelse kring hur den påverkar elevernas läs- och skrivutveckling och lust att lära, 
samt vilka för- och nackdelar som finns. 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur fyra pedagoger uppfattar att elevers tidiga läs- och skrivutveckling 
påverkas av Tragetonstrategin. 

Frågeställningar 
 

• Hur uppfattar pedagogerna Tragetonstrategin? Vilka för- och nackdelar finns? 
 

• Uppfattar pedagogerna att läs- och skrivlusten har förändrats hos eleverna efter 
införandet av Tragetonstrategin, och i så fall på vilket sätt? 
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Centrala begrepp 
Ett centralt begrepp som vi använder i vår undersökning är Tragetonstrategin. Vi har valt att 
använda oss av det begreppet för att beskriva Arne Tragetons (2005) strategi ”att skriva sig till 
läsning”. 
 
Ett annat centralt begrepp som vi använder oss av i vår undersökning är traditionell läs- och 
skrivundervisning. Med det menar vi den typ av formaliserad undervisning som bedrivs på 
många skolor. Det handlar inte om att på något sätt döma ut andra metoder, utan snarare att på 
ett enkelt sätt skilja Tragetonstrategin från annan typ av undervisning. 
 
Ett tredje centralt begrepp som vi använder oss av är pedagog/pedagoger. Med det menar vi 
en person som arbetar i förskolans eller skolans verksamhet och som har en pedagogisk 
examen. 
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Bakgrund 
I detta kapitel beskriver vi kortfattat två olika perspektiv på läs- och skrivinlärning. Vi 
presenterar olika analytiska metoder som Läsning på talets grund (LTG), Writing to read 
(WTR) och Tragetonstrategin, och lyfter också fram Ingvar Lundbergs syntetiska syn på barns 
läs- och skrivinlärning och hans metod Bornholmsmodellen. Vi har valt att presentera de här 
metoderna eftersom de pedagoger som ingår i vår undersökning på olika sätt lyft fram dem 
under intervjutillfällena. Vi anser också att det är av betydelse att få en inblick i olika läs- och 
skrivinlärningsmetoder för att lättare kunna förstå hur Tragetonstrategin utmärker sig. Vi 
presenterar också läroplanens och styrdokumentens syn på lärande, datorns roll i skolan samt 
det flerstämmiga, dialogiska klassrummet som arbetssätt. 

Olika metoder vid läs- och skrivinlärning 
Enligt Malmgren (1996) finns det framförallt två olika perspektiv på läs- och skrivinlärning, 
nämligen formalismen och funktionalismen. Inom formalismen arbetar man efter den 
syntetiska metoden som bygger på ett systematiskt lärande där eleven lär sig steg för steg och 
där tonvikten läggs på ljudning och avkodning i läs- och skrivinlärningen. Inom 
funktionalismen arbetar man efter den analytiska metoden som grundar sig i samverkan 
mellan läsande och skrivande och där eleven bygger upp sin förståelse utifrån en helhet. 

Formalisering 
Formalisering kan enligt Malmgren (1996) beskrivas som formell färdighetsträning eller 
isolerad färdighetsträning. Språkundervisningen är uppstyckad i flera mindre delar där 
huvuddelarna är läsa, skriva och tala. Man tränar varje del för sig och språket är skilt från 
innehållet. Lundberg (2004) hävdar att de fem viktigaste delarna av läsutvecklingen i ett 
formaliserat perspektiv är fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 
läsförståelse och läsintresse. Malmgren anser att eleverna tränar olika tekniker utan att det 
finns något äkta innehåll eller någon förankring i ett kommunikativt sammanhang. Vidare 
framhåller han att formalisering lämpar sig mycket bra för dem som producerar läromedel och 
att det därför finns många exempel på formalisering i skolan. Diagnoser blir ett lätt medel för 
att upptäcka elever med svårigheter och läraren kan anpassa sin undervisning efter varje elevs 
behov. Malmgren anser dock att det är farligt att låta formaliseringen bli styrande i 
undervisningen då det finns en risk för att undervisningen inte får något sammanhängande 
innehåll. Liberg (1993) menar att formalisering ofta kopplas ihop med traditionell 
undervisning där läsningen går före skrivandet. 

Ingvar Lundbergs syn på läsinlärning 
Lundbergs (2004) syntetiska synsätt är ett exempel på hur läsning och skrivning skiljs åt och 
hur skrivning lärs ut genom läsning. Han menar att de olika delarna i läsutvecklingen måste 
tränas var för sig eftersom en elev kan visa god utveckling i några delar och sämre utveckling 
i andra. Enligt Lundberg finns det fyra stadier som ett barn måste gå igenom under 
läsutvecklingen innan läsningen blir automatiserad. Dessa stadier påverkar varandra samtidigt 
som de utvecklas var för sig. I det första stadiet pseudoläser barnet. Det innebär att barnet t ex 
läser på skyltar och förstår skyltens innebörd genom att läsa in omgivningen. I det andra 
stadiet som Lundberg kallar för det logografiska stadiet, lär sig barnet att läsa ordbilder och 
skapa associationer till dessa. I det tredje stadiet, det alfabetiska, ljudar barnet när det läser ett 
obekant ord och är på god väg att knäcka den alfabetiska koden. I det fjärde och sista stadiet, 
det ortografiska, börjar barnet upptäcka förstavelser, ändelser, böjningsformer och 
ordstammar vilket betyder att avkodningen har automatiserats. Lundberg (2004) har tagit fram 
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ett läsutvecklingsschema som berör de olika delarna i läsutvecklingen och som både eleven 
och läraren kan fylla i. Lundberg ger exempel på övningar och menar att en del övningar bara 
går ut på att uppmärksamma de små delarna i orden för att barnen ska förstå vilka ljud som 
bygger upp ett ord. Den typen av övningar menar Lundberg ger barnen en bättre 
läsutveckling, då han anser att det är upptäckten av att ord kan delas upp i fonem och att dessa 
kan kopplas samman till ord som utgör själva knäckandet av läskoden. Liberg (1993) håller 
med Lundberg om att det är viktigt att kunna bortse från betydelsen av språket och istället 
fundera över formen. Hon ser det dock som ett dilemma eftersom hon hellre ser ett praktiskt 
undervisande av språket än ett teoretiskt. 

Bornholmsmetoden 
Bornholmsmodellen1 är en syntetisk språkinlärningsmetod som Lundberg har varit med och 
arbetat fram och som introducerades i mitten av 1990-talet. Den bygger på att barnen ska 
skaffa sig en språklig medvetenhet innan de börjar med läsinlärning. Genom lekar och rim 
och ramsor kommer barnen i kontakt med språket på ett lustfyllt sätt och det har visat sig att 
barn som löper risk för att utveckla läs- och skrivsvårigheter i hög grad gynnas av denna 
metod. Bornholmsmodellen består av sju punkter: 
 

 Lyssnandelekar – tränar uppmärksamhet och koncentration. 
 Rim och ramsor – ljudstrukturen i språket uppmärksammas. 
 Arbete med meningar och ord- första steget för att förstå att ord och meningar kan 

delas in i mindre delar. 
 Stavelser – andra steget i att förstå att ord och meningar kan delas in i mindre delar. 

Analys och syntes, ex kro-ko-dil = krokodil 
 Lyssna på första ljudet i ett ord – utvecklar förmågan att urskilja ett ljud ifrån ett ord. 
 Analys och syntes av fonem – Liknar steg fyra, men här arbetar man med språkljud 

(fonem) istället för stavelser. 
 Betoningsövningar – språkets betoningar uppmärksammas. 

 
Bornholmsmetoden är ett typexempel på en syntetisk metod där man utgår ifrån delarna och 
arbetar sig fram till helheten. Det börjar med att man jobbar med bokstäverna, man ljudar och 
går igenom hur bokstäverna skrivs. Barnen jobbar i sina arbetsböcker som innehåller en 
mängd bokstavsövningar. När barnen har arbetat med bokstäver och ord under en period och 
man har gått igenom grammatiska skillnader och hur orden är uppbyggda, är det dags för 
barnen att få läsa texter. Enligt Bornholmsmetoden ska man läsa mycket för barnen parallellt 
med arbetet med ord och bokstäver. 

Funktionalisering 
Funktionalisering är formaliseringens motsats och utgår från helheten istället för delarna. 
Innehåll och kommunikationssituationer lyfts fram och undervisningen och valet av texter 
skall utgå ifrån barnens erfarenhetsvärld. Malmgren (1996) menar att språket i detta 
perspektiv utvecklas i ett sammanhang och i ett äkta kommunikativt syfte. Liberg (1993) 
lyfter funktionaliseringsperspektivet som avgörande för undervisningen i språk. Istället för 
ordet ”funktionellt” använder hon begreppet ”effektivt läsande och skrivande”. Hon menar att 
lärandet måste ske i ett sammanhang och att texterna och orden som eleverna arbetar med 
måste fungera som en del i en helhet. Liberg (1993) ser på barns läs- och skrivutveckling 
utifrån tre faser; begränsat effektivt läsande och skrivande, grammatiskt läsande och 
skrivande samt utvecklat effektivt läsande och skrivande. Enligt Liberg är det grammatiska 

                                                 
1 (www.bornholmsmodellen.nu, 2008-03-25) 
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läsandet ett första steg i den traditionella läsinlärningen medan den kommer först i fas två 
enligt hennes teori. Vidare menar Liberg att grammatiskt skrivande ska komma före 
grammatiskt läsande, vilket strider mot den traditionella läs- och skrivinlärningen och istället 
sympatiserar med Tragetons (2005) tankegångar. 

Läsning på Talets Grund (LTG) 
Att undervisa i skriftspråket med talet som grund introducerades av Ulrika Leimar på 1970-
talet och kom att kallas Läsning på Talets Grund (LTG). LTG är ytterligare ett exempel på en 
funktionalistisk undervisningsmetod där man har ett tydligt helhetsperspektiv. Metoden 
bygger på att barnen gemensamt får samtala om och diskutera kring sina tankar och 
erfarenheter, och sedan se dem nedtecknas med läraren som sekreterare (Leimar, 1874). 
Texterna blir innehållsmässigt och språkligt nära barnen, och de blir betydelsefulla och 
angelägna för dem. Enligt Björk och Liberg (1999) får barnen en klar bild av att det de hör 
och säger kan tecknas ned då de kan se texten växa fram bokstav för bokstav och ord för ord. 
Barnen kan sen ur en välkänd helhet upptäcka och utforska enskilda delar, och det blir lätt för 
dem att läsa texterna, eftersom förförståelsen nästan är fullständig. Enligt Björk och Liberg 
kan man redan de första dagarna i skolan skriva gemensamma texter, eller dikteringar som 
Leimar kallar dem. Styrkan med texter som utgör barnens egna erfarenheter och ord är att 
barnen får vara med i hela processen när det talade ordet blir till skrift. När läraren skriver ner 
orden barnen säger och samtidigt ljudar dem, kan barnen höra och se hur örats och ögats språk 
samspelar. Efter hand så växer barnens förståelse för skriftens bokstäver och de börjar så 
smått förstå att ord är symboler för talets ljud. Enligt Björk och Liberg är LTG metoden ett 
sätt att öka kunskapen om skriftspråket hos barnen på ett lekfullt och lustfyllt sätt. LTG 
metoden består av fem olika faser. 
 

 Samtalsfas 
Man utgår ifrån talet och att man kan skriva om någonting som man kan samtala om. Man 
samtalar om en gemensam upplevelse där alla barn har samma förutsättningar för att 
kunna delta. 

 
 Dikteringsfas 

Barnen får ge förslag på hur man ska skriva om den gemensamma upplevelsen. 
Pedagogens uppgift är att skriva det som barnen säger och samtidigt ljuda högt. När texten 
är färdig läser alla igenom den tillsammans medan pedagogen tydligt pekar på varje ord. 
Barnen får därigenom stöd av att de ser orden tydligt och blir samtidigt producenter av en 
gemensam text. 

 
 Laborationsfas 

Texten bearbetas tillsammans. Pedagogen pekar och läser. Pedagogen ger eleverna 
bokstäver, ord eller meningar att upptäcka i texten utifrån de individuella 
förutsättningarna, t ex var finns bokstaven o? Var är meningen slut? 

 
 Återläsningsfas 

Eleverna får texten kopierad på papper och ringar in de bokstäver, ord och meningar som 
de kan läsa. De ord barnen kan skrivs ner på ordkort. 
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 Efterbehandlingsfas 

Eleverna läser sina ordkort och placerar dem i alfabetisk ordning. De använder ordkorten 
för att bilda meningar och för att lära sig att urskilja olika ljud i varje ord. 

Writing to read (WTR) 
Trageton (2005) har John Henry Martins program ”Writing to read” (WTR) från 1980-talet 
som utgångspunkt i sitt forskningsprojekt från 1999. WTR är ett program utvecklat i USA där 
eleverna producerar sina egna texter på datorn och lär sig skriva och läsa med hjälp av sina 
egna berättelser. WTR har, liksom Tragetonstrategin, skrivning som utgångspunkt och är idag 
en utvecklad läs- och skrivmetod i USA. Man börjar med inkodning istället för avkodning 
vilket innebär att man anpassar inlärningen till barnets nivå och hjälper barnet att förstå 
sambandet mellan ljud och bokstav. Man lägger stor vikt vid barnets tidiga skrivande och 
naturliga språkinlärning. Trageton menar att strategin har utvärderats med goda resultat och 
visat sig vara speciellt gynnsam i åldrarna fem till sju år. Gredler (1997) menar att 
undersökningar har visat att WTR programmet fungerar mycket bra för elever med låg 
läsförmåga. Han skriver att undersökningar har gjorts där man har jämfört hur elever i år ett 
har utvecklat sina läs- och skrivkunskaper. Jämförelser har gjorts mellan klasser med elever 
som arbetar med WTR programmet och klasser som arbetar enligt ”vanlig 
förstaklassundervisning”.  Resultaten visar att de elever som arbetar med WTR programmet 
presterade signifikant högre när det gäller läsning och skrivning. 
 
WTR används framförallt i förskoleklass och år ett, och utgår från språkliga erfarenheter, 
tidigt skrivande, fonembaserad ljudriktig skrivning och användning av datorn. Trageton 
beskriver hur eleverna jobbar i fem olika stationer i klassrummet; en datorstation där eleverna 
får träna på att sätta samman bokstavsljud, en station med arbetsjournaler där eleverna får 
skriva ut sina arbeten, en station med skrivning och typografi där eleverna skriver sina egna 
berättelser med hjälp av de ljud och ord de kan, ett lyssnarbibliotek där eleverna använder 
ljudband samt en station där eleverna skapar ord genom lekar och genom att låna bokstäver i 
varandras ord. 

Tragetonstrategin 
Enligt Trageton (2005) har många års forskning visat att det är enklare att lära sig skriva än att 
lära sig läsa. Problemet med skrivandet i början är att kunna forma bokstäverna så att de blir 
läsliga. Mycket energi och suddande går åt till själva formandet av bokstäver och innehållet 
glöms bort eller förkortas betydligt eftersom handen blir trött och felen blir många. När 
barnen får använda datorn som skrivredskap behöver de inte forma bokstäverna själva. Tack 
vare tangentbordet ser bokstäverna precis likadana ut som bokstäver i tidningar och böcker. 
Barnen kan koncentrera sig mer på innehållet och handen blir inte lika trött. 
 
I Norge, Sverige och Finland genomförs olika projekt som grundar sig i Arne Tragetons 
teorier om att barnen lär sig att skriva och läsa bättre genom att endast använda datorn i början 
av läs- och skrivinlärningen. Trageton vänder på begreppet läs- och skrivinlärning till skriv- 
och läslärande då han, med stöd i forskning, anser att det är lättare för barn att lära sig skriva 
än att lära sig läsa. Barnen arbetar ståendes två och två vid en dator och diskuterar och 
reflekterar under arbetets gång. Detta gör att talspråket stimuleras samtidigt som de hjälper 
varandra att lära sig de två andra delarna av språket; nämligen att skriva och att läsa. De utför 
de flesta av sina skoluppgifter på datorn och gör sina egna skolböcker. Skolböckerna består av 
egenproducerade texter och bilder, som barnen använder i den tidiga läsinlärningen. Vid 
datorn arbetar de utan stavningsprogram och ljudar orden medan de skriver, precis som de 
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hade gjort om de hade skrivit för hand. Trageton (2005) menar att utvärderingar av projekten 
visar goda resultat när det gäller kvalitén i elevernas texter. Barnen utvecklar sin läsning och 
skrivning fortare, innehållet i texterna blir bättre och finmotoriken utvecklas genom många 
praktiska övningar och genom bildskapandet. När de i tredje klass så smått börjar skriva med 
papper och penna skriver de över lag bättre än vad elever i år tre vanligtvis gör. 
 
Med Tragetonstrategin handlar det inte längre om pedagogiska spel där barnen blir 
konsumenter, utan det är ett sätt att låta eleverna bli producenter av sin egen text. De slipper 
bokstavsträningen som upptar mycket av förstaklassares tid och vid pararbetet vid datorn får 
barnen möjlighet att diskutera innehåll och form på ett naturligt sätt. Enligt Trageton gör 
parskrivandet också att tala-lyssna-skriva-läsa tränas aktivt och intresset för den egna texten 
skapar koncentration och motivation. Genom ”pianospel” där eleverna leker med fingrarna på 
tangentbordet och sedan letar efter bokstäver i sin egen text, får de små barnen snabbare 
förståelse för hur bokstav, ljud och läsning hör ihop och genom att ta tillvara på elevernas lust 
att skriva och fantisera skapas skrivglädje utan att svårigheter med finmotoriken står i vägen. 
Trageton menar att parskrivandet öppnar helt nya möjligheter att ta tillvara den resurs som 
finns i varje elev och kan också bidra till att skrivkrampen släpper hos elever som har svårt att 
komma på vad de ska skriva. Det blir också lättare för eleverna att rätta sina texter med 
datorns hjälp och det blir som ett gemensamt detektivarbete. Stavfel är lättare att upptäcka 
dels för att eleverna arbetar två och två, men också för att ordbilden blir tydligare när texten 
eleverna skriver är i tryckbokstäver och alltså likadana som i böcker. Finmotoriken tränas 
genom tangentbordsanvändning och i det bildskapande som naturligt kommer in i 
undervisningen när barnen skapar egna bilder till sina texter. 
 
Tragetons metoder liknar både LTG och WTR och är typiskt analytisk. Han menar att man tar 
till sig kunskap som en del av ett större sammanhang och att leken har stor betydelse för 
inlärningen. Trageton anser att det är viktigt att vända traditionen med fokus på läsning till 
fokus på skrivning. Med datorn som hjälpmedel i skrivningen börjar barnet med det enklare 
skrivandet med utgångspunkt i sina egna tankar, och fortsätter med en kombination av 
ordbild- och ljudmetoderna för att kunna skriva ner sina tankar. Trageton poängterar att det är 
förmedlingen av ett budskap som är det centrala och att inkodning är lättare än avkodning. 
Han menar att det är meningsfullheten i skrivningen och läsningen som ger motivation och 
drivkraft för hela läs- och skrivprocessen. Genom att arbeta med datorn som skrivmaskin och 
genom att låta eleverna vara producenter skapas glädje och lust till att läsa och skriva. 
 
Lundberg (2008) är kritisk till Tragetonstrategin och anser att det finns risker med att enbart 
använda datorn i elevers tidiga läs- och skrivinlärning, samtidigt som han inte vill ifrågasätta 
pedagogers positiva erfarenheter av datorbaserad läs- och skrivinlärning. Han menar dock att 
eftersom Tragetonstrategin inte har fått en strikt och godtagbar vetenskaplig utvärdering, finns 
det utrymme för tvivel. Han vill varna för en övertro på Tragetonstrategin men han vill ändå 
inte avråda pedagoger från att använda datorn i den tidiga skrivundervisningen. Det Lundberg 
är mest kritisk till är att man i Tragetonstrategin utesluter handskriften i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen. Han hävdar att datorskrivandet mister en slags sensualitet om man jämför 
med det manuella skrivandet. När man formar bokstäverna för hand får man en sensorisk 
närhet till skriften, vilken går förlorad på tangentbordet. Den minnesbilden man får vid 
handskrift hjälper också eleven att prägla in bokstävernas form, då man i formandet utforskar 
de alfabetiska tecknens särdrag. Lundberg menar dock att datorskrivandet har många positiva 
egenskaper. I datorskrivande behöver inte formandet av bokstäver förhindra skrivandet och en 
knapptryckning ger direkt feedback. Texten framträder direkt med skärpa och överskådlighet, 
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och redigeringsarbetet blir lättare. Det är också positivt att eleverna får arbeta med ett redskap 
som alltmer blir en del av vardagen för många människor. 
 
Enligt Lundberg (2008) kan barn med långsam utveckling och osäker bokstavskunskap 
behöva skriva för hand. Av tradition har man i specialpedagogiken spårat bokstäver, skrivit i 
sand, gjort handrörelser i luften och format bokstäver med vattenfärg, allt i syfte att prägla in 
bokstävernas form. Lundberg talar om multisensorisk inlärning som innebär att man lär 
genom flera sinnen. Man känner, man ser och man uppfattar de egna muskelrörelserna i 
fingrar, hand och arm. Dessutom artikulerar man språkljuden och hör ljuden. Lundberg menar 
också att en god handstil fortfarande är en tillgång för de flesta. Trots det ökande omfånget av 
datorproducerad text spelar handskriften stor roll i människors liv. En penna finns alltid till 
hands för att skriva minneslistor, anteckningar, notiser och meddelande. Lundberg vill inte ta 
ställning till frågan om den första läs- och skrivinlärningen ska ske utifrån datorns 
tangentbord, men poängterar att vi inte vet tillräckligt mycket om de långsiktiga effekterna av 
Tragetonstrategin.  Avslutningsvis menar Lundberg att de lärare som håller sig till den 
beprövade handskrivningen förmodligen inte gör fel. 

Datorn i skolan 
Enligt Riis (2000) presenterades den första motionen i Sveriges Riksdag om nödvändigheten 
av att introducera datortekniken i skolan i slutet av 1960-talet. I början av 1970-talet inleddes 
ett försök att föra in datorn i skolan, som resulterade i en slutrapport som visade att det var 
fullt möjligt att använda datorer i skolan. Man slog fast att datorer behövdes i 
gymnasieskolan, men inte i grundskolan. Datalära skrevs in som ett huvudmoment i 
kursplanen för matematik på högstadiet i 1980 års läroplan, dock stod det ingenting om att 
undervisningen skulle ske med användning av datorer, utan det som beskrevs var en 
undervisning om datorteknik och hur datorer fungerar. Ganska snart bestämdes dock att alla 
högstadieelever skulle få 80 timmar undervisning i ”datalära”, dvs. undervisning om, med och 
av datorer. Undervisningen skulle också belysa datateknikens betydelse för människan och 
samhället, och datateknikens förutsättningar och konsekvenser (Riis, 2000). 
 
Under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal startade Skolöverstyrelsen (SÖ) en ny kampanj om 
datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Riis hävdar att den stora förändring som nu skedde, om 
man ser till undervisningens innehåll, framförallt handlade om att språklärarna och deras 
elever blev användare av datorn, något som tidigare varit förbehållet matematik och No 
lärarna och deras elever. Ny mjukvara utvecklades och ordbehandling i svenska blev det stora 
användningsområdet. Under de första åren av 1990-talet stod det sedan relativt still när det 
gäller datorns utveckling i skolan, men Riis ser på år 1994 som det år då utvecklingen gick 
över i en ny fas. Detta år fick nämligen Skolverket i uppgift att utveckla ett svenskt 
skoldatanät, samt medverka i utvecklingen av ett nordiskt skoldatanät. Riis menar att intresset 
för IT rent generellt ökade under 1994 och att det sedan dess har hänt mycket. Skolverket har 
vartannat år räknat skolors datorer och gett ut publikationer över resultaten. De har också 
studerat den generella utvecklingen av IT användningen i skolan som utmynnat i årliga 
lägesrapporter. 
 
Datorn har på senare år fått en större roll i undervisningssammanhang och är ett ständigt 
debatterat område. Datortekniken är en naturlig del av vårt samhälle och de allra flesta 
svenska skolor har tillgång till flera datorer. Trageton (2005) menar att datorn är nästa 
generations skrivredskap, och hävdar därför att varje klassrum borde ha datorer med olika 
ordbehandlingsprogram. Björk och Liberg (1999) håller med och anser att 
ordbehandlingsprogrammen är mycket lämpliga att använda redan från första skoldagen, då 
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eleverna kan leka sig fram på datorn och lära sig mycket om vårt skriftspråk. De menar att 
datorn är ett oumbärligt redskap i skrivarbetarprocessen i skolan och poängterar vikten av att 
alla elever får lära sig att använda datorn. 
 
Jedeskog (1998) ser också datorn som ett viktigt redskap i undervisningssammanhang. Hon 
ser på datorns roll i skolan utifrån tre olika perspektiv, nämligen inlärningsaspekten, 
arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. När det gäller inlärningsaspekten menar Jedeskog 
att datoranvändningen har ändrat relationen mellan elever och lärare, genom att läraren inte 
längre är den som kan allt. Läraren kan istället fungera mer som en handledare när eleverna 
med datorns hjälp söker kunskaper och arbetar självständigt efter egen förmåga. På så sätt 
öppnas också nya möjligheter för läraren att ägna sig åt de elever som är i behov av särskilt 
stöd. För de elever som har motoriska svårigheter har datorn också inneburit en förändring då 
de inte längre behöver skriva allt för hand, utan istället kan producera en läslig text på datorn. 
Användandet av datorn innebär alltså att nya arbetssätt tillkommer och Jedeskog menar att det 
bidrar till en ökad nyfikenhet hos eleverna och en ökad skrivarglädje. 
 
Med arbetslivsaspekten menar Jedeskog att datoranvändningen är ett sätt att förbereda 
eleverna inför deras framtida arbetsliv. Enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) har 
skolan som uppdrag att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Eleverna ska 
kunna förhålla sig till en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt. Jedeskog menar att eleverna kommer kunna följa med i samhällets snabba 
förändringar lättare om de lär sig att använda den nya informationstekniken redan i skolan. 
 
Demokratiaspekten handlar enligt Jedeskog om den likvärdiga undervisningen och hon menar 
att datorn skapar nya möjligheter för barn i behov av särskilt stöd. Hon hävdar att ett barn 
med ett fysiskt handikapp lättare kan lära sig att skriva på datorn och därmed bli mer 
självständigt. Vidare menar hon att alla barn, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller 
inte, ska få möjlighet att använda datorer i skolan och att lärarens avsikt med datorn i 
undervisningen borde vara att skapa goda lärandemiljöer för en individualiserad undervisning. 

Det flerstämmiga klassrummet 
Dysthe (1995) beskriver en studie kring att ”skriva för att lära”; ett projekt som genomförts i 
olika gymnasieskolor. Hon har följt tre lärare i deras arbete där användandet av skrivandet och 
samtal är viktiga redskap i undervisningen och grunden för ett dialogiskt, flerstämmigt 
klassrum. Dysthes utgångspunkt är att arbeta bort från det monologiska klassrummet där 
läraren är den aktiva språkbrukaren och där lärarstyrda frågor och svar dominerar. Istället ska 
man jobba mot ett dialogiskt klassrum där autentiska frågor förekommer i hög grad och där 
muntlig och skriftlig språkanvändning utgör en stor del av inlärningsprocessen.  Dysthe 
förespråkar ett flerstämmigt, demokratiskt klassrum där det råder balans mellan lärarkontroll 
och elevkontroll. Där det finns utrymme för förhandlingar och där eleverna gemensamt fattar 
beslut om hur de vill arbeta. Detta skapar en metakognitiv medvetenhet, men kan också skapa 
en minoritet i klassen som blir besvikna för att det inte blir som de vill och därför slutar att 
engagera sig. Dysthe menar att det är läraren som har den slutgiltiga makten och ansvaret, och 
det gäller att han/hon är noga med att alla kan komma till tals och att alla blir lyssnade på. En 
duktig pedagog kan alltså styra så att majoriteten inte blir förtryckande och därmed arbeta 
efter skolverkets föreskrifter som säger att undervisningen skall bedrivas i demokratiska 
arbetsformer. 
 
Dysthe beskriver några konkreta arbetsmetoder att använda i skapandet av det flerstämmiga 
klassrummet. Ett sätt att skapa delaktighet och meningsfullhet i undervisningen är enligt 
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Dysthe att utgå från elevers texter i en diskussion. I kursplanen för svenska är ett av 
strävansmålen att eleven ska: 

 
…utveckla sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som 
texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera. 
(Skolverket, 2000) 

 
Detta kan vi även koppla till Tragetonstategin där eleverna arbetar två och två och ständigt 
diskuterar sina egna texters innehåll och form. Eftersom de också producerar tidningar och 
böcker utifrån sina egna texter, utgår många diskussioner och lärandesituationer ifrån 
elevernas erfarenhetsvärld. 
 
Att använda sig av skrivning som en inlärningsmetod är någonting som genomsyrar Dysthes 
(1995) tankegångar. Vi ser en del likheter med Tragetonstrategin där skrivning är i centrum 
för lärandet. Dysthe menar att skrivning är språkutvecklande och nödvändigt för livet. I 
dagens samhälle är det viktigt att kunna uttrycka sig i skrift i olika situationer och skrivandet 
gör det även möjligt att lämna det man skrivit för att reflektera över det senare.  Dysthe anser 
att skrivandet utvecklar ett abstrakt och analytiskt tänkande som är mycket användbart för 
livet. 
 
När man arbetar med skrivning som redskap för inlärning är lärarens roll viktig. Att skapa 
stödstrukturer, konkreta råd och beröm med en specifik återkoppling till texten är viktigt och 
skapar intresse och tillit hos eleverna. Dysthe hävdar att det är samspelet mellan skrivandet, 
samtalandet, läsandet och lyssnandet som är betydelsefullt. Hon anser att de har ett intimt 
förhållande till varandra och att de alla främjar språkutvecklingen på något sätt. Skrivandet är 
ett oerhört viktigt redskap, men utan samtalet kring det skrivna är det svårt att skapa en 
fullständig förståelse för det: 

 
Förståelse uppstår i samspelet mellan lärare och elever medan de pratar om och 
lyssnar på det de läser och skriver. 

(Dysthe 1995, s221) 

Läroplan och styrdokument 
Man kan se likheter mellan tankegångarna i Tragetonstrategin och Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1998) och kursplanen för svenska (Skolverket 2000). Förutom 
betydelsen av samarbete och att eleverna ska lära sig att ta ansvar och ges möjlighet att ta 
initiativ, lyfter Lpo94 lekens betydelse för inlärning och hävdar att skapande arbete och lek är 
viktiga delar i det aktiva lärandet. Detta är någonting som Trageton (2005) också framhåller, 
då han anser att lek med språket har stor betydelse för elevernas tidiga läs- och skrivinlärning. 
I kursplanen för svenska står det att skolan i sin undervisning ska sträva efter att eleven: 

 
… utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt 
och i samarbete med andra, utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån 
egen värdering och andras råd. 
(Skolverket, 2000) 

 
Detta kan enkelt kopplas till Tragetonstrategin där eleverna parvis producerar texter och 
tillsammans diskuterar innehåll och form. Det kan också förstås utifrån Dysthes (2002) 
tankegångar kring skrivandet som både en individuell och social aktivitet. Hon anser att 
samarbetet elever emellan och feedbacken från klasskamrater och pedagoger är viktig för att 
man ska bli en god skribent. Vidare lyfter Dysthe samförfattarskapet som påminner om 
Tragetonstrategin, där eleverna skriver gemensamma texter och därigenom utvecklar sitt 
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skrivande genom samtal och diskussion. I kursplanen för svenska lyfts utvecklingen av 
elevers språkförmåga som central för allt lärande: 
 

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta 
liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda 
möjligheter för elevernas språkutveckling. 

(Skolverket, 2000) 
 

Språkförmågan lyfts även i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) där det står att språk, 
lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Skolans uppdrag är därför att skapa rika 
möjligheter till att samtala, läsa och skriva där eleverna får utveckla sina möjligheter att 
kommunicera, och därigenom får tilltro till sin språkliga förmåga. I arbetet med 
Tragetonstrategin ges eleverna många möjligheter att utveckla sitt språk och sin 
kommunikativa förmåga redan från tidig ålder, vilket skapar goda förutsättningar för lärande. 
 
Ett mål att sträva mot i kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) är att eleven skall fördjupa 
sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket genom eget 
skrivande, samt utveckla sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang. 
Också detta kan kopplas till Tragetonstrategin där eleverna närmar sig skriftspråkets mönster 
och strukturer genom eget skrivande. Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall 
förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära. Eleverna ska i undervisningen få möjlighet 
att utveckla förmågan att dra slutsatser, generalisera samt förklara och argumentera för sitt 
tänkande och sina slutsatser. Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och genom 
språket är det möjligt att lära sig nya begrepp och att se sammanhang vilket gör att eleverna 
utvecklas. Tragetonstrategin utgår ifrån språket och barnens egna erfarenheter och 
producerade texter står till grund för undervisningen, vilket skapar motivation och lust att lära 
(Trageton, 2005). 
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Teoretisk ram 
Vilka vi är som människor och hur vårt lärande fungerar är komplexa frågor, och det finns 
många olika teorier om varför vi utvecklas som vi gör. Vår avsikt med detta avsnitt är inte att 
jämföra olika samhällssyner, utan istället att förankra vårt arbete i en teori om hur människan 
lär och utvecklas. Vi ser att det sociokulturella perspektivet genomsyrar Tragetonstrategin, där 
det sociala samspelet vid datorn fokuseras och anses vara centralt för inlärningen. 

Sociokulturell teori 
Under 1980-talet blev den ryske psykologen och teoretikern Vygotskijs (1896-1934) tankar 
dominerande i pedagogiska sammanhang. Vygotskij (1991) hävdade att barns utveckling sker 
i samspelet med sin omgivning och menar att det är i mötet med andra som barnet ges 
möjlighet att på egna villkor utvecklas. Vygotskijs infallsvinkel kallas för sociokulturell 
eftersom han såg omgivningen som avgörande för individens utveckling vad gäller 
tankeförmåga, språk och mental och personlig utveckling. Vygotskij menade att språket är 
både en individuell kognitiv process och en kommunikationsprocess. Det innebär att mening 
skapas i en gemenskap och att en optimal inlärningsförmåga är beroende av samverkan 
mellan dessa två processer. 
 
Enligt Björk och Liberg (1999) menar Vygotskij att lärarens undervisande roll är av stor 
betydelse eftersom läraren medvetet kan bidra till barnets utveckling. Vygotskij ansåg att barn 
har potentiella utvecklingszoner. Dessa utvecklingszoner rymmer det som barnet redan kan 
men där finns också utrymme för det barnet ännu inte klarar av på egen hand, men som det 
kan lära sig med hjälp av andra. När barnet så småningom klarar av allt som den potentiella 
utvecklingszonen rymmer, bildas en ny potentiell utvecklingszon som ger utrymmer för nytt 
lärande. Enligt Björk och Liberg bygger Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1998) på 
Vygotskijs sociokulturella tankegångar. I Lpo94 kan man läsa att gemensamma erfarenheter 
och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för 
utveckling och lärande. Även i kursplanen för svenska (Skolverket 2000) återfinns Vygotskijs 
tankegångar om det sociala samspelet och hur det påverkar inlärningen, där det sociala 
samspelet bl.a. lyfts som avgörande för elevers språkutveckling: 
 

Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra (…) För att gå vidare i sin 
språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter få möjligheter att 
upptäcka de kunskaper de själva har om språket och med lärarens hjälp och i 
samarbete med varandra lära sig om språkets uppbyggnad och system. 
(Skolverket, 2000) 

Säljö och den sociokulturella teorin 
Säljö (2000) menar att Vygotskij har haft stor betydelse för modern utvecklingspsykologi och 
för pedagogik. I hans tolkning av Vygotskijs teori hävdar han att människans medfödda 
reflexer och psykologiska funktioner förändras och utvecklas genom de verktyg som kulturen 
erbjuder. Det är alltså genom de kulturella förhållningssätt som man är uppvuxen i som man 
utvecklar och förändrar sitt minne, sin perception, sitt handlande och sitt tänkande. Med 
begreppet kultur, menar Säljö den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra 
resurser som vi skaffar oss genom samspel med omvärlden. Vidare anser han att det i kulturen 
ingår fysiska redskap som hela vår vardag är fylld av, så som verktyg, informations- och 
kommunikationsteknologi, bilar etc. Dessa reskap kallar Säljö för artefakter, och hävdar att 
det finns både materiella och immateriella artefakter. De materiella resurserna utvecklas 
parallellt med utvecklingen av idéer och intellektuella kunskaper, och Säljö menar att både de 



      
 

13 
 

intellektuella och de fysiska artefakterna är tecken på människans förmåga att samla 
erfarenheter och att använda dem för sina syften. 
 
Säljö (2000) anser att det är viktigt att förstå att artefakter inte enbart kan ses som döda 
objekt, utan att mänskliga kunskaper, insikter, konventioner och begrepp byggs in i apparater 
och på så vis blir något som vi samspelar med när vi agerar. Olika redskap har förändrat våra 
möjligheter att varsebli vår omvärld, t ex kikaren som gjort det möjligt att tydligt se ett 
föremål även på långt avstånd. Han menar att ett ”dött föremål” kan bli ett ytterst känsligt 
redskap i kombination med en tänkande individ, t ex den käpp som blinda använder sig av för 
att orientera sig i och integrera med omvärlden. Säljö menar att det i ett sociokulturellt 
perspektiv är grundläggande att fysiska och intellektuella redskap medierar verkligheten för 
människor. Begreppet medierar antyder, enligt Säljö, att människor inte står i direkt och 
otolkad kontakt med omvärlden, utan att vi tvärtom hanterar den med olika fysiska och 
intellektuella redskap (artefakter). Mediering innebär alltså att vårt tänkande och våra 
föreställningar är framvuxna ur och färgade av vår kultur och dess fysiska och intellektuella 
artefakter. 
 
Utifrån ett kulturellt perspektiv kan man se att omvärlden som barnen samspelar med redan 
tidigt skiftar mycket mellan olika kulturer, samhällen och genom historien (Säljö, 2000). Barn 
växer upp med olika förutsättningar och olika villkor beroende på var i världen de lever, i 
vilken familj de är uppväxta och under vilken tidsepok de lever. Det är inte bara materiella 
förutsättningar som varierar kraftigt, utan också förväntningar och normer om hur barn ska 
bete sig och vilket ansvar de ska ta i olika situationer som skiljer sig kraftig mellan kulturer, 
länder och genom historien. 
 
Säljö menar att lärandet är en del av ett större och mer övergripande sammanhang kring hur 
kunskap skapas i vårt samhälle. Även om skola och utbildning är en stor del av vårt samhälle 
är lärandet inte enbart begränsat till dessa miljöer. Enligt den sociokulturella teorin tillägnar 
sig barn många grundläggande insikter och färdigheter i andra sammanhang där det primära 
syftet inte är att förmedla kunskap, som t ex tillsammans med familjen vid frukostbordet, i 
leken och samtalen med vänner och under aktiviteter i olika föreningar. Det handlar alltså om 
ett lärande som sker i interaktion mellan människor och där kommunikativa processer är 
centrala. Vidare anser Säljö att det är de egna kunskaperna och erfarenheterna som är 
utgångspunkten för hur individen handlar och uppfattar att omgivningen kräver och tillåter, 
något som Säljö menar är grundläggande i en sociokulturell tradition. Varje handling 
förutsätter alltså ett aktivt tolkande och kreativitet hos individen. 
 
Enligt Säljö har kommunikationen en framträdande plats i den sociokulturella teorin, och han 
hävdar att det är genom kommunikationen som individen blir delaktig i kunskaper och 
färdigheter. Det är när barnet hör andra berätta om omvärlden och hur de uppfattar den, som 
medvetenhet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja väcks. Säljö menar att 
språket är den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning och i vår förmåga att 
kommunicera erfarenheter med varandra. Han anser att ord och språkliga utsagor medierar 
omvärlden för oss och gör att den blir meningsfull. Det är kommunikationen med andra som 
gör att vi blir delaktiga i sätt att beskriva världen, och som gör att vi kan samspela med våra 
medmänniskor i olika aktiviteter. 
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Metod 
I detta avsnitt beskriver vi kortfattat vad kvalitativ forskning är, fenomenografi som 
forskningsansats och intervju som metodiskt redskap. Vi presenterar även vårt val av metod, 
hur vi har genomfört vår undersökning, det urval vi har gjort, hur vi har genomfört analysen 
av det vi producerat, vilken tillförlitlighet och trovärdighet som vår undersökning har, samt en 
presentation av de etiska regler vi använder. 

Val av metod 
Vilket angreppssätt man väljer och vilka metoder för datainsamling man använder sig av ska 
enligt Bell (2005) styras av vilken typ av undersökning som ska göras och vilken typ av 
information man behöver ha. I vår undersökning utgår vi framförallt från den sociokulturella 
teorin om lärande, men också från metoder som används vid läs- och skrivinlärning. Vi har 
valt en kvalitativ forskningsmetod och en ansats med vissa inslag av fenomenografi. Vi 
kommer att använda oss av redskapet intervju och eftersom vår ansats har inslag av 
fenomenografi, kommer även vår intervju att präglas av vissa fenomenografiska inslag. 
Genom intervjun tillägnar vi oss pedagogernas syn på förändringen efter införandet av 
Tragetonstrategin. 

Kvalitativ forskning 
Enligt Kullberg (2004) menar Svensson och Starrin att den kvalitativa forskningen är den 
ursprungliga forskningsmetoden. Fördelen med en kvalitativ undersökning är att det ges 
utrymme för egna reflektioner och mer djupgående svar, varför vi har valt en kvalitativ 
forskningsmetod. Trost (2001) menar att man ska använda sig av en kvalitativ studie om man 
är intresserad av att t ex försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att 
särskilja eller urskilja varierande mönster. Eftersom vi är intresserade av att undersöka hur 
fyra pedagoger uppfattar att elevers tidiga läs- och skrivinlärning påverkas av 
Tragetonstrategin, anser vi att en kvalitativ forskningsmetod fungerar mycket bra i 
förhållande till vårt syfte. 
 
Forskare som använder ett kvalitativt perspektiv är, liksom vi, intresserade av att ta reda på 
hur människor upplever sin värld. Målet är inte statisk analys utan det är insikten som är 
viktig. Björkdahl Ordell (2007a) menar att forskaren försöker vara öppen inför den 
observerade situationen eller den intervjuades tankar i kvalitativ forskning. På så sätt kan 
forskaren vara följsam istället för styrande och kan därför skaffa sig så mycket information 
som möjligt utan att själv påverka för mycket. Detta angreppssätt anser vi passar bra i vår 
studie, då det är pedagogernas tankar och erfarenheter som undersöks. Ett vanligt 
forskningsredskap inom kvalitativ forskning är intervju, något som vi har valt att använda i 
vår undersökning.  

Intervju som redskap 
Det lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar ett fenomen är att genomföra 
en intervju. Respondenten beskriver sin bild av verkligheten och intervjuns syfte är att förstå 
hur den sociala verkligheten är konstruerad ur respondentens perspektiv (Lantz 1993). 
Eftersom vi vill ta del av pedagogernas erfarenheter, anser vi att en kvalitativ intervju är det 
bästa redskapet att använda för att uppfylla vårt syfte. En kvalitativ intervju liknar ett vanligt 
samtal men skiljer sig från det vanliga samtalet eftersom intervjun har ett bestämt fokus 
(Kihlström 2007a). Vi som intervjuar bestämmer riktningen på samtalet och behåller fokus på 
ämnet. På så sätt kan pedagogerna delge oss sina tankar och reflektioner på ett avspänt och 
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naturligt sätt. Det är dock viktigt att vi inte ställer ledande frågor eller styr intervjun i en viss 
riktning, då resultatet kan bli missvisande.  
 
Efter intervjun kvarstår analysen och tolkningen av data. Hur grundlig analys man gör beror 
på undersökningens syfte och det är viktigt att reflektera över sina egna tolkningar i denna fas. 
Kihlström (2007a) menar att det är viktigt att vara medveten om de faktorer som kan påverka 
vår tolkning som t.ex. personliga erfarenheter, förmedlade kunskaper, värderingar och andras 
systematiserade kunskaper dvs. den kunskap man får av människor som man möter i 
vardagen. 

Ansats 
Vårt arbete genomsyras av den sociokulturella teorin, men vi har också valt att inspireras av 
fenomenografin. Skillnaden på teori och ansats är att teorin används som ett redskap för att 
analysera t ex en observation eller en intervju, medan ansatsen är själva utgångspunkten för 
metodvalet. Man väljer ansats genom att ställa sig frågan vad man är intresserad av att 
undersöka och på vilket sätt. 

Fenomenografi som forskningsansats 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats där huvudsyftet är att ta reda på hur 
människor uppfattar sin omvärld och att synliggöra variationer i människors sätt att förstå 
olika fenomen (Kihlström, 2007b). Då vi är intresserade av att ta reda på hur pedagogerna i 
vår undersökning uppfattar att elevers tidiga läs- och skrivutveckling påverkas av 
Tragetonstrategin, har vi valt en ansats med fenomenografiska inslag i vår undersökning. 
Enligt Marton och Booth (2000) är den fenomenografiska forskningens grund ett sätt att 
erfara någonting och forskningens objekt är variationen i sätt att erfara olika fenomen. Vidare 
hävdar Marton och Booth att fenomenografin har sin grund i ett intresse för att beskriva 
fenomen i världen såsom andra ser på dem, och att beskriva variationer i deras uppfattningar.  
De menar att alla människor uppfattar sin omvärld på olika sätt och syftet med en 
femomenografisk studie är inte att ta reda på hur någonting är, utan hur de som ingår i 
undersökningen uppfattar saker och ting. Detta anser vi stämmer väl överens med hur vi vill 
genomföra vår undersökning. 
 
Vi har tidigare presenterat vårt val av forskningsredskap, nämligen den kvalitativa intervjun. 
Vi har dock även låtit oss inspireras av den fenomenografiska intervjun, som enligt Kihlström 
(2007b) på många sätt liknar den kliniska intervjumetoden som Piaget utvecklade. 
Respondenten får prata fritt samtidigt som intervjuaren är medveten om intervjuarens riktning 
och fokuserar denna. Det är inte alltid lätt att sätta ord på sina tankar och det måste vi som 
intervjuare vara medvetna om. Det är viktigt att respondenten får ge uttryck för spontana 
tankar och att intervjun inte består av för många färdiga frågor, då det kan hindra möjligheten 
att följa upp respondentens svar. Kihlström skriver att intervjuplanen kan vara löst 
konstruerad så att den kan följas fritt, men den bör vara fast konstruerad under ytan så att man 
får svar på sina frågor.  

Den fenomenografiska analysen 
Enligt Kihlström är analysen i en fenomenografisk forskningsansats kvalitativ, och det är 
egenskapen hos ett visst fenomen man vill beskriva. Genom att analysera intervjusvaren kan 
man få fram personernas olika uppfattningar och sedan beskriva dessa i form av kategorier. 
Det handlar alltså om att empiriskt studera hur en grupp människor (i vårt fall fyra pedagoger) 
upplever, uppfattar, begriper, föreställer eller förstår något fenomen eller en del av ett 
fenomen i sin omvärld (Kihlström, 2007b). Att beskriva resultatet av en undersökning i olika 
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kategorier gör det tydligt och välstrukturerat, varför vi lät oss inspireras av den 
fenomenografiska analysen när vi bearbetade vår data. Kihlström menar att kategorisystemet 
visar den variation av uppfattningar som finns i de olika svaren och varje intervju måste 
kunna placeras i en kategori på ett tillförlitligt sätt, d v s det måste finnas en tydlig koppling 
mellan intervju och kategori och kategorierna måste vara tydligt åtskilda. Marton och Booth 
(2000) menar att det finns ett antal kriterier för vilka egenskaper beskrivningskategorierna bör 
ha. Det första kriteriet är att alla enskilda kategorier måste ha en tydlig relation till 
undersökningens fenomen, så att varje kategori säger något tydligt om ett särskilt sätt att 
uppfatta ett fenomen. Det andra kriteriet är att kategorierna måste ha en logisk relation till 
varandra, och det tredje kriteriet är att systemet bör vara sparsamt, dvs. det bör inte innehålla 
för många kategorier.  
 
Variationsteorin är den teori som normalt förknippas med fenomenografi. Variationsteorin 
utgår från att det krävs variation och medvetenhet i allt lärande, och att variationen är 
beroende av det innehåll som man ska utveckla en förståelse för (Marton och Booth, 2000). 
I vår undersökning har vi dock valt att utgå ifrån den sociokulturella teorin, trots att 
variationsteorin är den teori som kan tyckas passa bäst ihop med en ansats som är inspirerad 
av fenomenografi. Anledningen till att vi har valt bort variationsteorin är att vi är intresserade 
av att se på datorn som ett verktyg utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där 
samspelet och kommunikationen har en central roll. 

Urval 
Vår undersökning baseras på intervjuer med fyra utvalda pedagoger som arbetar, eller har 
arbetat, med Tragetonstrategin på två skolor i Västsverige. Våra kriterier för urvalet är dels 
geografisk närhet och dels förekomsten av pedagoger som arbetar enligt Tragetonstrategin. 
Vi har valt att ge skolorna och pedagogerna fingerade namn, helt utan någon systematisk 
ordning. Namnen går inte att härleda till någon specifik skola eller tidigare forskningsprojekt, 
utan är tagna helt och hållet från vår egen fantasi. 

Björkskolan 
Björkskolan är en mindre, privatdriven Montessoriskola med ca 100 elever i grundskolan 
fördelade på fyra åldersblandade klasser. Det är en lantligt belägen skola med närhet till skog 
och ett mindre bostadsområde. Utöver grundskolans verksamhet finns det en förskoleklass 
och en förskola på samma gård som drivs i samma regi. Byggnaderna är charmiga och mycket 
gamla, med stora, ljusa lokaler. I grundskolans verksamhet arbetar 11 pedagoger och en 
elevassistent. De två pedagoger som vi har intervjuat, Kerstin och Elisabeth, arbetade 
tillsammans med Tragetonstrategin i två och ett halvt år i en åldersblandad klass med elever 
från år 1-3. På grund av flytt och vidareutbildning slutade sedan pedagogerna, men klassen 
har enligt uppgift arbetat vidare med strategin. Kerstin har en lågstadielärarexamen från 1975, 
en Montessorilärarexamen 3-10 år och en specialpedagogexamen. Hon arbetar numera som 
specialpedagog på Björkskolan. Elisabeth har en barnskötarutbildning och en 
Montessorilärarexamen år 0-9. Hon arbetar numera på en annan Montessoriskola i 
Västsverige där hon kombinerar utomhuspedagogik med Tragetonstrategin. Hon arbetar även 
med att inspirera pedagoger på skolan till att arbeta med inslag av Tragetonstrategin. 

Ekskolan 
Ekskolan är en mindre, kommunal skola med ca 200 elever fördelade på tre förskoleklasser, 
åtta grundskoleklasser och en mindre grupp för elever med autism. Klasserna är delvis 
åldersblandade och personalen arbetar i två arbetslag. Skolan är nyrenoverad och belägen i ett 
villaområde med ett grönområde i närheten. Skolan har ljusa, rymliga lokaler och eleverna är 
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indelade i små klasser med ca 10-20 barn. De två pedagoger som vi har intervjuat på Ekskolan 
har vi valt att kalla Gunilla och Maria. Gunilla har en lågstadielärarutbildning från 1972 och 
arbetar i en klass med år 2 elever. Hon har arbetat med Tragetonstrategin i fyra år. Maria har 
en förskollärarexamen och arbetar i en förskoleklass med tio elever, och hon har arbetat med 
Tragetonstrategin i två år. 

Genomförande 
Vi har besökt och intervjuat fyra pedagoger som använder sig, eller har använt sig, av 
Tragetonstrategin . Vi använde oss av i förväg konstruerade frågor (bilaga 1) under 
intervjusessionen för att få struktur och för att bibehålla fokus på intervjun. Intervjuerna är 
kvalitativt utformade med öppna frågor som anpassas till respondenten. Det innebär att 
ordningen på frågorna anpassas till respondenten liksom följdfrågor och språkbruk (Lantz, 
1993). Respondenterna fick under intervjutillfället delvis berätta fritt om de förändringar som 
de upplevt efter införandet av Tragetonstrategin, och vår huvuduppgift var att sätta oss in i 
respondenternas tankar. 
 
Vi började med att ta reda på vilka skolor i vårt närområde som jobbade med 
Tragetonstrategin, och kontaktade sedan dessa med en förfrågan om någon personal kunde 
tänka sig att delta i vår undersökning. Vi fick svar från fyra pedagoger som arbetade, eller 
hade arbetat, med Tragetonstrategin på två olika skolor. Därefter skickade vi ut ett missivbrev 
(bilaga 2), för att pedagogerna skulle ges möjlighet till att reflektera över ämnet en vecka 
innan intervjutillfället. I missivbrevet presenterade vi tydligt vårt syfte med arbetet och vad vi 
var intresserade av att ta reda på. Samtidigt som vi skickade ut missivbrevet bestämdes också 
datum och tid för en intervju. Intervjuerna genomfördes på två dagar under samma vecka. Vid 
samtliga intervjuer var det vi som besökte pedagogerna. Kerstin och Elisabeth besökte vi i 
deras privata hem och Maria och Gunilla träffade vi på deras arbetsplats. Intervjuerna tog 
olika lång tid, ca 20 minuter med Maria, 45 minuter med Elisabeth och ca 60 minuter med 
Kerstin och Gunilla. Hur lång tid intervjuerna tog berodde delvis på hur mycket respondenten 
hade att berätta och hur respondentens tidschema såg ut, men också på hur många följdfrågor 
vi ställde. Som intervjuare var vi båda delaktiga under intervjun och valde att spela in 
intervjuerna med hjälp av en bandspelare, så att vi lättare kunde fokusera på frågorna och på 
att lyssna aktivt, vilket ökar tillförlitligheten av vår studie och skapar en god stämning vid 
intervjun. Vi förde en del stödanteckningar under samtalet för att få med kroppsspråk och 
andra uttryck som inte uppfattas på en inspelning. 

Analys 
När den praktiska delen av undersökningen var klar bearbetade vi den data vi hade samlat in. 
Vi började med att lyssna på de inspelade intervjuerna och därefter transkriberade vi dem. 
Under bearbetningen av resultatet analyserade och tolkade vi sedan informationen utifrån våra 
frågeställningar, samt jämförde den med relevant forskning inom området. När vi analyserade 
intervjusvaren använde vi oss delvis av en fenomenografisk analys. Det innebär att vi försökte 
urskilja de intervjuades olika sätt att tänka, beskriva och uppfatta de fenomen som vi 
undersökte. Vi försökte därför gruppera de olika svaren för att få fram variationen av 
pedagogernas uppfattningar, och bestämde oss för sex kategorier som vi ville lyfta i resultatet. 
Dessa kategorier var lusten att lära, samtalet, samspelet, textskapande, pedagogens roll och 
möjliga hinder.  
 
För att placera in pedagogernas uppfattningar under rätt kategori markerade vi deras 
intervjusvar i olika färger som hörde ihop med en viss kategori. När vi sedan skulle 
sammanställa varje kategori upptäckte vi att det var svårt att helt skilja kategorierna åt, och 
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eftersom det är viktigt att ha tydliga skillnader mellan kategorierna inom fenomenografin, 
valde vi att skapa färre kategorier. Lusten att lära var svår att skilja från samspelet och 
samtalet, vilket gjorde att det fick bilda en gemensam kategori, nämligen lusten att lära i 
samspel med andra. När det gäller textskapandet kunde vi se det från olika perspektiv, och 
valde att låta det ingå i tre av fyra kategorier, men med olika fokus. I kategorin lusten att lära 
i samspel med andra handlar det om hur lusten, samspelet och samtalet påverkar 
textskapandet, medan det i kategorin datorn som skrivmaskin handlar om hur datorn inverkar 
på elevernas textskapande. Kategorin pedagogens roll behandlar pedagogernas uppfattningar 
om hur deras roll och syn på undervisning har förändrats i arbetet med Tragetonstrategin och 
hur den har förändrat deras undervisning, vilket naturligtvis också innefattar textskapandet i 
viss utsträckning. Den sista kategorin, möjliga hinder, behandlar dock inte textskapandet, utan 
handlar om de svårigheter som pedagogerna i vår undersökning uppfattar finns med 
Tragetonstrategin. I slutändan blev det alltså fyra kategorier, det vill säga två färre än de vi 
först bestämde oss för, eftersom vi tydligare ville särskilja de olika kategorierna i enlighet 
med en fenomenografisk ansats. 
 
När vårt resultat var analyserat och vi kände oss nöjda, fortsatte vi med resultatdiskussionen. 
Där lät vi våra egna reflektioner kopplas till resultat, bakgrund och teoretisk ram, och delade 
in diskussionen i samma huvudkategorier som resultatet är indelat i. Vi sammanfattade 
därefter resultatet under didaktiska konsekvenser, och diskuterade kring hur resultatet kan 
komma att påverka vår yrkesroll. Detta lyfte vi även genomgående i resultatdiskussionen. 
Därefter reflekterade vi kring vårt val av metod i en metoddiskussion, samt gav förslag på 
fortsatt forskning inom vårt undersökta ämne. 

Etik 
Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav för att skydda deltagarna i en undersökning. Det 
första är informationskravet som innebär att forskaren ska informera deltagarna om 
forskningens syfte. Detta krav uppfyllde vi genom att i god tid före intervjun skicka ut ett 
missivbrev till de pedagoger vi intervjuade, där syftet med vår undersökning tydligt framgick. 
Det andra huvudkravet är samtyckeskravet som innebär att deltagarna i undersökningen, eller 
deras vårdnadshavare, har rätt att själva bestämma om de vill delta i undersökningen eller ej. 
Detta informerade vi också om i missivbrevet, där det framgick att respondenten själv kunde 
bestämma huruvida hon ville delta i underökningen eller ej, samt att hon själv kunde avbryta 
intervjun om hon önskade. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet som innebär att 
alla personuppgifter som ingår i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och 
uppgifterna ska behandlas på ett sätt så att ingen obehörig kan ta del av dem. Detta krav 
uppfyller vi genom att inte röja pedagogernas identiteter i vår rapport och genom att förstöra 
det insamlade materialet efter godkänd examination. Det fjärde huvudkravet är 
nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som är insamlade om enskilda personer enbart 
får användas för forskningsändamål, vilket vi uppfyller genom att enbart använda den 
insamlade informationen till vår undersökning. Vetenskapsrådet hävdar dock att det ibland 
kan råda konflikt mellan de olika kraven och att man måste diskutera de olika kraven vid nya 
forskningsprojekt. Kraven är inte absoluta, men individskyddskravet väger mycket tungt. 
 
I vår undersökning följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och verksamheten 
och de medverkande kommer i vår undersökning behandlas enligt regler om konfidentiella 
uppgifter och sekretess. Detta innebär att namn på deltagande personer och verksamheter inte 
nämns. Enligt Björkdahl Ordell (2007a) är det viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt när man 
genomför en undersökning. Detta innebär att deltagarna i undersökningen informeras om 
undersökningens syfte och om sina rättigheter i undersökningen. Det är också viktigt att 
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den/de som genomför undersökningen hanterar materialet som framställs med försiktighet, 
och inte låter det ligga framme så att obehöriga kan ta del av det. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
För att vår undersökning skall vara trovärdig använde vi oss av samma intervjufrågor till 
samtliga respondenter i våra intervjuer. Enligt Kihlström (2007a) ökar tillförlitligheten om det 
är fler än en som för anteckningar och om man använder sig av bandspelare under 
intervjutillfällena. Vi förde därför anteckningar båda två för att sedan jämföra dem med 
varandra. Alla intervjuer spelades dessutom in med hjälp av en bandspelare. 
 
När man genomför en kvalitativ undersökning är risken alltid att resultatet kan färgas av ens 
egna tolkningar och värderingar (Trost, 2001). Eftersom vi är medvetna om detta försökte vi 
att aktivt reflektera över hur våra egna tolkningar och värderingar spelar in för att minska 
denna påverkan på resultatet. Vi försökte att förhålla oss så objektivt som möjligt under vår 
undersökning. 
 
Vi använde oss av en ansats med inslag av fenomenografi, där tillförlitligheten är beroende av 
hur väl vi beskriver de olika kategorierna så att de som läser rapporten kan förstå resultatet 
och därmed ges möjlighet att diskutera det. Ett sätt att förtydliga de olika kategorierna är att 
låta beskrivningen av en kategori följas av ett citat från intervjuerna (Kihlström, 2007a). Detta 
är något som vi delvis anammade, då vi har valt att citera pedagogerna i varje kategori. 
 
Merriam (1994) diskuterar hur pass generaliserbara resultaten från olika vetenskapliga 
undersökningar är, det vill säga i vilken utsträckning resultaten är tillämpliga i andra 
situationer än den undersökta. Hon skriver att det är svårt att generalisera resultat från 
kvalitativa undersökningar, och framförallt de som handlar om studier av pedagogik som är 
ett ständigt föränderligt område, eftersom man väljer en kvalitativ forskningsmetod när man 
till exempel vill undersöka hur människor upplever sin omvärld. Eftersom resultatet då är 
knutet till en eller flera människors uppfattningar vid tidpunkten för undersökningen, blir 
resultatet inte generaliserbart. Vi är i vår undersökning inte ute efter att presentera ett resultat 
som är generaliserbart i den bemärkelsen att andra vid en ny undersökning skulle komma 
fram till samma resultat, utan det handlar snarare om att vi ska kunna se möjligheter att i 
framtiden använda våra respondenters uppfattningar och erfarenheter i vår egen verksamhet. 
Vi är medvetna om att vårt resultat baseras på den uppfattning av det undersökta ämnet som 
pedagogerna har i dagsläget, och att deras uppfattningar kan komma att ändras över tid. 
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Resultat 
I fenomenografiska studier söker man efter olikheter i människors olika uppfattningar kring 
ett fenomen. I vår undersökning har vi låtit oss inspireras av fenomenografin, framförallt när 
det gäller den fenomenografiska analysen där man delar in resultatet i olika kategorier. Vi har 
sökt efter olikheter, men kommit fram till att de pedagoger som ingår i vår undersökning i det 
stora hela tycker och tänker ganska lika kring Tragetonstrategin. I resultatet nedan presenteras 
de uppfattningar om Tragetonstrategin som särskilt framkommit i vår undersökning. 
Resultatet är indelat i fyra huvudkategorier: lusten att lära i samspel med andra, datorn som 
redskap, pedagogens roll, och möjliga hinder. 

Lusten att lära i samspel med andra 
Enligt den sociokulturella teorin är samspelet med omvärlden avgörande för allt lärande. I 
pedagogiska sammanhang innebär detta att samspelet och kommunikationen mellan lärare 
och elev, och mellan elev och elev är av stor betydelse. Med utgångspunkt i det 
sociokulturella perspektivet blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter genom 
kommunikationen med andra, någonting som tydligt framkommit i vår undersökning. 
Samtliga pedagoger som deltagit i vår undersökning har lyft fram samarbetet och lusten till att 
lära, som en stor vinst i arbetet med Tragetonstrategin. De menar att samtalen kring 
textproducerandet som sker i pararbetet vid datorn, stärker koncentrationen och ger 
inspiration och idéer till fortsatt skrivande. Frågor som eleverna ställer till varandra stimulerar 
fantasin och utvecklar berättandet. Samtalet kring texter utvecklar eleverna i sitt skrivande, 
både när det gäller form och innehåll. Glädjen att få göra någonting tillsammans och träningen 
i att kommunicera med kamraten poängteras också. Kerstin och Elisabeth som arbetade i en 
åldersblandad klass, lyfte även fram fördelar med att låta elever från olika skolår samarbeta 
vid datorerna. De menar att de äldre eleverna kan hjälpa och stötta de yngre eleverna i 
textskapandet, samtidigt som de i sitt samarbete bidrar till att utveckla varandras fantasi.  
Dock poängterar de att det inte alltid är bra att ha för stor åldersskillnad mellan de två som 
arbetar tillsammans: 
 

En etta och en trea är inte alltid en lyckad kombination, då det är lätt hänt att trean 
tar över, men ibland behöver ettan treans hjälp för att verkligen få fram sin text om 
ettan vill berätta mycket någon gång. 
(Kerstin, Björkskolan) 

 
Kerstin menar alltså att en elev i år ett kan behöva hjälp från en äldre elev för att kunna få ner 
sina idéer och tankar i skrift, särskilt om en längre berättelse ska skrivas. Visserligen tränas då 
inte den yngre elevens textproducerande på samma sätt, men eleven tränas istället i att hålla 
en röd tråd i sina tankar kring berättelsen och i att sedan framföra dem. 

Samtalet ger texten 
I ett dialogiskt klassrum är samspelet mellan skrivandet, samtalandet, läsandet och lyssnandet 
betydelsefullt. Genom att samtala kring och lyssna på varandras texter skapas förståelse, 
intresse och motivation. I vår undersökning har samtalet kring elevernas texter lyfts fram som 
en stor vinst i arbetet med Tragetonstrategin. Tack vare att eleverna arbetar två och två 
kommer samtalet in på ett naturligt sätt. Kerstin hävdar att pararbetet föder diskussion om 
grammatik, stavning och innehåll och att samtalen gör det roligare att utveckla den 
gemensamma texten. Hon berättar att eleverna numera pratar mer med varandra om texternas 
innehåll och form, innan de frågar henne om hjälp. Kerstin upplever också att eleverna tycker 
att stavningen har blivit roligare att handskas med. Det är enkelt att fråga en kompis om hjälp 
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och att prova sig fram, och Kerstin menar att de texter hon har läst från år tre elever, rent 
generellt varit mycket mer rättstavade än tidigare. Men det är inte bara den grammatiska och 
språkligt korrekta delen som har utvecklats med Tragetonstrategin. Samtliga pedagoger 
uppfattar att innehållet i elevernas texter har utvecklats mycket och att texterna har blivit 
längre. Barn har ofta mycket fantasi och i samspelet mellan eleverna får fantasin möjlighet att 
flöda, idéer delas och texter skapas. Kerstin menar att eleverna stöttar och pushar varandra i 
det gemensamma textskapandet och att samtalen kring texterna skapar förståelse och trygghet: 
 

Samtalen ger texten och samarbetet ger säkerhet och impulser till att skriva vidare 
och utveckla texten ytterligare. Men framförallt ger samtalet lusten. Lusten att 
jobba och skriva har ökat så fantastiskt! 
(Kerstin, Björkskolan) 

I glädje föds kreativitet! 
I arbetet med Tragetonstrategin har berättandet en stor roll. Det är viktigt att eleverna får 
presentera och visa upp sina arbeten. På så sätt får de träning i att tala inför andra, något som 
pedagogerna i vår undersökning också lyfter fram. De menar att lusten till att tala har ökat 
eftersom det är roligt att läsa upp sina egna texter och få beröm för dem. Eftersom eleverna 
alltid är två om en text, kan de känna en trygghet i varandra vid framträdandet och det blir 
därför inte lika nervöst att tala inför de andra eleverna. Elisabeth anser att detta stärker 
elevernas självkänsla och gör att de vågar höja sin röst och stå för det de har gjort. Maria 
hävdar att redovisningarna fungerar som en morot för eleverna, då de är mycket angelägna om 
att läsa upp sina berättelser och att få applåder. De många redovisningarna tränar också 
eleverna i att lyssna, och samtliga pedagoger poängterar att eleverna är väldigt nyfikna på 
varandras berättelser och att de tycker om att lyssna på dem. Vidare menar pedagogerna att 
förmågan att lyssna aktivt tränas i det samarbete som sker vid datorn och eftersom eleverna 
tycker att det är roligt att skriva berättelser ihop, ökar också lusten till att lyssna på varandras 
idéer och tankar. 
 
Att självförtroendet i språkandet hos eleverna har vuxit är någonting som samtliga pedagoger 
påpekar. De tycker att eleverna tar för sig mer och att samarbetet med klasskamraterna skapar 
trygghet och säkerhet hos dem. En ytterligare aspekt som tre av pedagogerna starkt framhåller 
är att samspelet mellan eleverna har ökat lusten till språkproducerande, framförallt när det 
gäller skrivning. Eleverna tycker att det är roligt att skriva berättelser tillsammans med en 
kompis, gärna lite tokiga sagor, och pedagogerna upplever att eleverna har en positiv och 
entusiastisk inställning till skrivandet. Eftersom eleverna är positiva och intresserade av att 
skriva och eftersom de då skriver mycket, utvecklas de snabbt och skrivningen blir till något 
naturligt och roligt. Pedagogerna menar att de i synnerhet har kunnat se stor skillnad på de 
pojkar som tidigare skrev korta berättelser utan större entusiasm. Kerstin berättar att pojkarnas 
berättelser på fem-sex meningar istället blev långa historier på fem-sex sidor efter införandet 
av Tragetonstrategin, mycket tack vare glädjen i att samarbeta: 

 
Att skriva på datorn, gärna två och två, har för många elever varit mycket roligare 
än med penna och papper. I glädje föds kreativitet! 
(Kerstin, Björkskolan) 

 
Att glädjen och lusten till att skriva och samarbeta har ökat med Tragetonstrategin är alltså 
någonting som tydligt framkommit i vår undersökning. Samspelet har en central roll och 
precis som Kerstin säger är pedagogerna överens om att eleverna tycker att arbetssättet är 
roligt och att det skapar motivation, som i sin tur leder till ett meningsfullt lärande. 
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Trots att Tragetonstrategin handlar om att ”skriva sig till läsning”, är det framförallt lusten till 
skrivandet som pedagogerna menar har ökat. Kerstin tror att det är för att läsningen blir en så 
naturlig del i det stora hela, att man kanske inte märker att lusten ökar. Det är genom 
skrivningen och genom samspelet med klasskamraterna som eleverna lär sig att läsa, och 
Kerstin är övertygad om att det blir mer intressant för eleverna att läsa eftersom det handlar 
om deras egna texter. Hon menar att motivationen till att lära sig läsa delvis hänger ihop med 
att eleverna vill läsa upp sina berättelser på ett så bra sätt som möjligt, vilket naturligtvis 
också främjar läslusten. 

Datorn som skrivmaskin 
När det gäller skapandet av texter anser samtliga pedagoger i vår undersökning att datorn som 
skrivmaskin erbjuder stora möjligheter. De menar att det är både roligare och lättare att skriva 
på datorn än för hand, och framförallt fungerar datorn som ett bra hjälpmedel för barn med 
motoriska svårigheter. Elisabeth berättar om en pojke som när han skrev för hand hade stora 
problem att åstadkomma några rader text. När han sedan satt vid datorn tillsammans med en 
kamrat var han jättelycklig och språket flödade. Även Maria lyfter fram denna aspekt och 
anser att datorn ger barn med motoriska svårigheter en större chans att visa vad de kan, då de 
inte längre behöver kämpa med sina rörelser och sina händer. När motoriken inte längre står i 
vägen för skapandet av texter, ökar också lusten och motivationen. Elisabeth poängterar också 
att eleverna orkar mer tack vare datorn: 
 

De blir inte längre lika fort trötta som när de skriver för hand, och skrivandet blir 
inte så märkvärdigt. Det går lätt och snabbt att skriva, och texten blir fin redan från 
början. 
(Elisabeth, Björkskolan) 

 
Gunilla håller med och menar att textskapandet på datorn gör det lätt för eleverna att ändra 
när något blir fel i texten och att skrivandet på datorn också har en stor igenkänningsfaktor för 
eleverna. De ser hur deras föräldrar och kamrater skriver på datorn och vill gärna lära sig 
själva. Gunilla berättar vidare och säger att en del pedagoger ställer sig frågande till att låta 
datorn fungera som skrivmaskin, då de är oroliga för att elevernas handstil inte ska utvecklas 
optimalt. Samtliga pedagoger i vår undersökning hävdar dock att de inte har kunnat se någon 
förändring när det gäller handstilen, varken positiv eller negativ, och att finmotoriken tränas 
mycket ändå, både genom användandet av tangentbordet och genom bildskapandet. Kerstin 
menar att det generellt råder missuppfattningar kring hur handstilen ska tränas enligt 
Tragetonstrategin: 
 

När Trageton talar om handstil så talar han om skrivstil, så det handlar inte om att 
man inte får använda pennan. 
(Kerstin, Björkskolan) 

 
Kerstin berättar att det är i förskoleklass och år 1 som eleverna inte använder sig av skrivning 
med pennan i de klasser som arbetat med Tragetonstrategin i Norge. Hon har därför tolkat det 
som att eleverna börjar skriva för hand i år 2 och att det då är skrivstil det handlar om. 
Dessförinnan får eleverna använda pennan när de arbetar i olika ämnesböcker, vilket Kerstins 
och Elisabeths elever också fick göra. 
 
Trageton (2005) förespråkar inte användandet av rättstavningskontrollen när eleverna skriver 
på datorn. Detta valde dock Kerstin och Elisabeth att använda i alla fall, med motiveringen att 
det kunde leda till givande samtal och ett intresse för rättstavning. Kerstin hävdar att det finns 
fördelar med att använda rättstavningskontrollen, då det är en bra träning att försöka hitta rätt 
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ord när man högerklickar. Alla elever brydde sig inte om ifall det blev rött under orden, 
medan andra, och då främst de som kommit lite längre i sin läs- och skrivutveckling, ville 
veta hur de skulle ändra för att orden skulle bli rättstavade. 
 
Ytterligare fördelar med datorn som skrivmaskin är att eleverna får möjlighet att arbeta mer 
med sina texter. Kerstin menar att innehållet i elevernas texter har blivit bättre, delvis tack 
vare att det är lättare att återkomma till texten och bearbeta den när den finns i datorn. Hon 
beskriver hur eleverna skriver en bit, trycker ut texten för att måla en bild, och sen går tillbaka 
till texten när det är dags att skriva igen. Då måste eleverna läsa igenom det de har skrivit 
innan de fortsätter skriva, och på så vis kan de arbeta med texten många gånger. Vidare 
poängterar Kerstin att det är mycket lättare att läsa igenom sin text när den är skriven med 
datortext, och att det underlättar nybörjarläsningen. Elisabeth håller med och berättar om en 
pojke som uttryckligen sa att det var lättare att skriva och läsa på datorn eftersom bokstäverna 
ser ut på samma sätt som i böcker. Elever som precis börjat lära sig läsa får också lättare 
förståelse för hur symbol och ljud hör ihop, både genom sitt eget skrivande och genom att 
försöka läsa andras texter. Kerstin menar att eleverna ljudar fram sin egen text, något som 
påminner mycket om hur man arbetar med elever i LTG metoden. Skillnaden är att nu ljudar 
eleverna fram sina egna texter tillsammans med en kamrat istället för att, som i LTG metoden, 
ljuda fram en gemensam text i klassen med pedagogen som sekreterare. 

Pedagogens roll 
När det gäller undervisningens utformning ser vi skillnader mellan de båda skolorna, 
framförallt när det kommer till hur stor del av undervisningen som genomsyras av 
Tragetonstrategin. Gunilla och Maria som arbetar på Ekskolan använder enbart 
Tragetonstrategin i svenskundervisningen, medan Kerstin och Elisabeth låter strategin 
genomsyra hela undervisningen. Nedan presenterar vi hur de olika pedagogerna på de olika 
skolorna uppfattar sitt arbete med Tragetonstrategin. 

Ett kombinerat arbetssätt 
Maria som arbetar i förskoleklass berättar att hon tidigare använt sig mycket av 
Bornholmsmodellen och att hon nu ser att den fungerar bra ihop med Tragetonstrategin. Hon 
menar att ljudanalysen är nyttig i läsinlärningen, men att stavelserna inte längre betonas. 
Tillsammans med Tragetonstrategin kommer ljudandet in både i läsningen och i skrivningen, 
vilket gynnar läs- och skrivutvecklingen. Maria, med sina tio elever, tycker dock att det kan 
vara svårt att få tiden att räcka till. Hon säger att sexåringar kräver mycket uppmärksamhet 
och att det alltid är någon som ”drar i en”, vilket gör det svårt att hinna med att sitta med ett 
par elever vid datorn. Därför sker arbetet med Tragetonstrategin framförallt under den fria 
leken när Maria känner att det finns lite tid över: 
 

När de andra leker så tar man barn efter hand och frågar om de har lust att skriva. 
För det är ju mycket det att de ska ha lust, vi tvingar aldrig någon att sitta och 
skriva, utan de ska vilja själva, och så gör vi det under den fria leken när vi känner 
att nu finns det lite tid och nu fungerar allt annat så bra. 
(Maria, Ekskolan) 

 
Maria ser Tragetonstrategin som en möjlighet att komma loss för elever som tidigare haft det 
jobbigt med läs- och skrivinlärningen. Hon berättar att hon numera arbetar mer medvetet och 
genomtänkt med datorn än vad hon tidigare gjort, då datoranvändningen var sporadisk och 
främst handlade om pedagogiska spel. Däremot upplever hon inte att hon har förändrats 
speciellt mycket som pedagog efter att hon började arbeta med Tragetonstrategin, och den har 
inte heller påverkat hennes syn på läs- och skrivinlärning. Precis som innan hon började 
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arbeta med Tragetonstrategin, anser Maria att det är viktigt att ta fasta på var barnen befinner 
sig i sin läs- och skrivutveckling när de börjar i förskoleklassen: 

 
När man får nya barn i sexårsåldern så får man ha några månader och känna in var 
barnen ligger och så får man starta därifrån så gott man kan. 
(Maria, Ekskolan) 

Gunilla håller med Maria om att det är vikigt att utgå från var eleverna befinner sig när man 
skolar in dem i ett nytt arbetssätt. Hon berättar att hon hade en klass med elever i år 1 när hon 
introducerade Tragetonstrategin för första gången. Några utav eleverna var relativt omogna 
och hade en del arbete med sig från förskoleklassen som de behövde göra klart, vilket innebar 
att Gunilla kunde fokusera arbetet med Tragetonstrategin med övriga elever. På detta sätt 
kunde hon få mer tid att skola in eleverna i Tragetonstrategin, och när de elever som låg lite 
efter vid skolstarten var färdiga med sitt arbete från förskoleklassen, kunde hon också ägna 
mycket tid åt dem vid introducerandet av Tragetonstrategin. 
 
Gunilla låter Tragetonstrategin genomsyra svenskundervisningen, medan övrig undervisning 
sker på traditionellt sätt. Hon menar att hela svenskundervisningen går ut på att eleverna 
skriver, samtidigt som antalet datorer begränsar lite och gör att eleverna ibland får arbeta med 
annat material i väntan på en ledig dator. Gunillas elever har individuella planeringar och 
arbetar med Tragetonstrategin under arbetspass som är tillägnade eget arbete, vilket alltid är 
minst ett varje dag. Gunilla anser att det är pedagogens uppgift att individanpassa elevernas 
arbete i Tragetonstrategin, och att kraven måste vara olika beroende på var eleverna befinner 
sig. Även om de arbetar två och två måste pedagogen se till att de får möjlighet att utvecklas 
efter sin egen förmåga: 
 

Till en del kan jag ju säga att ”du tar och tittar igenom det här för du har en del 
stavfel”, och till en del kan jag bara börja med att ta de två första meningarna och 
säga att ”vi ska titta på dom här och se vad du kan göra lite bättre”. 
(Gunilla, Ekskolan) 
 

I pararbetet har pedagogen en betydelsefull roll när det gäller att se till så att eleverna får lika 
stort utrymme i deras gemensamma textskapande. Ibland kan det hända att en elev vill ta över, 
och därför hävdar Gunilla att det är viktigt att många gånger betona att båda ska skriva lika 
mycket och att arbetet ska kännas rättvist för eleverna. Hon menar att det är bra att prata med 
eleverna om hur de kan diskutera och skriva på olika sätt så att båda känner sig lika delaktiga. 
 
I arbetet med Tragetonstrategin tycker Gunilla att hennes roll som pedagog har förändrats en 
del. Tidigare handlade undervisningen mycket om ett gemensamt lärande där alla elever 
skulle arbeta med samma uppgifter samtidigt. Efter ett tag blev undervisningen mer och mer 
individualiserad, och Gunilla anser att det nästan gick till överdrift. När hon sedan började 
arbeta med Tragetonstrategin upptäckte hon att det var ett utmärkt sätt att individualisera 
samtidigt som man får med samarbete och gemenskap: 
 

Det här är suveränt alltså, för det är två som diskuterar med varandra och hjälps åt, 
så det är samarbete på ett individualistiskt plan kan man säga, så det är jättebra! 
Och då blir man ju lite mer som en handledare, stöttare och pushare…. 
(Gunilla, Ekskolan) 
 

Gunilla är övertygad om att alla barn i grund och botten vill lära sig att skriva och läsa. Om 
man som pedagog erbjuder dem ett bra stöd och en god handledning lär sig de flesta barn att 
läsa och skriva med glädje. Hon medger att det naturligtvis finns barn som det fastnar för och 
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som behöver lite speciella övningar och lite extra stöttning, men hennes upplevelse är att det 
går bra för de flesta barn om man kan erbjuda dem bra arbetssätt och god handledning. Vidare 
hävdar Gunilla att arbetet med Tragetonstrategin stämmer väl överens med hur hon ser på läs- 
och skrivinlärning och menar att de erfarenheter hon tillägnat sig under de år hon arbetat med 
Tragetonstrategin, bekräftat hennes uppfattning om hur barn lär sig att skriva och läsa: 

 
Man ska inte krångla till läs- och skrivinlärningen så mycket, man tar det naturligt 
som det kommer, dom lär sig! 
(Gunilla, Ekskolan) 

Ett förändrat arbetssätt 
När Kerstin och Elisabeth arbetade tillsammans med Tragetonstrategin bestämde de sig för att 
satsa på den fullt ut. Kerstin berättar att det var viktigt att det inte blev ett nytt ämne, utan 
istället ett sätt att arbeta: 

 
Vi valde att låta metoden genomsyra hela arbetet. Vi var inte rädda för att ta in det 
här i allt; i tema, i svenska och i matte. Det var nog också det som gjorde att det 
förändrade hela arbetssättet. 
(Kerstin, Björkskolan) 

 
Elisabeth beskriver hur de lät Tragetonsstrategin genomsyra elevernas individuella 
planeringar. Allt som skulle skrivas fick eleverna skriva på datorn, oavsett om det handlade 
om religion, matematik, svenska, engelska eller naturkunskap. Kerstin berättar om hur de 
kombinerade Montessorimaterialet med datorskrivande och om hur viktigt det är att som 
pedagog anpassa nivån på arbetsuppgifterna efter elevernas förutsättningar. Hon menar att det 
är pedagogens ansvar att individanpassa, både när det gäller arbetsuppgifter och 
arbetskamrater. Ibland finns det elever som vill ta över i pararbetet, men då måste pedagogen 
gå in och styra. Hon anser att det är mycket viktigt eftersom arbetet ska vara roligt och 
givande. Om två elever arbetar bra ihop och lyssnar på varandra, ska de också få möjlighet att 
göra det, det är viktigare än alla ska ha arbetat med var och en av sina klasskamrater. 
 
Vidare menar Kerstin att det inte är några som helst svårigheter att individanpassa arbetet med 
Tragetonstrategin, dels för att de arbetar i en åldersblandad klass där de sedan tidigare har ett 
arbetssätt som kräver individanpassning, och dels för att Tragetonstrategin erbjuder eleverna 
stora möjligheter att utvecklas både på ett individuellt och på ett gemensamt plan. Elisabeth 
håller med och menar att pedagogen måste kunna gå in och stötta och utmana eleverna på den 
nivå de befinner sig. Ibland valde de att inte alls prata om textens form, medan de i andra 
situationer med andra elever kunde kräva lite mer: 
 

Ettorna brydde vi oss inte så mycket om när det gäller formen och kom den röda 
markeringen upp sa vi bara att ”datorn inte kan alla ord… fortsätt skriv som du tror 
att det låter”. Medan vi kunde gå in och titta på felstavade ord med tvåorna. Sen 
krävde vi stor bokstav och punkt, så där la vi ju ner lite tid… och för treorna var ju 
nästa steg skiljetecken, stavning och lyssna på vokalen. 
(Elisabeth, Björkskolan) 

 
Elisabeth poängterar att det är viktigt att försöka hitta saker som fungerar som en sporre för 
eleverna, vilket är en utmaning för pedagogen särskilt när det gäller riktigt duktiga elever. 
Hon berättar om en elev som låg långt fram i läs- och skrivutvecklingen och som fick i 
uppgift att göra en skoltidning. Han skrev mängder av texter; artiklar, berättelser, recensioner, 
skapade chattsidor och insändarsidor. Både Elisabeth och Kerstin minns hur roligt det var att 
se honom arbeta med tidningen och vilken utveckling det ledde till. Kerstin berättar vidare om 
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hur mycket lättare det blivit att följa elevernas utveckling i och med arbetet med 
Tragetonstrategin. Hon menar att eleverna skrev många fler texter, vilket gjorde att hon och 
Elisabeth kunde titta mer på hur skrivningen utvecklades. De lyssnade mycket på eleverna när 
de diskuterade sina texter och fick därigenom reda på mycket om elevernas tankar. 
 
När vi frågar Kerstin om det är svårt att få tiden att räcka till arbetet med Tragetonstrategin, 
ser hon förvånad ut och menar att det inte är några som helst problem. Hon hävdar att om man 
som pedagog tycker att det är svårt att få tid till Tragetonstrategin så har man inte låtit den 
genomsyra hela arbetet. Datorn har då inte blivit ett redskap, utan ytterligare ett ämne, vilket 
gör att det kan bli svårt att få tiden att räcka till: 

 
… men om du låter datorn vara precis som en penna i ett klassrum så tar den inte 
tid, det är min åsikt. Jag skulle inte vilja gå tillbaka till något annat än den här 
metoden, jag skulle vilja ha kvar den, absolut. Jag kan inte se mig själv arbeta så 
som jag gjort tidigare med bokstavsinlärning och skriva aaa, bbb, ccc på rader, när 
man kan få det så här bra och såhär roligt! Nej, jag tycker inte att det tar tid och det 
ger så otroligt mycket. 
(Kerstin, Björkskolan) 

 
Kerstin hävdar att Tragetonstrategin har förändrat hennes syn på lärande och därmed också 
hennes roll som pedagog. Hon menar att hon numera litar mer på barnens egen förmåga att 
lära sig och att det bidrar till att eleverna tar för sig mer. Elisabeth håller med och upplever att 
allting har blivit så mycket roligare och mer givande sen hon började arbeta med 
Tragetonstrategin. Det är en ständig utmaning att komma på nya ämnen att skriva om och 
strategin har också gjort att det blivit mycket mer textproducerande och redovisningar, vilket 
ger både pedagoger och elever mycket glädje: 

 
…man själv blev ju väldigt glad av att läsa allt dom skrev, dom hade underbart 
innehåll, och det gav ju också oss så mycket! Sen kan barnen mer än vad man har 
trott, så man fick ändra den tanken lite. 
(Elisabeth, Björkskolan) 

 
Elisabeth tycker också att Tragetonstrategin har förändrat hennes syn på läs- och 
skrivinlärning. Hon menar att eleverna utvecklas mycket snabbare när de får möjlighet att 
skriva med datorns hjälp och hon har bara positiva erfarenheter kring hur strategin inverkar på 
elevernas läs- och skrivinlärning. Kerstin håller med och hävdar att strategin framförallt har 
förändrat hennes syn på skrivutvecklingen: 

Tidigare tragglade vi mer, tränade att skriva bokstäver, hjälpte ettorna att forma 
bokstäver, ibland så mycket att de glömde vad de höll på att skriva. Nu kan alla 
skriva utan att färdigheten "forma bokstäver" är fullt utvecklad. 
(Kerstin, Björkskolan) 

 
Vidare menar Kerstin att hon blir mer och mer övertygad om att barn själva går vidare i sin 
utveckling, att de har en stor drivkraft och nyfikenhet som leder dem framåt och att 
pedagogens roll blir att handleda och möta eleverna på deras nivå och sedan se till att de rätta 
verktygen finns. 
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Möjliga hinder 
I vår undersökning har pedagogerna varit övervägande positiva när de ventilerat sina 
erfarenheter kring Tragetonstrategin. Det framkom dock att tekniken i vissa lägen kunde ses 
som ett problem och elevers prestationsångest lyftes också fram. Nedan presenterar vi 
pedagogernas uppfattningar om de hinder som de upplevt i samband med Tragetonstrategin. 

Datorer som krånglar och skrivare som inte skriver ut 
Samtliga pedagoger i vår undersökning har lyft fram den tekniska biten som en svårighet i 
arbetet med Tragetonstrategin. Framförallt hade bristen på kunskap om datorer hos 
pedagogerna en negativ påverkan i början av arbetet med Tragetonstrategin. Skrivare som 
krånglade, disketter som plötsligt inte innehöll de texter som eleverna hade sparat och datorer 
som inte ville fungera, skapade frustration och stress. Allt eftersom arbetet fortgick blev både 
pedagogerna och eleverna mer förtrogna med datorns teknik, och då fungerade det bättre, 
även om problemet med skrivare som inte fungerar verkar vara ständigt återkommande: 

 
De här tekniska felen som att skrivaren inte skriver ut och så är frustrerande, för 
har man skrivit något så vill man ju ha tillgång till texten och rita till den och gå 
vidare i sin bok, och går inte det då så är det ju svårt… 
(Kerstin, Björkskolan) 

 
Kerstin ser på den tekniska biten som den enda nackdelen med Tragetonstrategin. Hon menar 
att det naturligtvis kan innebära problem om man inte har tillräckligt med datorer i 
klassrummet eller om pedagogerna som arbetar är ovana vid tekniken. Det är dock någonting 
man lär sig med tiden, även om det kan innebära frustration på vägen.  Elisabeth håller med 
och minns hur enerverande det var när tekniken inte fungerade. Hon berättar också om 
svårigheter med att skapa ett fungerande system för eleverna till datorerna. Eftersom de inte 
hade datorer till alla elever gällde det att hitta en lösning för en turordning som alla var nöjda 
med. I början skrev de upp elevernas namn på tavlan, men så småningom blev det naturligt 
för eleverna att själva se om någon dator var ledig. När det inte fanns någon ledig dator kunde 
eleverna arbeta med annat i deras planering som inte innefattade skrivning, eller måla en bild 
till berättelser de skrivit tidigare. 
 
Maria berättar att hon inte har kunnat börja med Tragetonstrategin i år eftersom hon inte har 
tillgång till någon fungerande skrivare. Hon anser att svårigheterna med den tekniska biten 
gör att Tragetonstrategin ibland får stå tillbaka, men att det ändå är värt att kämpa för att det 
ska fungera: 

 
…det är inte så lätt att pussla ihop det, men kan man det så är det en bra grej, det 
tycker jag. Det är absolut värt att prova, det är inte så lätt alltid men barnen gillar 
det! 
(Maria, Ekskolan) 

 
Att tekniken har betydelse för hur arbetet med Tragetonstrategin fungerar är alltså någonting 
som tydligt framkommit i vår undersökning. Samtliga pedagoger ser dock så många fördelar 
med Tragetonstrategin att de anser att den tekniska biten är ett mindre problem som oftast går 
att handskas med. 
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Tragetonstrategin – något för alla elever? 
Samtliga pedagoger i vår undersökning är överens om att Tragetonstrategin fungerar för de 
allra flesta elever. Elisabeth lyfter dock fram ett problem som kan uppstå med en utåtagerande 
elev som är missnöjd med sin text: 
 

Har du ett barn som är utåtagerande, och blir förbannad mitt i texten, så säger det 
bara svisch när han trycker på sudden och så är allt borta. I sådana situationer är 
Tragetonstrategin inte bra. 
(Elisabeth, Björkskolan) 

 
Kerstin håller med Elisabeth och minns en elev som pga. en funktionsnedsättning hade svårt 
att hantera sin frustration när han inte blev nöjd med sin text. Då räckte det att han tryckte på 
en knapp och så var hela texten borta, vilket är svårt att hantera som pedagog. Hon hävdar 
dock att problemet hade varit lika svårt att tackla om eleven hade skrivit för hand och istället 
rivit sönder pappret, även om man kanske hade kunnat stoppa förloppet innan texten var helt 
förstörd. Det här rörde sig om ett mycket speciellt fall, och Kerstin menar att barn i allmänhet 
är rädda om sina texter även när de blir frustrerade om det inte blir som de tänkt sig från 
början. Därför är det viktigt att redan från början lära eleverna att spara sina texter ofta under 
tiden de skriver, så att risken för att texterna ska försvinna minskar. 
 
Gunilla har övervägande positiva erfarenheter av Tragetonstrategin. Hon ser dock att en del 
elever håller sig som åskådare ganska länge innan de själva börjar skriva på datorn. Ofta 
handlar det om elever som inte tror att de kan skriva lika snabbt och lika bra på datorn som 
sina klasskamrater. Maria har liknande erfarenheter och säger att en del elever kan få lite 
prestationsångest innan de har förstått att det inte handlar om att prestera lika bra eller bättre 
än klasskamraterna, utan att det är ett roligt sätt att närma sig skriftspråket: 
 

Det kan ju vara lite prestationsångest då innan dom har förstått vilken nivå det 
behöver vara på, men det är ju just det man försöker komma ifrån; att man inte 
behöver prestera så mycket. Men det kan ju vara lite motstånd i början där, men jag 
tror faktiskt aldrig att vi har haft någon som inte vill! 
(Maria, Ekskolan) 

 
Maria berättar att de aldrig tvingar någon elev att skriva och att det ibland kan ta flera 
månader innan några elever vågar börja skriva. Hon menar att vissa elever behöver se när 
andra skriver och läser upp sina sagor, för att själva våga. I förskoleklassen handlar 
skrivningen till största delen om ”spökskrift”, där eleverna komponerar ihop berättelser 
genom att skriva de bokstäver de kan och sedan fritt berätta vad de skrivit. Maria menar att 
det därför kan vara lite svårt för eleverna att förstå att de inte behöver kunna skriva ordentligt 
för att skriva en berättelse. Tillslut brukar dock alla komma igång och tycka att det är roligt. 
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Diskussion 
Vårt syfte med denna undersökning var att undersöka hur fyra pedagoger uppfattar att elevers 
tidiga läs- och skrivutveckling påverkas av Tragetonstrategin. Vi har tidigare presenterat 
resultatet av vår undersökning och kommer nu att diskutera detta nedan. Diskussionen är 
uppdelad i fyra huvudrubriker; resultatdiskussion, didaktiska konsekvenser, metoddiskussion 
samt fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kopplar vi undersökningens resultat till vår teoretiska ram och vår 
bakgrund, samtidigt som vi bidrar med egna reflektioner. Vi har valt att dela in 
resultatdiskussionen i samma huvudkategorier som resultatet är indelat i för att innehållet ska 
bli mer lättöverskådligt. 

Lusten att lära i samspel med andra 
Vår undersökning har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin. Liksom Tragetonstrategin 
präglas den av en kunskapssyn där eleverna konstruerar sin egen kunskap i 
samspel med andra (Trageton, 2005). Denna syn på kunskap står också att finna i Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1998), där betydelsen av kommunikation, dialog och samarbete 
lyfts som viktiga delar i elevers lärande. Resultatet av vår undersökning visar att pedagogerna 
ser samarbetet mellan elever och lusten till att lära som stora fördelar i arbetet med 
Tragetonstrategin. Tack vare att eleverna samtalar med och hjälper varandra vid datorn kan de 
fungera som handledare för varandra, vilket gör att pedagogen inte blir den enda som de kan 
fråga om hjälp. Detta är något som Dysthe (1995) lyfter som mycket viktigt i det dialogiska 
klassrummet, då det stärker elevernas självförtroende att kunna hjälpa en kompis. I vår 
undersökning har det framkommit att eleverna hjälper varandra mer än tidigare, och att de 
ofta väljer att samtala om eventuella problem med texten innan de frågar en pedagog om 
hjälp. Detta ser vi som en stor vinst, dels för att det är givande och utvecklande för eleverna 
att diskutera sina texter och dels för att pedagogen då kan få mer tid till att stötta elever som 
av olika anledningar behöver extra hjälp. Resultatet kan också tolkas som att eleverna kan 
hjälpa varandra till ett lärande som ligger i deras proximala utvecklingszon, vilket naturligtvis 
är en tillfredställande tanke (jmf. Vygotskij). 
 
Enligt Säljö (2000) blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter genom 
kommunikation, som har en betydande plats i den sociokulturella teorin. Resultatet av vår 
undersökning visar att samtalet kring elevernas texter har bidragit till en stor utveckling hos 
eleverna, framförallt när det gäller deras skrivkunskaper. Detta är också någonting som vi kan 
relatera till vad vi själva upplevt innan vi genomförde denna undersökning. Eleverna 
producerar i regel längre och mer innehållsrika texter när de arbetar enligt Tragetonstrategin, 
och det framkom också i vår undersökning att stavning och textens form blivit bättre och 
roligare att arbeta med, i och med det samtal som förekommer mellan eleverna vid 
textskapandet. Vi ser på detta som en positiv effekt av Tragetonstrategin som enkelt går att 
relatera till Dysthes (1995) tankar om det dialogiska klassrummet, då hon menar att samtalet 
kring det skrivna är av stor betydelse för elevernas språkutveckling. 
 
Enligt den sociokulturella teorin utvecklas språket i socialt samspel med andra, och vi anser 
att det är viktigt att skapa många sammanhang där eleverna får lov att uttrycka sina tankar och 
känslor. Resultatet av vår undersökning visar att Tragetonstrategin erbjuder detta då eleverna 
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kan engagera sig i spännande och givande dialoger med varandra, vilket gynnar 
språkutvecklingen men också stärker deras självförtroende då de uppmuntras att ta ställning 
och att dela med sig av sina tankar. Att samtala kring det skrivna anser vi är ett utmärkt sätt 
att finna förståelse och uppskattning för det svenska språket och vad det kan förmedla. Med 
förståelse menar vi inte bara den formella förståelsen av språkets uppbyggnad, utan även hur 
man som människa kan sätta språket i ett sammanhang. 
 
Vår undersökning pekar på att Tragetonstrategin bidrar till en ökad lust och ett ökat intresse 
för läsning och skrivning hos eleverna. Pedagogerna upplever att eleverna tycker att det är lätt 
och roligt att skriva på datorn, vilket gör dem motiverade och koncentrerade i sitt arbete. 
Framförallt ses samarbetet eleverna emellan som en anledning till att lusten att lära har ökat så 
mycket. Skolan ska i sin undervisning sträva efter att eleven: 
 

… utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt 
och i samarbete med andra, utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån 
egen värdering och andras råd 
(Skolverket, 2000) 

 
Utifrån resultatet av denna undersökning kan vi dra slutsatsen att Tragetonstrategin fungerar 
utmärkt som ett arbetssätt i strävan efter detta mål. Vi anser att det är viktigt att se samarbetet 
som en tillgång i läs- och skrivinlärningen, och liksom Trageton (2005) menar vi att 
pararbetet vid datorn gör det möjligt att ta vara på den resurs som finns i varje elev. Hur väl 
Tragetonstrategin fungerar beror naturligtvis på hur pedagogerna praktiserar den och hur den 
anpassas till eleverna och deras individuella förutsättningar. Detta är något som vi kommer att 
diskutera mer under rubriken pedagogens roll. 

Datorn som skrivmaskin 
Säljö (2000)  menar att ett ”dött föremål” kan bli ett känsligt redskap i kombination med en 
tänkande individ och pedagogerna i vår undersökning anser att datorn som skrivmaskin 
erbjuder stora möjligheter.  De menar att det blir både roligare och lättare att skriva vid 
datorn, och lyfter framförallt det positiva med att låta elever med motoriska svårigheter arbeta 
med datorn. Datorn ger dessa elever en större chans att visa vad de kan, något som också 
Jedeskog (1998) vidhåller. Hon menar att datorn som skrivmaskin har inneburit en positiv 
förändring i skolans värld, då elever med motoriska svårigheter nu kan producera en läslig 
text på datorn. Jedeskog hävdar att användandet av datorn bidrar till ökad nyfikenhet och ökad 
skrivarglädje hos eleverna. Detta ser vi självklart som något positivt, både för elever med 
motoriska svårigheter och för övriga elever. Att finmotoriken inte blir ett hinder och att 
skrivarglädjen ökar är stora vinster som datorn som skrivmaskin kan erbjuda. När eleverna 
skriver för hand går mycket energi åt till suddande och formandet av bokstäver och eleverna 
blir snabbt trötta i handen.  
 
Pedagogerna i vår undersökning uppfattar att eleverna kan lägga mer energi på innehållet i 
texterna när de får använda datorn som skrivredskap och inte behöver forma bokstäverna 
själva. Den snygga slutprodukten vid skrivandet på datorn stärker elevernas självförtroende 
och har en positiv inverkan på deras fortsatta skrivande. Eleverna lär sig snabbare och de 
vågar experimentera mer med sin text på datorn eftersom det går lättare att ändra och försöka 
på nytt. Trageton (2005) anser att det blir lättare för eleverna att rätta sina texter med datorns 
hjälp och det blir som ett slags detektivarbete där man gemensamt utvecklar och rättar sina 
texter. Pedagogerna i vår undersökning upplever att datorn ger eleverna möjlighet att arbeta 
mer med sina texter och att innehållet i texterna därför blir bättre. Vi uppfattar det som att 
eleverna kan ägna mer tid åt innehållet i sina texter, vilket gör att det utvecklas mer. Detta ser 
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vi som en stor fördel i arbetet med Tragetonstrategin. När innehållet fokuseras och formen 
automatiskt kommer på köpet, kan man tala om en funktionaliserad form av undervisning, 
vilket vi föredrar framför en formaliserad undervisningsform. 
 
Användandet av rättstavningskontrollen är något som Trageton (2005) anser att man ska 
undvika när eleverna skriver på datorn. Men i vår undersökning visade det sig att Kerstin och 
Elisabeth använde rättstavningskontrollen i alla fall, då de ansåg att det ledde till givande 
samtal mellan eleverna och till ett större intresse för rättstavning. Vi tror att eleverna kan bli 
mer uppmärksamma på språkets form tack vare rättstavningskontrollen och att de då 
tillsammans kan diskutera stavningen på ett annat sätt än om felstavade ord inte hade 
markerats. Markeringarna innebär en slags direktrespons som vi tror kan vara viktig för 
elevernas förståelse och förmåga att utveckla sitt eget tänkande. Det finns dock vissa risker 
med att använda sig av rättstavningskontrollen. Det kan tillexempel innebära att eleverna 
väljer inkorrekta stavningsexempel, vilket kan leda till felinlärning och att fokus riktas mot 
texternas form istället för mot innehållet. Ett förslag för att undvika detta är att helt enkelt 
koppla bort stavningskontrollen under tiden eleverna skriver, för att sedan aktivera den när 
eleverna är färdiga med sitt utkast. På så sätt riktas fokus främst på textens innehåll och 
sekundärt på dess form. 
 
Lundberg (2008) anser att elever med långsam utveckling och osäker bokstavskunskap 
behöver skriva för hand. Han menar att man lär genom multisensorisk inlärning, vilket 
betyder att man använder sig av flera sinnen vid inlärning. För oss är det självklart att man lär 
genom alla sina sinnen, och vi har svårt att se att detta skulle gå förlorat när man använder sig 
av datorn som skrivmaskin. Lundberg undviker att ta ställning till Tragetonstrategin, men vi 
tycker oss uppfatta att han anser att den multisensoriska inlärningen får ta ett steg tillbaka när 
man använder datorn som skrivmaskin. Vi upplever dock att pedagogerna i vår undersökning 
anser att eleverna får bra motorisk träning vid datorn och att arbetet vid den aktiverar många 
av elevernas sinnen. Att skriva på tangentbord innebär självklart en motorisk träning, 
fingrarna arbetar och eleverna skriver med en speciell fingersättning som aktiverar båda 
hjärnhalvorna, då båda händerna jobbar samtidigt. När det gäller sinnena och hur de aktiveras, 
är det naturligtvis så att de aktiveras i samspelet mellan eleverna även om det inte blir på 
samma sätt som när man formar bokstäver på papper eller i olika material. Lundberg 
beskriver hur man genom multisensorisk inlärning där man spårar bokstäver, skriver i sand, 
gör handrörelser i luften och formar bokstäver med vattenfärg, kan prägla in bokstävernas 
form i ett slags muskelminne. Denna del går förlorad om man enbart använder sig av datorn 
som skrivmaskin, och det gäller att som pedagog ta ställning till hur man vill arbeta. Det finns 
ingenting som säger att man inte kan kombinera olika metoder och strategier för att nå bästa 
inlärningseffekt. Som pedagog är det ens uppgift att på bästa sätt anpassa undervisningen efter 
varje elevs behov och förutsättningar. Om detta innebär att man måste kombinera olika 
arbetssätt eller att ta till sig och lära sig mer om datorer och hur man kan använda dessa för 
elevernas lärande, så anser vi att man bör göra det. 
 
Vår undersökning visar inte bara fördelar med elevernas skrivutveckling, utan också att 
pedagogerna upplever att det är lättare för eleverna att läsa sina texter när den är skriven på 
datorn, något som också Trageton (2005) lyfter. Bokstäverna ser likadana ut som i böckerna, 
vilket gör det lättare för eleverna både att läsa upp sina egna texter och att läsa andras. Detta 
leder i de flesta fall till ett ökat självförtroende och en ökad läslust. När en elev i år ett skriver 
sina första texter för hand kan det vara svårt för eleven att efteråt se vad det står, vilket man 
undviker genom Tragetonstrategin. Visserligen blir inte texterna rättstavade från början, men 
det blir lättare att urskilja bokstäverna och att koppla dem till rätt ljud. Att bokstäverna ser 
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likadana ut på datorn som i böckerna, gör också att själva läsinlärningen främjas av skrivandet 
på datorn. Detta ser vi som mycket positivt, då läs- och skrivinlärningen sker parallellt i 
meningsfulla sammanhang och med elevernas egna texter som utgångspunkt. 
 
I vårt resultat framkom det att pedagogerna uppfattar det som att elever lättare får förståelse 
för hur ljud och symbol hör ihop när de skriver vid datorn. Vi ser flera likheter mellan LTG 
metoden (Leimar, 1974) och Tragetonstrategin, bland annat betydelsen av symbol och 
bokstav och att texten växer fram ur en diskussion. Både i Tragetonstrategin och i LTG 
metoden har samspelet en betydande roll för elevers lärande, något som stämmer väl överens 
med den sociokulturella teorin. Skillnaden mellan arbetssätten, som också framkom i vårt 
resultat, är att eleverna i Tragetonstrategin arbetar fram en egen text tillsammans med en 
kamrat, medan eleverna i LTG metoden gemensamt ljudar fram en text med pedagogen som 
sekreterare. Vi ser fördelar med båda arbetssätten och anser att det är fullt möjligt att 
kombinera dem i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Om man har tillgång till en projektor i 
klassrummet och en dator kopplad till denna, skulle man dessutom kunna arbeta med en 
”kombinerad LTG och Tragetonstrategi”, vilket är en intressant tanke. 

Pedagogens roll 
När det gäller hur pedagogerna i vår undersökning uppfattar sin egen roll i arbetet med 
Tragetonstrategin visar resultatet en del skillnader. Framförallt handlar det om hur 
pedagogerna valde att lägga upp arbetet och om det ledde till att strategin fick genomsyra 
delar av eller hela undervisningen. Pedagogerna på Ekskolan använde sig av ett kombinerat 
arbetssätt där Tragetonstrategin utgjorde största delen av svenskundervisningen, medan 
pedagogerna på Björkskolan lät Tragetonstrategin genomsyra hela undervisningen. Vi kan se 
kopplingar mellan hur pedagogerna upplever Tragetonstrategin och hur den används i 
undervisningen, framförallt när det gäller tidsaspekten och synen på hur man som pedagog 
har förändrats i och med arbetet med strategin. Maria och Gunilla, och då framförallt Maria, 
tycker båda att det kan vara svårt att få tid till arbetet med datorerna då de arbetar med det 
skiljt från övrig undervisning, medan Kerstin och Elisabeth inte alls förstår hur man kan säga 
att tiden inte räcker till. De menar att man låter datorerna vara istället för en penna och att det 
därför skulle ta minst lika mycket tid, antagligen längre, om eleverna inte fick använda 
datorerna som skrivmaskiner. Maria menar att det är svårt att få tiden att räcka till med sin 
förskoleklassgrupp på tio elever, vilket vi reagerar på. Det är en otrolig förmån att ha en så 
liten grupp, och hur det då kan vara svårt att få tid till arbetet med Tragetonstrategin har vi 
svårt att förstå. Maria menar att det är svårt att få tid att sitta med eleverna vid datorn och att 
det därför blir mest under den fria leken, men hur löser man läs- och skrivträningen om datorn 
inte hade fungerat som skrivmaskin? Problemet med tiden borde i så fall kvarstå, eftersom det 
tar minst lika lång tid att sitta med en eller ett par elever som ska försöka skriva en berättelse 
för hand. 
 
Undervisningen med Tragetonstrategin kan utformas på olika sätt. Utifrån resultatet av vår 
undersökning har vi kommit fram till att vi föredrar att låta strategin genomsyra hela 
undervisningen. Vi väljer att se på datorn som ett substitut till pennan vid elevers 
textskapande, och kan därför inte förstå hur tidsaspekten kan vara en anledning till hur mycket 
eller hur lite man arbetar enligt Tragetonstrategin. Fördelarna med att låta Tragetonstrategin 
genomsyra hela undervisningen är, förutom att det inte blir något extra ämne och att man 
arbetar ämnesintegrerat, att det blir naturligt både för elever och för pedagoger. I Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1998) står det att skolans uppdrag är att skapa rika möjligheter till 
att samtala, läsa och skriva där eleverna får utveckla sina möjligheter att kommunicera. Om 
man låter Tragetonstrategin genomsyra undervisningen har man goda möjligheter att klara 



      
 

33 
 

detta uppdrag. Självklart ges eleverna stora möjligheter till att utveckla sitt språk och sin 
kommunikativa förmåga även om man enbart låter Tragetonstrategin utgöra delar av 
undervisningen, men vår uppfattning är ändå att man vinner mer på att låta strategin vara en 
naturlig del av elevernas skolvardag. Det blir också enklare att skapa ett flerstämmigt, 
dialogiskt klassrum då muntlig och skriftlig språkanvändning får utgöra en stor del av 
inlärningen, och samspelet naturligt får en betydande roll. Eleverna lär sig att samarbeta och 
samtala i alla ämnen, istället för att samspelet enbart poängteras vid svenskundervisningen. 
Detta tror vi kan bidra till ett gott klassklimat, vilket är en förutsättning för allt lärande. Det är 
alltid upp till pedagogen hur han eller hon väljer att arbeta, och det är pedagogens skyldighet 
att anpassa undervisningen efter elevernas individuella och kollektiva behov. Resultatet av vår 
undersökning visar att Tragetonstrategin kan erbjuda många möjligheter i elevers läs- och 
skrivinlärning och mycket tyder på att den bidrar till en snabbare och mer lustfylld läs- och 
skrivutveckling. Därför ser vi självklart att det är bättre att använda sig av delar av 
Tragetonstrategin än att inte använda den alls, trots att vi själva föredrar att låta strategin 
genomsyra hela undervisningen. 
 
Samtliga pedagoger i vår undersökning menar att det är pedagogens roll att se till så att 
pararbetet vid datorn fungerar bra och att undervisningen blir individualiserad. Vi finner det 
positivt att pedagogerna upplever det enkelt att individanpassa undervisningen med 
Tragetonstrategin, och att man kan individanpassa samtidigt som samarbete och samspel får 
en framträdande roll i elevernas skolarbete. På så sätt kan man utgå från varje elevs 
förutsättningar och behov, i enlighet med Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998), samtidigt 
som man inte för den skull tappar samspelet eleverna emellan. Jedeskog (1998) menar att 
datoranvändningen har ändrat relationen mellan elever och lärare, något som delvis 
framkommit i vår undersökning. Maria och Gunilla kan inte se någon större förändring i deras 
roll som pedagog, även om Tragetonstrategin har gjort att de nu arbetar med datorer på ett 
mer medvetet sätt. Kerstin och Elisabeth däremot tycker att deras roll som pedagog har 
förändrats, då de nu litar mer på elevernas egen förmåga och mer intagit en handledarroll 
gentemot eleverna. Detta stämmer överens med den uppfattning som Jedeskog har, då hon 
menar att datoranvändningen bidrar till att pedagogen kan fungera som en handledare då 
eleverna med datorns hjälp söker kunskaper och arbetar självständigt. Även Vygotskij (1991) 
betonar vikten av att eleverna får stöttning i sin inlärning så att de kan uppnå maximalt 
lärande, vilket en pedagog som fungerar som en handledare kan erbjuda. I Tragetonstrategin 
arbetar eleverna dessutom i par, vilket ytterligare möjliggör pedagogens handledarroll, då 
eleverna kan hjälpa varandra och pedagogen får mer tid till att stötta eleverna i deras 
lärandeprocess. 
 
Kerstin anser att det blev lättare att utvärdera elevernas lärande tack vare Tragetonstrategin. 
Det stora antalet texter som eleverna skapade, gjorde att pedagogerna lättare kunde följa 
elevernas utveckling och se vilka formella hinder eleverna hade. Vi ser detta som mycket 
positivt, då man kan utgå från elevernas egna texter när man hjälper dem med grammatiska 
strukturer och formalia. Naturligtvis innebär det ett stort arbete för pedagogen, och det tar 
mycket tid, men tack vare att eleverna arbetar självständigt i par i så stor utsträckning, kan 
pedagogen få möjlighet till detta. Genom att utgå från elevernas egna texter utvecklas språket 
i ett sammanhang och grammatiken blir en del av en helhet, i enlighet med Libergs (1993) 
tankegångar. 
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Maria kombinerar Tragetonstrategin med Bornholmsmodellen2, något som vi reagerade på 
eftersom arbetssätten representerar två olika perspektiv på läs- och skrivinlärning. 
Bornholmsmodellen är en typisk syntaktisk metod, medan Tragetonstrategin kan ses som en 
analytisk metod. I Bornholmsmodellen ligger stort fokus på ljudning av bokstäver och att 
eleverna får arbeta med olika bokstavsövningar i arbetsböcker. Eleverna får först bekanta sig 
med våra bokstäver och lära sig en del grammatiska strukturer, innan de får påbörja sin 
läsinlärning. I Tragetonstrategin sker läs- och skrivinlärningen parallellt och eleverna får 
genast börja skriva, även om de inte kan forma några bokstäver eller är säkra på sambandet 
mellan ljud och symbol. Vår första reaktion var att det verkade konstigt att använda så olika 
arbetssätt tillsammans, men vid närmare eftertanke kan det vara så att de faktiskt kompletterar 
varandra. Det finns också en del likheter mellan arbetssätten, tillexempel ljudningen, men det 
som framförallt skiljer arbetssätten från varandra är att man i Bornholmsmodellen utgår ifrån 
delarna för att skapa en helhet, medan man i Tragetonstrategin utgår från helheten för att 
senare undersöka delarna. Som pedagog har man ansvaret att anpassa arbetssätt efter 
elevernas förutsättningar och behov, och det kan naturligtvis vara så att kombinationen mellan 
Bornholmsmodellen och Tragetonstrategin fungerar bra för en del elever och mindre bra för 
andra. 

Möjliga hinder 
I vår undersökning framkom det att ett möjligt hinder i arbetet med Tragetonstrategin är 
bristen på kunskap om datorer från pedagogernas sida, samt teknik som inte fungerar. Det är 
självklart viktigt att pedagoger som vill att datorn ska fungera som ett redskap i 
undervisningen, skaffar sig kunskap om hur datorer fungerar och lär sig de grundläggande 
tekniska bitarna i datorhantering. Det är också en fördel om det finns en IT support kopplad 
till skolan, så att pedagogerna snabbt kan få hjälp vid ett tekniskt problem. Vi anser att det, 
trots problematiken kring tekniken, är viktigt att som pedagog använda sig av datorer i sin 
undervisning, då datorn numera har en framträdande roll i vår vardag. Precis som Trageton 
(2005) anser vi att det bör finnas datorer i varje klassrum och att man med fördel använder 
dem som skrivmaskin. Det behövs inga moderna datorer för det ändamålet, utan det räcker att 
det är fungerande datorer med ordbehandlingsprogram. Jedeskog (1998) ser datorn som ett 
viktigt redskap i undervisningssammanhang, och det har tydligt framkommit i vår 
undersökning att pedagogerna, trots problemen med den tekniska biten, anser att datorn 
erbjuder många positiva möjligheter för eleverna i deras läs- och skrivinlärning. 
 
En intressant aspekt av arbetet med Tragetonstrategin som framkommit i vår undersökning, är 
den prestationsångest som arbetssättet kan bidra till hos en del elever. Resultatet visar att 
Tragetonstrategin fungerar bra för de flesta elever, men att en del elever kan uppleva ångest 
över att de inte kan skriva, och jämför sig med sina klasskamrater som kommit längre i 
skrivutvecklingen. Här anser vi att pedagogen har en viktig roll när det gäller att stötta och 
motivera dessa elever till att våga börja laborera med sitt skriftspråk. Maria berättar att de 
aldrig tvingar någon elev till att skriva, utan att det är viktigt att lusten infinner sig av sig själv 
och av att eleverna inspirerar varandra. Detta anser vi är av stor vikt, och det har lika stor 
betydelse om eleverna skulle skriva för hand. Prestationsångest över sitt skolarbete kan många 
elever få, och det finns ingenting som säger att det är just Tragetonstrategin, eller själva 
skrivandet på datorn, som gör att en del elever upplever denna ångest. Antagligen hade de 
upplevt precis samma sak om de skrivit för hand. 
 

                                                 
2 (www.bornholmsmodellen.nu, 2008-03-25) 
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Resultatet av vår undersökning visar att de flesta elever brukar komma igång att skriva efter 
ett tag, även de som till en början upplevde en del prestationsångest, och att de då tycker att 
det är roligt. Det är viktigt att som pedagog poängtera att ingen elev är bättre än den andra, att 
de inte ska se varandra som rivaler, utan att de istället ska ta hjälp av varandra för att 
tillsammans utvecklas. Dysthe (1995) menar att det är viktigt att som pedagog skapa 
stödstrukturer, ge konkreta råd och beröm med återkoppling till elevernas texter när man 
arbetar med skrivning som redskap för inlärning. Detta är naturligtvis extra viktigt när det 
gäller de elever som lätt blir osäkra på sin egen förmåga och jämför sig med andra. 

Didaktiska konsekvenser 
Genomgående i vår resultatdiskussion har vi kopplat våra egna tankar kring resultatet till vår 
bakgrund. Det presenterade resultatet och våra reflektioner kring detta, har naturligtvis stor 
betydelse för vår kommande yrkesroll, då det påverkar hur vi kommer att planera vår 
undervisning. 
 
I vår undersökning visar resultatet att Tragetonstrategin erbjuder många möjligheter i elevers 
läs- och skrivinlärning, något som Trageton (2005) också kommit fram till i sin forskning. 
Fördelar som ökat samarbete elever emellan, givande samtal om textproducerande, ökat 
självförtroende hos eleverna, fördjupat textinnehåll och framförallt en ökad lust till läsning 
och skrivning, lyfts av samtliga pedagoger. De menar att intresset för språket har ökat 
väsentligt, och att den största skillnaden i jämförelse med tidigare, går att finna i elevernas 
numera starka intresse för skrivning. Det är tydligt att det sociokulturella perspektivet 
genomsyrar Tragetonstrategin, framförallt när det gäller att man lär och utvecklas i samspel 
med andra. Resultatet visar också att datorn är ett utmärkt skrivredskap som ökar 
motivationen och lusten hos eleverna i deras textskapande, då det går lätt och smidigt att 
skriva och att ändra i sin text. Tack vare samarbetet eleverna emellan och de möjligheter som 
datorn erbjuder, kan pedagogen förhålla sig som en handledare till eleverna, vilket naturligtvis 
är en fördel. De nackdelar som framkommit i vår studie handlar främst om tekniska aspekter, 
både med avseende på pedagogens bristande kunskap om datorer och på datortekniska 
problem såsom skrivare som inte skriver ut och texter som inte sparas. 
 
Resultatet av vår undersökning kan självklart ha betydelse i vårt kommande yrke, då vi ser 
många fördelar med Tragetonstrategin. Enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) är det 
pedagogens ansvar att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov, och 
om det innebär att använda datorn som skrivredskap ska man kunna erbjuda eleverna det. 
Resultatet av vår studie visar dessutom att pedagogerna upplever det enkelt att individanpassa 
elevernas lärande i arbetet med Tragetonstrategin, vilket är positivt och dessutom mycket 
viktigt. Med utgångspunkt i vår undersökning är vi övertygade om att Tragetonstrategin är ett 
bra arbetssätt för de flesta elever, och att både pedagoger och elever har mycket att vinna i 
arbetet med strategin. Det är upp till varje pedagog att besluta sig för om man vill använda 
strategin i sin helhet eller enbart låta sig inspireras av delar från den. Vad man än väljer anser 
vi att man går med vinst, även om vi personligen ser fler fördelar med att låta strategin 
genomsyra hela undersviningen. 
 
Vi anser att de största fördelarna med Tragetonstrategin är det ökade samarbetet mellan 
eleverna. Samarbetet leder i sin tur till givande samtal om texters form och innehåll, som gör 
att eleverna producerar längre och mer innehållsrika texter. Samtalen och textproducerandet 
skapar lust och intresse för det svenska språket och man får på ett enkelt sätt in de fyra 
komponenterna tala- lyssna- läsa- skriva i undervisningen. Dysthe (1995) hävdar att det 
försiggår många samtal i alla klassrum och vanligtvis också en del skrivande, men det som 
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gör klassrummet dialogiskt är hur skrivande och samtal används för att främja inlärningen. I 
arbetet med Tragetonstrategin har skrivandet och samtalet kring det skrivna en nära relation 
till varandra, någonting som vi finner mycket tillfredställande. 
Datorn som skrivredskap öppnar dessutom nya möjligheter för elever med motoriska 
svårigheter, vilket vi ser som en mycket stor behållning i arbetet med Tragetonstrategin. Vi 
anser därför att det bör finnas datorer för eleverna att skriva på i varje klassrum. 
 

Metoddiskussion 
Vårt syfte med denna undersökning var att ta reda på hur fyra pedagoger uppfattar att 
Tragetonstrategin påverkar elevers tidiga läs- och skrivutveckling. För att få en fördjupad 
förståelse för denna strategi har vi först studerat olika metoder för läs- och skrivinlärning som 
presenterats i vår bakgrund. Genom att kunna upptäcka skillnader och likheter mellan olika 
inlärningsmetoder och Tragetonstrategin ansåg vi oss få en djupare kunskap och förförståelse. 
 
Vi är medvetna om att vår studie innehåller få internationella forskningskällor. Orsaken till 
detta är att det var svårt att hitta sådan som var relevant i förhållande till vår undersökning. 
Den forskning vi fann som handlade om både datoranvändning och läs- och skrivinlärning, 
visade sig bygga på just Tragetonstrategin och John Henry Martins program Writing to Read 
(WTR). Den som berörde Tragetonstrategin hade Trageton själv skrivit och gav oss ingen ny 
information. I vår bakgrund lyfter vi fram Tragetonstrategin, WTR och Det flerstämmiga 
klassrummet som alla grundar sig på internationell forskning, varför vi anser att vår studie 
ändå är förankrad i internationell forskning. 
 
I vår undersökning har vi valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv eftersom vi anser att 
det är det perspektiv som genomsyrar Tragetonstrategin, där samarbete och kommunikation är 
bärande element i inlärningen. Det visade sig vara mycket svårt att hitta adekvat innehåll i de 
verk som publicerats av Vygotskij. Vi valde därför att koncentrera oss på hur andra forskare 
tolkat och beskrivit hans teori, för att få en stabil teoretisk utgångspunkt för vår undersökning. 
Vi valde en kvalitativ metod för vår studie då vårt intresse riktades mot pedagogens 
uppfattning av hur läs- skrivutvecklingen påverkas av Tragetonstrategin. Genom att använda 
intervjun som redskap kunde vi följa upp tankegångar hos våra respondenter och fördjupa 
frågeställningar på ett sätt som inte varit möjligt med en kvantitativ forskningsmetod. 
 
Urvalet av respondenter gjordes utifrån tillgänglighet med avseende på dels geografisk närhet 
och dels förekomsten av pedagoger som arbetar enligt Tragetonstrategin. Vi är medvetna om 
att få pedagoger deltog i vår undersökning men vi anser att vi fick ut mycket av de intervjuer 
vi genomförde. Vi har svårt att se hur vi utifrån våra frågeställningar och vårt syfte skulle fått 
ett bredare eller fördjupat resultat med fler respondenter. Däremot hade vi om tidsperspektivet 
för denna studie varit annorlunda, kunnat komplettera intervjuerna med observationer och 
elevintervjuer. Detta hade givit oss ett underlag för att jämföra elevens och pedagogens 
uppfattningar, vilket hade breddat resultatet och ökat tillförlitligheten av denna undersökning. 
 
Intervjufrågorna gav oss det undersökningsmaterial vi förväntat oss. Vi övervägde om vi 
skulle delge respondenterna frågorna före intervjutillfället men bestämde oss för att avstå. Vi 
bedömde att respondenterna då skulle kunna förhålla sig friare i sina svar. Det kan förhålla sig 
så att om respondenterna i förväg fått reflektera över frågorna hade svaren sett annorlunda ut. 
Förutom några bakgrundsfrågor använde vi oss av öppna frågor. Detta gjorde att pedagogerna 
kunde prata fritt kring frågorna och att vi hade möjlighet att följa upp deras svar. Några 
intervjufrågor (bilaga 1) var inte direkt kopplade till vårt syfte, utan fanns med för att skapa en 
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öppen stämning och få pedagogerna att börja prata kring ämnet. Detta fungerade mycket bra 
och vi upptäckte också att delar härur kunde användas i resultatet. Konstruktionen stämmer 
också överens med den fenomenografiska intervjun där vikten av att respondenten talar så fritt 
som möjligt understryks. 
 
Vi har låtit vår undersökning inspireras av den fenomenografiska ansatsen, väl medvetna om 
att denna oftast inte används tillsammans med en sociokulturell teori. Avgörande för detta val 
var att vi i studien ville undersöka pedagogers uppfattningar och upplevda erfarenheter. Den 
fenomenografiska ansatsens inriktning mot att beskriva personers sätt att erfara ett visst 
fenomen stämde väl överens med detta syfte. Likaså fann vi den fenomenografiska analysens 
kategorisystem användbart i vår studie. Till skillnad från en ren fenomenografisk studie där 
antalet respondenter bestäms under studiens gång när variationen bedöms vara stor nog, hade 
vi ett bestämt antal pedagoger att intervjua. Undersökningens tidsplan är den största 
anledningen till att vi gjorde detta val. 
 
Fenomenografin söker variationer i personers uppfattningar och vi har i vår studie inte funnit 
så stora variationer bland pedagogernas uppfattningar. Detta kan bero på antalet respondenter; 
vid ett fåtal personer riskerar variationerna att inte bli så stora. Men det kan även bero på att 
det fenomen som undersöks faktiskt uppfattas på ett likartat sätt av dem som använder det. 
 

Fortsatt forskning 
Resultatet av vår undersökning visar att pedagogerna upplever att de elever som arbetar enligt 
Tragetonstrategin har en snabb läs- och skrivutveckling, och att skrivningen utvecklas mycket 
både när det gäller form och innehåll. Liknande resultat har framkommit i Tragetons (2005) 
studie, och det vore intressant att studera denna uppfattning ytterligare. Förslagsvis skulle 
man kunna göra jämförelser mellan elever som arbetar enligt Tragetonstrategin och elever 
som inte gör det. Kan man då se några stora skillnader i hur snabbt eleverna lär sig att läsa 
och skriva? Kan man se några skillnader om man ser till innehållet i elevers texter? Kan man 
se några grammatiska skillnader i elevernas texter? Kan man se skillnader i utvecklandet av 
elevernas ordförråd? Vilka skillnader kan man se när det gäller barn med läs- och 
skrivsvårigheter? Med tanke på de positiva erfarenheter av Tragetonstrategin som 
framkommit i vår undersökning, hoppas vi att ytterligare forskning kan ge större och mer 
underbyggd kunskap som kan bli till nytta i skolans verksamhet. 
 

Tack 
Vi vill tacka de pedagoger som genom sin medverkan möjliggjort denna undersökning. Vi vill 
också framföra ett varmt tack till Lena Tyrén, som genom utmärkt handledning stöttat och 
inspirerat oss. Tack också till Eva Brandin för korrekturläsning.  
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      Bilaga 1 
 

 

 
Bakgrundsfrågor 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Har du någon särskild utbildning i läs- och skrivinlärning? 
3. Vilka strategier för läs- och skrivinlärning har du arbetat med? 
4. Vad har du för grundsyn på läs- och skrivinlärning? 
5. Hur kommer det sig att du blev intresserad av att arbeta med Tragetonstrategin? 

 

Erfarenheter kring Tragetonstrategin 
6. Hur påbörjade du arbetet med Tragetonstrategin? 
7. Hur fungerade starten? Vad var lätt respektive svårt? 
8. Hur skulle du beskriva ditt arbete med Tragetonstrategin? Hur ser undervisningen ut? 
9. Hur individanpassas elevernas olika arbeten i Tragetonstrategin? 
10. Hur utvärderas elevernas lärande? 
11. Hur stor del av undervisningen genomsyras av Tragetonstrategin? 
12. Har din roll som pedagog förändrats i arbetet med Tragetonstrategin? I så fall på vilket 

sätt? 
 

13. Har elevernas läs- och skrivkunskaper utvecklats i jämförelse med tidigare? I så fall på 
vilket sätt? Vad är negativt och vad är positivt? 

14. Har du märkt någon skillnad på elevernas lust till läsning? 
15. Har du märkt någon skillnad på elevernas lust till skrivning? 
16. Har du märkt någon skillnad på elevernas lust till att tala? 
17. Har du märkt någon skillnad på elevernas lust till att lyssna? 
18. Upplever du att elevernas handstil har påverkats av arbetet med Tragetonstrategin?      

I så fall på vilket sätt? 
 

19. Hur tycker du att Tragetons sätt att använda datorn fungerar i jämförelse med hur du 
har arbetat med datorn i klassen tidigare? 

20. Är Tragetonstrategin någonting som fungerar för alla elever? 
21. Kan du ge exempel på situationer när Tragetonstrategin inte fungerar? 
22. Kombinerar du Tragetonstrategin med några andra läs- och skrivinlärningsmetoder? I 

så fall vilka? Hur upplever du att det påverkar elevernas läs- och skrivutveckling? 
23. Har dina erfarenheter kring Tragetonstrategin påverkat din syn på läs- och 

skrivutveckling? I så fall på vilket sätt? 
24. Har du någonting som du vill tillägga? 

 
 
 



      Bilaga 2 
 

 

 
Hej! 
 
Vi heter Julia och Therese och studerar till lärare på Högskolan I Borås. Just nu läser vi vår 
sista termin på lärarprogrammet med inriktningen grundläggande perspektiv på svenska, 
matematik och engelska. Som färdiga pedagoger kommer vi att arbeta med elever från 
förskoleklass till år 5. Vårt examensarbete handlar om att skriva sig till läsning med datorns 
hjälp i skolans tidiga år, och vårt syfte är att undersöka hur pedagoger uppfattar att elevers 
tidiga läs- och skrivutveckling påverkas av användandet av datorn som skrivmaskin. Vi vore 
mycket tacksamma om du vill vara med i vår undersökning genom att ställa upp på en 
intervju där vi talar om dina erfarenheter och uppfattningar kring ämnet. Intervjun beräknas ta 
mellan 30- 60 minuter. Ditt val att delta är givetvis frivilligt och du kan när du vill avbryta 
intervjun. Vi kommer att spela in samtalet på band och sedan skriva ut och analysera 
materialet. Ingen annan än vi kommer att ta del av det inspelade materialet och utskrifterna 
kommer efter godkänd examination att förstöras. Intervjun kommer enbart att användas 
utifrån syftet av vår undersökning. Ditt namn kommer inte att framgå i uppsatsen men du kan 
komma att känna igen dina egna yttranden i form av citat. 
Vi kommer att ta kontakt med dig inom en vecka för att höra om du vill ställa upp på en 
intervju. Om du önskar kontakta oss kan du nå oss via telefon eller e-post. 
 
Med vänliga hälsningar 
Julia Berglund Udéhn och Therese Hagberg 
 


