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Datorn som stöd i den tidiga läs- 

och skrivinlärningen 

En fallstudie av fem elever under deras första skolår 

Karin Fallberg 

Sammanfattning 

Jag har i min magisteruppsats följt fem elever under deras första år i skolan. Eleverna visade vid slutet 

av förskoleklass samt vid skolstarten på mycket låga resultat på de tester som mätte fonologisk 

medvetenhet och bokstavskännedom, områden som många av dagens läs- och skrivforskare hävdar har 

stor betydelse för den tidiga läs- och skrivprocessen. Syftet med den här studien har varit att undersöka 

om och hur arbetssättet med att endast använda datorn vid skrivandet har påverkat de fem elevernas 

väg in i skriftspråket. 

 

Tre av de elever jag följt i mitt arbete hade vid läsårets slut uppnått den läs- och skrivförmåga som 

förväntades för årskursen. De var samtliga mycket positiva till datorarbetet och föredrog 

datorskrivandet framför pennan. Alla tre elever upplevde att det var både lättare och roligare att skriva 

på datorn än med penna. De andra två eleverna befann sig fortfarande på en mycket låg nivå både i sitt 

skrivande och i sitt läsande. Den ena eleven var ändå mycket positiv till arbetet och hade också gjort 

stora framsteg under året. Det var endast en av de fem eleverna som upplevde datorskrivandet som 

negativt. Den eleven uppgav att han hade svårt att hitta bokstäverna på tangentbordet och att han 

mycket hellre ville skriva med penna eftersom det gick lättare då.  

 

Ett annat resultat som jag inte hade väntat mig var att samtliga elever hade uppnått en betydande ökad 

fonologisk medvetenhet efter det första skolåret. Om datorskrivandet bidragit till den medvetenheten 

är utifrån detta arbete omöjligt att fastställa men jag anser ändå att detta är en iakttagelse värd att 

reflektera över. 

 

Det är svårt om inte omöjligt att utifrån den här studiens resultat dra några alltför långt gående 

slutsatser. Resultatet bygger endast på några få elevers arbete och det är därför omöjligt att kunna 

generalisera deras resultat på andra elever med liknande svårigheter. Trots detta anser jag att det i den 

här magisteruppsatsen framkommer viktig information som kan komma till nytta för verksamma lärare 

som vill använda sig av datorn i den tidiga läs- och skrivundervisningen. 

 

 

 

 

Nyckelord: 
Läs- och skrivsvårigheter, fonologisk medvetenhet, motivation, alternativa verktyg, Skriva sig till 

läsning, dator  
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Förord 

 
Under ett års tid har jag haft förmånen att få följa en grupp elever som använt datorn i sin tidiga 

skriftspråkliga process. Vid mina besök i klassen har jag alltid känt mig mycket välkommen. Det har 

varit roligt att lära känna alla de underbara eleverna i klassen som alltid varit så glada och positiva då 

jag kommit och hälsat på och så snällt ”ställt upp” då jag velat ha lite extra uppmärksamhet från dem. 

Ett särskilt tack vill jag sända till den ansvariga läraren i klassen som tagit emot mig och ordnat så att 

arbetet har passat då jag kommit på mina besök. Hon har varit till stort stöd genom att tålmodigt svara 

på alla mina frågor och hjälpt till med insamling av lappar och testresultat.  

 

Jag vill också passa på att framföra ett stort tack till alla de personer som stöttat mig i arbetet med min 

magisteruppsats. Först och främst min familj; min man P-O som uppmuntrat mig i arbetet och ständigt 

trott på mig. Han har avlastat mig från det vardagliga hemarbetet då jag låst in mig i arbetsrummet för 

att kunna fokusera på min magisteruppsats. Inte minst vill jag också visa min tacksamhet till mina 

underbara barn, Erik och Johan, som tagit hänsyn till att mamma varit upptagen och ”hållit sig undan” 

när jag känt mig som mest pressad.  

 

Ett tack vill jag också rikta till Rolf Helldin, min handledare, som gett mig många kloka råd på vägen 

så att jag nu till sist kan avsluta detta arbete. 

 

Uppsala, februari 2013 

Karin Fallberg
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Inledning 

Barnen kommer till skolan med olika förkunskaper och förutsättningar att ta till sig skriftspråket. 

Några av dem har redan ”knäckt koden” och förstår hur den alfabetiska principen fungerar medan 

andra har lång väg kvar då de startar sitt fösta skolår. I en klass med 25-30 nya elever ställs det stora 

krav på skolan och den mottagande läraren. Läraren har som uppgift att stimulera och utveckla läs- 

och skrivprocessen för var och en av de elever hon/han möter i sitt klassrum. De allra flesta eleverna 

kommer att lära sig att läsa och skriva utan några större svårigheter medan det för andra kommer att 

bli betydligt svårare.  

I den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2011) har man tydliggjort kravet på 

datoranvändning redan för de yngre eleverna. I kursplanen för svenska (s. 223) kan man läsa att eleven 

redan i årskurs 1-3 ska kunna: 

 hantera enkla former för textbearbetning  

 handstil och att skriva på datorn. 

Datorn har alltmer börjat användas i skolans undervisning, även i de yngre åldrarna. Många pedagoger 

är inspirerade av den norska professorn Arne Tragetons metod Att skriva sig till läsning (Trageton, 

2005). Metoden är inte helt okontroversiell eftersom det finns forskare som anser att det idag inte finns 

tillräcklig vetenskaplig grund för hans metod (Myrberg, 2009; et.al.). Trots detta är det många skolor 

och enskilda lärare som använder skrivandet på datorn som en väg in i skriftspråket i den tidiga läs- 

och skrivundervisningen redan från förskoleklass.  I många sammanhang berättar entusiastiska lärare 

om hur de arbetar med datorn och på senare tid även surfplattor i sin undervisning (DIU, 2004; DN:s 

webbupplaga, 30/1 2012; et.al.).  

Jag har haft förmånen att följa ett projekt inom Uppsala kommun där 30 elever i en klass fått varsin 

dator redan under vårterminen i förskoleklassen. Projektet sträcker sig över en treårsperiod. Under det 

första skolåret användes datorn framför allt till att skriva och lyssna på det som skrevs. Elevernas väg 

in i skriftspråket gick till stor del genom arbetet med datorerna. Pedagogerna som arbetade i den 

aktuella klassen var inspirerade av Tragetons metod. Som specialpedagog, med särskilt intresse för hur 

datorn kan gynna inlärningen för elever i behov av särskilt stöd, har mitt arbete i första hand riktat sig 

mot fem av eleverna i klassen som tidigt uppvisade sådana svårigheter som med den tidiga läs- och 

skrivutvecklingen 
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Syfte och frågeställningar 

Min undersökning kan beskrivas som en fallstudie där jag följt fem elever under deras första skolår. 

Eleverna visade på svårigheter inom i den tidiga läs- och skrivprocessen, svag fonologisk medvetenhet 

samt låg bokstavskännedom. Jag har valt att kalla dessa elever i min studie för ”riskgruppsbarn”.   

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetssättet med datorskrivandet i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen har påverkat de fem elevernas väg in i skriftspråket. 

 

• Hur ser ”riskgruppbarnens” läs- och skrivutveckling ut?  

• Hur upplever ”riskgruppbarnen” datorskrivandet? 
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En specialpedagogisk tillbakablick 

Läsinlärning i ett historiskt perspektiv 
Den tidigaste läsningen i vårt land var knuten till religiösa texter, framför allt katekesen och bibeln. 

Det var föräldrarna eller husbonden som stod för undervisningen. Ibland hände det att klockaren eller 

skolmästaren fick hjälpa till om föräldrarna inte klarade uppgiften. Genom regelbundna husförhör 

kontrollerade och dokumenterade prästerna allas läskunnighet. Läsmetoden som användes innebar att 

barnen skulle lära sig bokstävernas namn för att sedan läsa ihop dem till stavelser och ord, den så 

kallade bokstaveringsmetoden (Andersson, 1986). Då folkskolan infördes 1842, var det varje sockens 

ansvar att organisera undervisningen medan kyrkan ansvarade för lärarutbildningen. Varje socken 

ålades att uppföra minst en skola med en godkänd lärare. 1858 blev den differentierade 

folkundervisningen en förberedande småskola, en folkskola och en högre skola. Andersson menar att 

det var först då som folkskolan fick sitt egentliga genombrott. Fortfarande var bokstaveringsmetoden 

den metod som föreskrevs. Skrivundervisningen var till största del inriktad på att lära sig 

bokstavsformerna och få en fin handstil. 

 

Sedan mitten av 1800-talet infördes ljudningsmetoden i den svenska skolans undervisning. Metoden 

innebar att man istället för bokstävernas namn utgick från de enskilda bokstavsljuden och 

sammanfogade dessa till ord (Andersson, 1986). Med den syntetiska metoden förväntades eleven 

knäcka läskoden genom en systematisk undervisning av en bokstav i taget. Allt eftersom eleven lärde 

sig fler bokstäver uppmuntrades de att sätta samman dem till ord. I motsats till den var den analytiska 

metoden. Där var utgångspunkten en hel text som lärare tillsammans med sina elever analyserade och 

bröt ner i mindre delar, meningar, ord och till sist enskilda bokstäver. Även ordbilder som visuella 

helheter lärdes in och användes i den metoden. Den analytiska metoden fick i slutet av 70-talet 

genomslagskraft i den svenska läs- och skrivundervisningen (Fast, 2007).   

 

Ulrika Leimar introducerade i slutet på 60-talet LTG-metoden (Läsning på talets grund). Hon var 

kritisk till de traditionella läroböckerna. Texterna i dem utformades utifrån ordningen av 

bokstavsinlärningen vilket, ansåg hon, innebar att de blev torftiga och ointressanta för eleverna. Hon 

ville att barnens intressen och erfarenheter skulle integreras i undervisningen. Istället för läromedel 

skrevs texter tillsammans med eleverna. De stimulerades tidigt att själva skriva utifrån sin egen 

förmåga (Fast, 2007). Efter LTG-metodens inträde i den svenska skolan uppstod en våldsam debatt 

inom lärarkåren om vilken metod som var bäst, LTG-metoden, som till största delen sågs som en 

analytisk metod eller den mer traditionella ljudmetoden, den syntetiska metoden. Fast refererar till 

Brian Street (2001) som var kritisk till den metoddiskussion som fördes och som menar att: 

 
… många lärare hanterar läsandet och skrivandet som om det vore ett objekt som ska 

analyseras mer än att användas. Barnen övas mer än engageras. Skolans läs- och 

skrivundervisning blir därmed sällan meningsfull eller relevant i barnens liv. (Fast. s.32) 

 

Myrberg (2007a) beskriver den strid som pågick under 70- och 80-talet och menar att olika 

uppfattningar om läsinlärningsmetoder ställdes mot varandra. Många lärare som tidigare arbetat med 

den traditionella ljudmetoden blev osäkra och kände sig tvingade att byta metod, menar Ericsson 

(2010).  Valet av metod har i senare forskning inte visat sig vara avgörande för elevens läs- och 

skrivutveckling utan att metoderna tvärtom, kompletterar varandra (Frykholm, 2007; Myrberg, 2007a; 

Liberg, 2006; et.al).    
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Läs- och skrivsvårigheter sedan 1800-talet 
Redan i slutet av 1800-talet uppmärksammades läs- och skrivsvårigheter som ett biologiskt symtom 

bland några läkare. Man upptäckte att vissa personers svårigheter att läsa berodde på att deras 

”synminne var bristfälligt eller borta” (Ericsson, 2010, s.24). Ordblindhet började användas som 

begrepp. ”Stödet” till elever med läs- och skrivsvårigheter handlade främst om att låta dem gå om en 

eller flera årskurser.  Några av eleverna kom aldrig längre än till småskolan, beskriver Ericsson. Andra 

elever fick sin skolgång i hjälpklasser som egentligen var ämnade åt svagbegåvade elever. Man ansåg 

att varje normal person kunde lära sig läsa och skriva bara man ansträngde sig tillräckligt mycket. Att 

misslyckas ansågs i hög grad ett bevis på bristande kognitiv förmåga.   

Synen på läs- och skrivproblematiken förändrades allteftersom. Med rätt träning skulle alla elever 

kunna lära sig att läsa och skriva. Under den senare delen av 30-talet startades de första läsklasserna 

och ”läsklinikerna”. Elever med läs- och skrivsvårigheter erbjöds undervisning där särskilt duktiga 

pedagoger skulle ge eleverna rätt stöd och hjälp för att övervinna sina svårigheter. I slutet av 60-talet 

och under 70-talet växte det fram ett nytt synsätt på elevers svårigheter. Det var inte längre eleven som 

hade problem utan skolan. Om skolan fungerade på rätt sätt skulle det heller inte finnas några elever 

med läs-och skrivproblem. Utifrån ett sådant perspektiv fanns det ingen anledning att utreda och 

diagnostisera enskilda elevers läs- och skrivsvårigheter, beskriver Ericson (2010). 

 
Som en följd av att skolan betraktades som boven i dramat avtog fastställande av 

problemens natur genom utredningar och ordet diagnos blev rent av fult i lärarkretsar. 

Inom speciallärarutbildningen upphörde den undervisningen som berörde testmetoder, 

diagnosticering och behandling av elever med läs- och skrivsvårigheter. (s.30) 

 

Detta medförde också att läsklasser och kliniker avskaffades under 70-talet senare del. Eleverna 

flyttades ut till vanliga klasser och stödet till eleven skulle ges inom klassens ram.  

 

Sverige undertecknade 1994 Salamancadeklarationen där man tillsammans med de flesta staterna inom 

UNECO förband sig att arbeta för att: 

 
… alla elever oavsett tillkortakommanden, funktionsnedsättningar, ras, etnicitet eller kön, 

skulle undervisas tillsammans. (Assarsson, 2011, s.12) 
 

Medlemsländerna uppmanades att arbeta för inkludering där alla elevers behov skulle tillgodoses. För 

att detta skulle vara möjligt infördes specialpedagogik i lärarutbildningen. Ambitionen var att skapa en 

”skola för alla”.  1994 ersattes speciallärarutbildningen av specialpedagogutbildningen och avsikten 

var att läraren skulle ha ansvar för alla elever men att specialpedagogen skulle finnas som stöd för 

läraren och för den enskilda eleven. Uppdraget skulle vara mer övergripande och syftet var att verka 

för att skolan skulle arbeta mot ett mer inkluderande synsätt. Assarsson (a.a) menar att ambitionen att 

skapa en skola som kunde möta alla elevers olikheter i lärandet har förändrats under senare år. Inte 

minst syntes detta i den proposition om den nya lärarutbildningen 2008 där, hävdar hon, 

undervisningen mer riktar sig ” mot en mittfåra en homogen grupp” (s.26).  
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Tidigare studier 

När börjar den skriftspråkliga utvecklingen? 
Fast (2007) har under en treårsperiod följt sju barn och deras familjer. Barnen gick under denna 

tid på förskola, i förskoleklass och i den första årskursen i skolan. I sin avhandling har hon 

bland annat undersökt hur barnens tidiga erfarenheter av textspråkliga sammanhang tas tillvara 

då de börjar skolan. Fast betonar att barn har olika erfarenheter av mötet med skriftspråket. 

Detta påverkar i allra högsta grad vilka skriftspråkliga aktiviteter barnen senare utövar på egen 

hand.  

 
De sociala och kulturella sammanhangen i barnens familjer påverkar på många sätt 

barnens möte med textorienterade aktiviteter. Ett par av barnen växte upp i hem 

med böcker och dagstidningar. I andra hem läggs tonvikten på tv-apparater och 

datorer. Föräldrarnas intressen, värderingar, vanor och samhällsyn bidrar till vilket 

kulturellt kapitel barnet får. (s.179) 
 

Även via media och populärkultur stimuleras barnet att använda skriftspråket på olika sätt, 

fastslår Fast. Det engagemanget delas oftast med andra barn och då har den sociala och 

kulturella kontexten mindre betydelse. Barnens bakgrund och erfarenheter innan skolstart får ett 

alltför litet utrymme då de börjar skolan, anser Fast. Hon hänvisar till andra studier som även de 

betonar betydelsen av att barnen får ta med sig sina egna erfarenheter in i den formella 

undervisningen (se även Comber & Nixon, 2004; Makin & Groom, 2002; et.al). 

 

Liberg (2006) betonar att förskolebarn i dag möter det tryckta ordet i många fler sammanhang 

och långt tidigare än förr. Därmed blir det allt vanligare att fler barn närmar sig läsandet och 

skrivandet på olika sätt innan skolstarten. Barnets informella vägar in i skriftspråket kan ge oss 

lärare information och stöd att utveckla pedagogiken inom skolan, menar hon. Det är många 

aspekter som är avgörande för hur den skriftspråkliga utvecklingen kommer att se ut. Det kan 

till exempel handla om barnets erfarenheter av att: 

 
Gå in i olika och på olika sätt röra sig i: 

 

 Allt från textvärldar i vilka den skrivna texten inte dominerar, dvs. att t.ex. 

samtala i vardagssammanhang, att se och samtala om bilder, att läsa 

tillsammans och samtala om bilderböcker, att återberätta vad man läst och 

talat om tidigare. 

   Till textvärldar där den skrivna texten dominerar, t.ex. att läsa texter med bilder och 

texter… (s.23) 

 

I gemenskap med andra finns en önskan hos barnen att delta i ett socialt sammanhang där 

språket har en viktig funktion. Språket är, menar Liberg, oberoende av om det är tal-, skrift- 

eller teckenspråk. Alla dessa faktorer är lika viktigt för hur barnens väg in i skriftspråkandet 

kommer att se ut.  

Fonologisk medvetenhet 
Vikten av att vara fonologiskt medveten vid läs- och skrivinlärningen får en allt större plats inom läs- 

och skrivforskningen. Att vara fonologiskt medveten innebär bland annat att kunna bortse från 

språkets betydelse och istället fokusera på dess form, det vill säga, att förstå att språket byggs upp av 
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delar som i dess minsta beståndsdelar består av 
1
grafem som i sin tur av representeras av ett eller flera 

2
fonem.  

Hien & Lundberg (1999) hänvisar till en studie gjord av Lundberg, Olofsson och Wall (1980). I 

studien hävdar man att man med relativt stor säkerhet redan i förskolan kunde se vilka barn som 

senare skulle få svårigheter i sin läs- och skrivprocess. De ansåg att en test som mätte den fonologiska 

medvetenheten kunde fastställa vilka barn som hade en ökad risk för läs- och skrivsvårigheter vid 

skolstarten. I Finland startade i början av 90-talet en longitudinell studie där flera forskare, Lyytinen 

et.al. (2004), följde en grupp barn under deras första tio levnadsår. Samtliga barn hade dyslexi i 

släkten. Det framkom i studien att det gick att förutse om barnen senare skulle få problem med läs- 

och skrivinlärningen. Forskarna såg tydligt att de barn som fick svårigheter redan vid fem års ålder 

inte gjorde samma koppling till bokstäver och fonemljud som andra barn. De hade dessutom 

svårigheter att uppfatta fonologiska strukturer. 

 

Flera olika studier har kunnat påvisa att den fonologiska medvetenheten kan tränas upp. På så sätt, 

menar man, går det att förebygga och lindra svårigheterna som annars skulle kunna uppstå vid läs- och 

skrivinlärningen (se Lundberg & Strid, 2009; Myrberg, 2007a; Wolff, 2006; et.al). Lundberg och Strid 

(a.a) har i en undersökning av ca 1000 svenska 6-åringar kunnat påvisa att den fonologiska 

medvetenheten kan ökas genom lekar och träningar av språkstimulerande arbete. Redan efter tre 

månaders regelbundna och systematiskt upplagda övningar i förskoleklassen visade deras resultat på 

en signifikant förbättring av den fonologiska medvetenheten bland de deltagande barnen. Särskilt 

tydligt var det hos de pojkar som vid den tidigare kartläggningen visat på de lägsta resultaten. 

Resultatet påvisar även att omfattningen av övningar var avgörande för resultatet av den ökade 

fonologiska medvetenheten, enligt Lundberg och Strid (2009).  

 
De barn som får vara med om dagliga lekar och övningar uppvisar en klart bättre 

utveckling än de barn som bara övar någon gång i veckan. En sådan tydlig dos-respons-

effekt får tydliga pedagogiska konsekvenser. Det lönar sig uppenbart att öva med barnen en 

stund varje dag, i varje fall om man önskar om de ska få ett mjukt och lustfyllt möte med 

skriftspråket. (s.8) 

 

Fletcher (2005) bekräftar även han att intensiv träning av den fonologiska medvetenheten ger goda 

resultat och hänvisar till undersökningar från USA (se Brooks, 2007; Singelton, 2009) som påvisar 

samma resultat även efter uppföljning upp till två år efter avslutad träning. Men, fortsätter Fletcher, det 

fanns en grupp barn som var undantagna. 

                      
However, each of above studies identified a number of children who did not respond well to 

the intervention. Factors which place children at risk of not responding included: having 

the lowest levels of phonological skill at the start of intervention; being rated low by their 

teachers on measures of attention and behavior, and experiencing adverse socio-economic 

circumstances (s.64). 
 

I de amerikanska studierna visade resultatet att de barn som hade de lägsta resultaten innan träningen 

påbörjades och dessutom problem inom andra områden inte gjorde samma framsteg som övriga. Detta 

framgick inte i den undersökning som gjordes av Lundberg och Strid (2009).  

 

Liberg (2007) är samstämmig med de forskare som betonar vikten av fonologisk medvetenhet för en 

positiv läs- och skrivprocess. Men hon lyfter också fram att det finns en oenighet bland forskarna om 

hur denna medvetenhet uppnås. Vissa forskare hävdar att den fonologiska medvetenheten är en 

förutsättning för god läs- och skrivprocess. Andra anser att den medvetenheten utvecklas i samband 

med att läs- och skrivinlärningen sker. Liberg (2009) anser att den senare tidens forskning har varit 

alltför koncentrerat på den tekniska delen av skriftspråket. Med den delen avser hon: 

 

                                                      
1 Grafem- bokstav 

2 Fonem- språkljud 
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… den del i läsinlärningsprocessen som handlar om att erövra fonologisk medvetenhet och 

att förstå sambandet mellan bokstäverna som symboler och deras ljudrepresentation. (s.41)  

 

Hon menar att denna typ av forskning ger en alltför förenklad bild av vad läs- och skrivinlärning inne-

bär i praktiken och att det finns en risk att andra viktiga faktorer glöms bort.  

Språkets betydelse  
Inom forskningen finns en enighet om språkets betydelse för en positiv läs- och skrivutveckling (se 

Lundberg, 2010; Myrberg 2007 b; Miniscalco, 2009; et.al.). Det finns ett samband mellan tidiga 

språkliga svårigheter och senare problem med läs- och skrivinlärningen vilket är välkänt sedan länge, 

menar Miniscalco (a.a). Hon hänvisar till en litteraturgenomgång av Law och medarbetare (1998). Där 

har man sett att: 

 
… 45-75% av alla barn med sen språkutveckling vid 2-3 års ålder hade lässvårigheter vid 8 

års ålder. Riskfaktorn för läs- och skrivsvårigheter handlar om graden av tidiga 

svårigheter dvs. om språkstörningen var lindrig, måttlig eller svår, och om typen av 

språkproblem. (Miniscalco, 2009, s.155) 

 

Många av de barn som har tidiga språkliga svårigheter har även andra symtom inom det 

neuropsykiatriska området såsom svårigheter med koncentration, uppmärksamhet, minne och 

inlärning menar Miniscalco (a.a) vilket även Gillberg (2010) bestyrker i sin avhandling. Han hävdar 

att det finns en risk då man fastställer en diagnos inom ett område eftersom det då finns en risk att 

missa andra svårigheter som barnet också behöver stöd och förståelse för. Man sätter in all behandling 

och alla stödåtgärder inom ett område och missar övriga. Miniscalco (2009) betonar att samtliga barn 

med sen språkutveckling, oavsett om barnet har svårigheter inom andra neuropsykologiska områden, 

behöver följas upp och erbjudas riktat stöd för att få en positiv läs- och skrivutveckling.  

 

Liberg (2006) betonar språkets betydelse i ett kommunikativt sammanhang. Det effektiva läsandet och 

skrivandet beskriver hon som ”flödande” det vill säga som ett sätt att kommunicera. Hon lyfter upp 

förmågor som ett stort ordförråd, kunna återge berättelser och kunna delta i samtal som mycket viktiga 

aspekter för en god läs- och skrivprocess. Lundberg (2010) är däremot kritisk till att jämföra tal- och 

skriftspråk. Han menar att skriften ställer nya och andra krav än vad talspråket gör. Därför, betonar 

han, behöver många barn en tydligare och mer medveten vägledning i sin läs- och skrivprocess. Av 

den anledningen är det viktigt att arbeta systematiskt med skriftspråksinlärningen. Han förordar att nya 

bokstäver ska introduceras gradvis, i en viss ordning, en så kallad avkodningsinriktad metodik. 

Parallellt kan en del högfrekventa ord introduceras som helordsläsning till exempel och, jag, den. Med 

det arbetssättet, menar Lundberg, måste ändå läraren göra vad den kan för att få skriften att komma in 

som en naturlig del i barnens liv. Liberg (2006) motsäger inte Lundberg då hon medger att det 

grammatiska läsandet med en avkodningsinriktad metodik kan vara ett stöd för de elever som behöver 

mer tekniskt stöd i sitt läsande. Men, betonar hon, det är inte det enda stöd som behövs. Hon liknar det 

effektiva skriftspråket som att dansa eller spela piano.  

 
När det går fel i dansen eller i melodin måste man stanna upp och ta ett ”steg-för-steg” i 

dansen och en ”tangent- för-tangent” i pianospelet. (s. 36)  

 

Hon beskriver vidare att om inlärning av dans och spel skulle gå till enbart genom steg för steg och 

inte som en mänsklig aktivitet skulle det betraktas som mycket anmärkningsvärt. Dessutom, hävdar 

Liberg (a.a), kan det grammatiska läsandet vara skadligt för den elev som inte förstår det slutliga målet 

med den tekniska träningen, det kan till och med ge upphov till läs- och skrivsvårigheter. 
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Lärarens roll  
Myrberg (2007 b) betonar vikten av lärarens kunskaper för att möjliggöra en god utveckling för alla 

elever och då särskilt för dem med läs- och skrivsvårigheter. Han menar att det är oerhört viktigt för 

alla lärare att ha en god kunskap inom läs- och skrivområdet. Det är inte tillräckligt, hävdar han, att 

erbjuda specialpedagogiska insatser för de elever som har svårigheter. Eleven tillbringar största delen 

av sin skoltid i klassrummet och därför måste kunskapen finnas även där. Myrberg (2003) beskriver 

lärarens viktiga roll för elevernas framgång i sin läs- och skrivutveckling: 

 
Hög lärarkompetens är den mest betydelsefulla beståndsdelen i pedagogik som lyckas 

utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och förhindra att läs- och skrivproblem 

uppkommer. Detta gäller såväl för dyslexi som för andra typer av läs- och skrivproblem. 

Den skicklige läraren utmärks av ingående kunskaper om barns språkliga utveckling, om 

läs- och skrivprocessen och av ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som tar sin 

utgångspunkt i elevernas förmåga och individuella strategier. ( s.6) 

 

Damsby (2008) är enig med Myrberg om vikten av kompetenta lärare. Men, skriver hon, det finns en 

stor grupp elever som trots professionell undervisning och intensiv träning ändå inte kommer att uppnå 

tillräckligt god avkodningsförmåga, nämligen de elever som har dyslexi. Om inte dessa elevers 

bristande läs- och skrivförmåga kompenseras får det stora negativa konsekvenser för en stor del av den 

kunskapsinhämtning som eleven ska ta till sig under sin utbildning. Dessutom, hävdar Damsby, finns 

det forskning som styrker att användande av kompensatoriska hjälpmedel, förutom att just kompensera 

bristande skriftspråksförmåga, även ökar motivationen till att läsa och skriva och dessutom ger 

eleverna färdighetsträning i just detta.   

 

Lärarens viktiga roll för de elever som har svårigheter i den skriftspråkliga processen betonas även av 

Fischbein (2009). Det är viktigt att eleven möter engagerade lärare som har ”lagom” stora 

förväntningar på eleven och som skapar goda förtroendefulla relationer i klassen. Hon beskriver den så 

kallade ”Matteus-effekten” då läsförmågan och självkänslan ofta förstärker varandra. Beroende på hur 

eleven upplever sin läsförmåga bildas goda eller onda cirklar som följer eleven under lång tid. Hon 

liksom Myrberg betonar vikten av lärarens kunskap för att kunna följa och stötta eleven i sin 

läsutveckling. Taube (2002) menar att en negativ upplevelse av läs- och skrivinlärning i värsta fall kan 

följa eleven långt upp i skolåldern. Hon skriver:  

 
Det alltid är lättare att förhindra att en ond cirkel uppstår än att vända en etablerad ond 

cirkel till en god. (s.101)  

 

Därför, menar Taube (a.a), är det förebyggande arbetet otroligt viktigt för att gynna en god kunskaps-

utveckling. Lärarens roll är förstås att vägleda eleven i sin läs- och skrivutveckling men även att skapa 

en så god klassrumsatmosfär som möjligt samt ha goda kontakter med hemmet. Det är viktigt att se 

elevens både starka och svaga sidor och bekräfta varje elev. Genom att ge beröm och samtidigt sätta 

gränser kan läraren skapa ett klassrumsklimat där alla känner sig accepterade och accepterar varandras 

olikheter. Även Säljö (2000) anser att motivationen och tilltron till den egna förmågan är viktig för all 

inlärning. Hans utgångspunkt är att all kunskap sker i samverkan med sociala och kulturella faktorer.  

 
Hur människor lär kan aldrig enbart reduceras till en fråga om enbart teknik och metod, 

vilket det finns en tendens att göra särskilt inom skola och utbildning /… / Att inte förstå 

eller att ständigt misslyckas formar med all sannolikhet människor i samma utsträckning 

som mer positiva erfarenheter. ( s.12) 

 

Säljö menar att den som ofta misslyckas lär sig att det inte är mödan värt att försöka igen och tappar 

därför tilltron till den egna förmågan. Likväl får den elev som ofta känner meningsfullhet och 

motivation i arbetet en ökad tilltro på vad den klarar av. Han betonar att lära sig läsa och skriva inte är 

detsamma som att återge en text, utan kräver också att man kan koppla texten till en fysisk verklighet. 

Det, anser Säljö, är vad modern utbildning handlar om.  
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Partinen (2007), är inspirerad av Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Lärandet beskrivs som en 

process som skapas i samspel mellan elev och lärandemiljö. Han menar att eleven skapar sin egen 

utvecklingszon. Eleven har erfarenhet och kunskap med sig till skolan. Som lärare handlar det om att 

respektera elevens erfarenheter och att hitta elevens egen motivation till lärandet. På så sätt kan eleven 

känna meningsfullhet i lärandet och utmanas till en fortsatt utveckling.  

Datorn i den tidiga läs- och skrivinlärningen    

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) beskriver forskningsprojektet 
3
LärIT som undersökt hur 

IKT (informations- och kommunikationsteknik) kommer in i de yngre barnens liv i förskola och skola. 

De anser att utveckling av tal- och skriftspråket sker i meningsfulla sammanhang och att utvecklingen 

i tal och skrift sker parallellt. Att skriva är ett sätt att kommunicera, menar de. Med hänvisning till 

Weaver (1990) skriver de: 

 
Forskningen visar att barn som inte får formell läs- och skrivundervisning utan dagligen 

samtalar, läser och skriver i intresseväckande och lustfyllda sammanhang, utvecklar sitt 

tal- och skriftspråk bättre än traditionellt undervisade barn. (Alexandersson, Linderoth & 

Lindö, 2001, s. 82) 

 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (a.a) hävdar att den stora skillnaden mellan traditionell och 

modern undervisning är pedagogens förmåga att få eleven att känna mening i skolarbetet. De delar upp 

datorarbetet i tre delar; inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Datorn, menar 

de, ger möjlighet att variera och förändra arbetssätt som gynnar inlärningen, särskilt för de elever som 

behöver extra stöd. Men arbetssättet är också en nödvändighet för att möta de behov som finns på 

arbetsmarkanden och i det avseendet blir även demokratiaspekten viktig för datorarbetet i skolan. I 

projektet LärIT upplevde man att näst intill alla elever såg skrivandet på datorn som meningsfullt och 

lustfyllt. Eleverna fick använda mycket tid för att skriva på datorn. De upplevde själva bland annat att 

det blev finare och att det gick lättare att ändra i texten då de skrev på datorn. Många tyckte även att 

det gick snabbare än vad det annars skulle ha gjort medan andra tyckte att det tog längre tid eftersom 

det var svårt att hitta bokstäverna. Alexandersson, Lindroth och Lindö (a.a) beskriver också en ökad 

kommunikation om texterna under arbetets gång där eleverna diskuterade både innehåll och form på 

ett sätt de inte upplevt tidigare. 

 

Utvecklingsprojektet Intelligent på tangent inleddes i Finland 2006-2009 och ingick som en del i det 

större forskningsprojektet- Läsning och skrivning i det 21:a århundradet (Heilä-Yllikalio & 

Häggblom, 2010). Trots att Finland hamnat högt på de senaste årens PISA-mätningar anser Heliä-

Yllikalio, som är forskningsledare för projektet, att det finns anledning till oro. Hon hävdar att den 

kartläggning som finns i Finland visar att pojkarna hamnade på ett lägre resultat än flickorna, liksom 

svenskspråkiga elever jämfört med de finskspråkiga. Heliä-Yllikalio är kritisk till att PISA-

undersökningarna hittills alltför ensidigt fokuserar på läsning. 

 
PISA-undersökningen fokuserar endast på läsning (reading literacy) medan elevers 

skrivkompetens lämnas utanför i mätningarna. Kartläggningen ger således en begränsad 

beskrivning av elevers läsning och skrivning och därmed väcks naturligtvis frågan om vad 

som egentligen sker i klass-rummen. (Heilä-Yllikalio & Häggblom, 2010, s.12) 

 

Hon anser därför att det är av största vikt att intresset inom forskningen riktas mot både läsning och 

skrivning samt att man tar hänsyn till den teknologiska utvecklingen som hon menar både stödjer och 

utmanar undervisningen (a.a, s.12). Projektet Intelligent på tangent inriktades mot läsning och 

skrivning på svenska i Finland och inspirerades av Tragetons metod Att skriva sig till läsning 

(Trageton, 2005). Projektet har hittills resulterat i ett flertal rapporter, uppsatser och påbörjade 

avhandlingar. Några av dem presenteras i boken Intelligent på tangent (Heilä-Yllikalio & Häggblom, 

2010). I boken redogörs för några forskningsresultat där man bland annat kommit fram till att de 

                                                      
3 LärIT- Lärande via InformationsTeknik. Projekt Finnanserat av forskningsmedel från Högskoleverket. 
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elever som deltagit i projektet haft en god skrivutveckling och att datorskrivandet inte haft några 

negativa konsekvenser för handskrift. Dessutom poängteras en mycket stor skrivglädje bland eleverna 

i projektgruppen (a.a, s.14).  

 

Lundberg (2010) anser att det finns en risk att datorbaserade undervisningsprogram inte sätter 

elevernas behov i främsta rum, tekniken blir det primära istället för elevens behov. Han medger dock 

att det finns datorprogram som är effektiva och lyfter fram möjligheter till automatisering eftersom 

datorn ger möjligheter till ”överinlärning”. Datorprogram kan även öka motivationen i arbetet och 

reagerar inte negativt om eleven gör fel. Men, skriver Lundberg, IT-tekniken får inte överskattas. Det 

mänskliga stödet kan aldrig ersättas av en dator.  

Tragetons metod  
Arne Trageton är lärarutbildare och pedagog i Norge. Han har utvecklat en metod för den tidiga läs- 

och skrivinlärning, Att skriva sig till läsning, som innebär att eleverna startar sin läs- och skrivprocess 

med att skriva på datorn. Trageton (2005) menar att forskningen visar att det är lättare för eleverna att 

skriva innan de börjar läsa. Han anser att det är mer naturligt för alla barn att närma sig skriftspråket 

via skrivandet. Många elever är inte så finmotoriskt mogna och upplever det som svårt med hantverket 

att skriva med penna i den tidiga skrivprocessen. Dessutom kan elevernas energi användas till att 

formulera innehållet i sina texter istället för att forma bokstäver när datorn användas som ett 

skrivverktyg, menar Trageton. Han hävdar också att allt för många barn vid traditionell läs- och 

skrivinlärning:”…slösar bort tid med att öva på bokstäver de redan kan, medan andra ställs inför allt 

för höga krav…” (s.63). Trageton (2005) hänvisar till sin egen undersökning, Tekstskapning på 

datamaskin som baseras på det arbete som pågick i fjorton klasser i Norge, Finland, Danmark och 

Estland. Eleverna följdes under fyra år, 1999-2002, motsvarande förskoleklass till och med skolår tre i 

den svenska skolan. Eleverna använde enbart dator vid skrivandet och den formella handskriften 

påbörjades först i det tredje skolåret (motsvarande skolår två i Sverige). Begreppet läs- och 

skrivinlärning vändes till skriv- och läsinlärningen eftersom skrivandet fick en större roll i 

undervisningen. Trageton anser att eleverna som deltog i undersökningen visade större skrivglädje och 

mer läslust än andra elever efter sitt tredje skolår (motsvarande det andra skolåret i Sverige). 

 

Myrberg (2009) menar att det inte finns några vetenskapliga undersökningar som kan påvisa att 

Tragetons metod att ”Skriva sig till läsning” är bättre än den traditionell läs- och skrivundervisning. 

Han är därför mycket kritisk till metoden. De rapporter och undersökningar Trageton hänvisar till, 

hävdar Myrberg, har Trageton själv gjort och kan därför inte anses som relevant forskning. 

Datorn som ett alternativt verktyg i lärandet 
Skånes kunskapscentrum för Elever med Dyslexi, SKED, har som uppdrag att sprida kunskap om 

datorprogram och annan teknisk utrustning som kan användas i undervisningen för att kompensera 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. På SKED har man även utprovning av 
4
kompensatoriska 

hjälpmedel för den elevgruppen. Damsby (2008) har låtit 43 specialpedagoger och speciallärare, som 

deltagit vid utprovningen, svara på frågor som handlat om hur det fungerat med dataprogram och 

annan teknisk utrustning för eleverna ute på skolorna. Resultatet av studien visar bland annat att det 

ofta är brist på ekonomiska resurser som gör att man är sen med att kompensera elever vid läs- och 

skrivsvårigheter. Samtidigt var samtliga pedagoger överens om att det för de flesta elever är lättare att 

acceptera och använda datorn och annan teknisk utrustning ju tidigare i åldern den kommer in i 

undervisningen. Det framkom också att många av de tillfrågade pedagogerna ansåg sig ha god insikt i 

dyslexi men behövde mer fortbildning i handhavandet av de kompensatoriska hjälpmedlen och 

                                                      
4 Kompensatoriska hjälpmedel - Hjälpmedel, ofta tekniska som kompenserar för en eller flera svårigheter hos eleven t.ex. 

ett rättstavningsprogram på datorn eller talböcker för uppläsning. Kompensatoriska hjälpmedel fokuserar på elevens 

brister och används idag främst inom landstinget. Bland pedagoger används idag oftast benämningen Alternativa 

verktyg. 
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framför allt tid för att sätta sig in i dem. God tillgång till 
5
hård- och 

6
mjukvara är viktigt, menar 

Damsby, men det är på de skolor där pedagogerna ser elevens möjligheter och styrkor, där man har en 

god samverkan och en tydlig ansvarsfördelning mellan skolans personal som arbetet med 

kompensatoriska åtgärder lyckas bäst.  

                                                      
5 Hårdvara -teknisk utrustning  

6 Mjukvara- datorprogram 
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Metod 

Metodval 
Min ansats har varit att göra en kombinationsstudie där jag både använt mig av kvantitativa och 

kvalitativa metoder för att få svar på mina forskningsfrågor. Bryman (2001) menar att det bland 

forskarna är allt vanligare att blanda olika forskningsmetoder i samma undersökning, inte minst vid 

tillämpningen av fallstudier. Detta har passat mig bra eftersom jag varit ute efter att jämföra och följa 

upp elevernas färdigheter över tid, i en longitudinell studie, samtidigt som jag ville få svar på frågor 

som krävde en mer analytisk metod. På så sätt anser jag mig fått både en bred och djup kunskap om 

mitt undersökningsområde. 

 

Den kvantitativa delen handlade till största delen om att samla in och redovisa resultat från de olika 

testerna (se s. 38-39) som genomförts från mars, vårterminen i förskoleklass, till och med maj, på 

vårterminen i årskurs ett. På så sätt kunde jag på ett relativt säkert och snabbt sätt få en god överblick 

över hur elevernas läs- och skrivutveckling sett ut över tid samtidigt som resultaten var möjliga att 

jämföra med en större grupp elever. En stor del av det använda testmaterielet var 
7
standardiserat och 

normerat i 
8
staninepoäng. På så sätt har jag försökt minimerat risken för subjektiva bedömningar och 

hoppas på så sätt att resultaten blivit mer tillförlitliga. Jag har därmed kunnat bedöma hur 

”riskgruppsbarnens” läsutveckling såg ut i jämförelse med normalfördelningen över ett stort antal 

elever i samma åldersgrupp. Bryman (2001) anser att den kvantitativa forskningsstrategin passar bra 

vid insamling och analys av den typen av data.   

 

Kvalitativa studier bygger på förståelse av en verklighet som deltagarna upplever den (Byman, 2001). 

Det är samspelet mellan människor som är avgörande för hur sociala egenskaper utvecklas och dessa 

kan därför inte endast förklaras som enskilda fenomen. Syftet med den kvalitativa delen av min 

undersökning har varit att få en djupare kunskap om hur det fungerade för eleverna med datorarbetet 

samtidigt som jag ville få en insyn i hur de själva upplevde detta arbete. Med observationer i 

klassrumsarbetet har jag skapat mig en uppfattning om hur datorarbetet fungerade för vart och ett av 

”riskgruppsbarnen” samtidigt som jag försökt fånga elevernas attityd till arbetet. Patel och Davidsson 

(1994) menar att de vetenskapliga observationerna måste vara ”systematiskt planerade”. I annat fall 

skiljer de sig inte från de observationer vi gör i vår vardag (a.a, s.74). Jag använde mig därför av ett 

halvstrukturerat observationsschema, bilaga 1, som fungerade som stöd vid mina observationer. Det 

var viktigt för mig att ge utrymme för intressanta iakttagelser under själva observationstillfället som 

inte fanns med i schemat. Jag anser att jag med stöd av observationsschemat fått en god uppfattning 

om hur eleverna fungerade i arbetet med datorerna samtidigt som jag fått möjlighet att kunna jämföra 

olika aspekter i den undersökta gruppen.  En annan del av den kvalitativa undersökningsdelen 

handlade om enskilda intervjuer med ”riskgruppsbarnen”. Kvale och Brinkman (2009) menar:  

 
Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var 

före de vetenskapliga förklaringarna. ( s. 17) 

 

Syftet med mina intervjuer var att skapa mig en bättre överblick över hur eleverna själva såg på sitt 

arbete med datorskrivandet och hur de uppfattade läsandet. Jag använde mig vid detta tillfälle av 

                                                      
7 Standardiserat (test)- Test som utprovats på en större, representativ grupp som motsvarar den grupp vilken testet 

förväntas användas. 

8 Staninepoäng- Genom standardiserad bearbetning (normering) överförs antal rätt på det standardiserade testet till en 

standardiserad skala, t.ex. stanineskalan. Stanineskalan består av nio steg/poäng som direkt bygger på medelvärde 

och spridningsvärden i en normalfördelningskurva. 
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halvstrukturerade intervjuer, bilaga 2. Jag anser att jag på så sätt fick ett bra underlag för mina frågor, 

utan att vara allt för styrd i samtalen, och dessutom gemensamma utgångspunkter då det insamlade 

materielet skulle jämföras vid datainsamlingen.  

Bakgrund och urval  

Beskrivning av projektet 

Under vårterminen 2011 startade projektet, 1-1, med deltagare från två förskoleklasser från två olika 

skolor inom den kommun där undersökningen pågick. Varje elev fick under vårterminen tillgång till 

en varsin bärbar dator. Syftet var att datorn skulle användas på olika sätt i undervisningen under 

elevernas tre första skolår. Under det första skolåret användes datorn främst till att skriva på. 

Arbetssättet var inspirerat av Tragetons (2005) metod att skriva sig till läsning. Projektet drevs av en 

projektgrupp i kommunen. Projektgruppen bestod av lärare och specialpedagoger från de två 

deltagande klasserna samt skolledare från de båda skolorna. Dessutom ingick IT-samordnaren i 

kommunen. Projektet följdes upp av Caroline Liberg från Uppsala universitet, professor i 

utbildningsvetenskap och med en bakgrund som lärare. Hennes främsta intresse riktades mot elevernas 

textskrivande men hade tillsammans med projektgruppen även tagit fram ett schema för tester för att 

på så sätt kunna följa upp elevernas kunskapsutveckling under projekttiden. Detta skedde på olika sätt 

genom olika screenings- och individuella tester. De texter som eleverna skrev under projekttiden 

analyserades och utvärderades i gruppen. Jag kom in i projektet under oktober 2011, då eleverna just 

startat sitt första skolår. Under projektets andra år har Caroline Liberg fått forskningsanslag och ska 

följa upp och utvärdera elevernas texter under projektets gång. 

Presentation av datorarbetet 

Datorerna användes då eleverna gick i förskoleklass främst till att ”skrivleka” med. Med det menar jag 

att de fick skriva utan att krav ställdes på att bokstäverna skulle bli något mer än just bokstäver. Under 

det första skolåret blev skrivandet allt mer systematiskt. Eleverna delades in i tre fasta grupper med tio 

elever i varje grupp. Under varje vecka fanns det tre tillfällen till datorskrivande för varje elev. 

Däremellan skrev eleverna ingenting. Däremot skrev ibland läraren tillsammans med eleverna på 

blädderblock. De illustrerade också sina tidigare skrivna texter och redovisade dem för varandra i 

klassen. I klassrummet fanns det en stor tillgång till böcker och det gavs rikliga tillfällen till läsning av 

olika slag.  

 

Vid datorskrivandet tilldelades varje elev en varsin dator. På datorn fanns ett 
9
talsyntesprogram som 

var inställt så att eleven kunde lyssna på bokstavsljudet vid tangenttryckning. Varje elev hade också 

hörlurar så att de inte blev störda av varandra då talsyntesen användes. Då jag kom in i projektet hade 

eleverna påbörjat arbetet med att skriva meningar. Till att börja med skrev läraren början på 

meningarna som eleven skulle skriva av och därefter fylla på. Ofta gav läraren ett ”tema” för 

skrivandet; det kunde handla om någon aktuell händelse eller en genre till exempel spökhistorier. 

Innan skrivandet påbörjades diskuterade läraren och eleverna igenom temat och skrev tillsammans ner 

stödord i form av en tankekarta på tavlan. Lärarna var inspirerade av metoden att Skriva sig till läsning 

(Trageton, 2005), men hade anpassat metoden för att den bättre skulle passa deras arbetsätt och den 

grupp elever de arbetade med. Lärarna hade till exempel valt att eleverna till största delen arbetade 

enskilt vid datorerna eftersom de ansåg att det blev bättre arbetsro i klassrummet och att varje elev fick 

mer skrivtid. De arbetade även mer strukturerat med ordkunskap och meningsbyggnad än vad som 

ingår i Tragetons metod. 

Undersökningsgrupp  

Min ansats var från början att följa båda de klasser som deltog i projektet men jag upptäckte snart att 

det arbetet skulle bli allt för tidskrävande. Av den anledningen valde jag därför att endast följa en av 

                                                      
9 Talsyntesprogram- Program som installeras i datorn för att digital text ska kunna läsas upp med en syntetisk röst. 
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de två klasserna som deltog i kommunens 1-1 projekt. Det som avgjorde mitt val av klass var att 

lärarna i den valda klassen hade tidigare erfarenheter av att arbeta med datorskrivandet i läs- och 

skrivprocessen. På så sätt antog jag att jag skulle få en mer rättvis bild av arbetssättet. Skolan låg 

dessutom i ett område där många elever hade föräldrar med annat 
10

modersmål än svenska och jag fick 

därmed med ytterligare en aspekt i min undersökning. I den klassen jag följde fanns från början 30 

elever. En av eleverna slutade efter jullovet, det första skolåret, och därefter bestod klassen istället av 

29 elever. De var två lärare (100% och 50%) som arbetade med datorskrivandet i klassen, vilka båda 

hade tidigare erfarenheter av arbetet. Ytterligare en lärare fanns i klassen (50%) med huvudansvar för 

matematikundervisningen.  

Presentation av de fem eleverna  

I den utvalda klassen fanns fem elever som jag var särskilt intresserad av att följa, jag har som jag 

tidigare beskrivit valt att kalla dem ”riskgruppsbarnen”. De utmärkte sig redan på vårterminen i 

förskoleklassen samt vid skolstarten i årskurs ett då de hamnade lågt på de tester som genomfördes 

vad gällde den fonologiska medvetenheten samt bokstavskännedom. Studier har visat att om elever 

med dessa svårigheter tidigt uppmärksammas och får stöd kan deras tidiga läs- och skrivprocess 

underlättas avsevärt (Myrberg 2007a, Lundberg, 2010; Wolff, 2006; et.al). Bland ”riskgruppsbarnen” 

fanns fem elever, tre pojkar och två flickor. Tre av dem hade föräldrar med ett annat modersmål än 

svenska, en elev hade en förälder med ett annat modersmål än svenska och den sista eleven hade 

föräldrar med enbart svenska som modersmål.  

 

”Riskgruppsbarnens” namn som nämns i texten är inte överensstämmande med deras riktiga.  
Namn: Kön: Modersmål: 

Ahmed Pojke Annat 

Isac Pojke Annat/Sv 

Daniel Pojke Svenska 

Aylin Flicka  Annat 

Samira Flicka Annat 

Figur 1. Sammanställning av de barn som ingått i studien, de sk. ”riskgruppsbarnen” 

Genomförande  

Arbetet med datorn 

Vid tre tillfällen deltog jag då eleverna arbetade med datorskrivandet. Lektionen började med att 

läraren tillsammans med eleverna diskuterade det valda temat för skrivandet. Då jag var med skulle 

eleverna berätta om något som hänt under påsklovet. Valda ord skrevs ner av läraren i en gemensam 

tankekarta som stöd för det kommande skrivandet. Under lärarens inledning av arbetet lyssnade de 

flesta eleverna uppmärksamt. Flera av dem deltog även aktivt i diskussionen. När elevernas arbete 

sedan skulle påbörjas såg det lite olika ut. Datorerna var redan påslagna. Eleverna öppnade 

talsyntesprogrammet och startade upp ett Word-dokument innan de började sitt arbete. Därefter skulle 

de infoga dagens datum och skriva in rubrik för ämnet i dokumentet. Först därefter påbörjades 

skrivandet. Några elever kom igång snabbt medan andra hade lite svårare att starta upp. När eleverna 

skrivit färdig sin text sparades den i elevens mapp på datorn. Därefter skrevs dokumentet ut på 

kopiatorn som stod i korridoren och lämnades in till fröken. Senare illustrerades texterna med bild och 

några av dem sattes upp på väggen. Alla texter samlades sedan i elevens ”Egen bok”.  

 

                                                      
10 Modersmål- Det språk som en person först lära sig tala som litet barn, kan vara fler än ett. 
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Sammanfattningsvis upplevde jag en stor arbetsglädje i gruppen. Rutinerna för arbetsgången var väl 

inarbetade och eleverna verkade vara positiva till arbetsuppgiften. Vissa elever hade lite svårt med 

koncentrationen då några elever blev klara med sin uppgift innan de andra och gick ut i korridoren för 

att hämta sin utskrift. En del av dem som fått texten utskriven satte sig tillsammans och läste sina 

texter högt för varandra i gruppen. Även detta störde fokuseringen i arbetet för en del av eleverna. Den 

tekniska delen fungerade bra under själva skrivandet däremot var det en del elever som hade problem 

att öppna dokument och att spara dem efter avslutat arbete. Jag anser att mitt deltagande gav mig en 

bra överblick över hur arbetet med datorskrivandet fungerade för alla elever i klassen. Mina 

observationer var dock riktade mot ”riskgruppbarnen”. Med stöd av mitt observationsschema, bilaga 1 

studerades dessa enskilt under tjugo minuter.  

Läsning och intervjuer med ”riskgruppbarnen” 

I början av maj var jag tillbaka till klassen för att träffa ”riskgruppsbarnen” igen, denna gång enskilt. 

Vi träffades i ett litet grupprum i närheten av klassrummet. Det var inga störande moment under våra 

intervjuer. De flesta eleverna var mycket pratsamma och jag upplevde det som om de tyckte att det 

bara var positivt att få sitta enskilt med mig en liten stund. Som underlag för mina frågor hade jag 

mina halvstrukturerade intervjufrågor, bilaga 2. Frågorna handlade om hur eleverna upplevde läsandet 

och skrivandet. Intervjun pågick mellan fem och femton minuter. Därefter läste eleven en text högt för 

mig (Hedenfalk, Munk & Palm, 2007, s.103), bilaga 3. Enligt Lundberg och Herrlin (2005) bör 

eleverna klara av att läsa den valda texten efter det första skolåret samt kunna svara på de frågor som 

hörde till texten. Intervjuerna och läsningen spelades in.  

 

Jag började med att intervjua de fem ”riskgruppbarnen”. Därefter ville flera elever i klassen komma in 

till mig, vilket passade mycket bra. Jag passade då på att låta dessa elever läsa samma text högt för 

mig men gjorde inga intervjuer med dessa elever.  

Etiska aspekter 
Innan undersökningen påbörjades skickades ett missivbrev hem till samtliga vårdnadshavare, bilaga 4. 

I brevet fanns en beskrivning av den kommande undersökningen. Där fanns även kontaktuppgifter till 

mig om vårdnadshavaren, innan eller under studien, ville ta kontakt för frågor eller ytterligare 

information om arbetet. Jag informerade i brevet även om de etiska aspekterna vad gällde frivillighet 

och anonymitet enligt Vetenskapsrådets forskningsprinciper (2002). Vårdnadshavarna uppmanades att 

skriftligt svara på brevet oavsett om de godkände att deras barn deltog i studien eller inte. 

Missivbrevet delades ut och samlades upp av klassläraren. Samtliga vårdnadshavare godkände att 

deras barn deltog. 

 

Allt insamlat materiel och redovisning av resultat i den här studien har kodats och avidentifierats så att 

ingen utanför projektet kan identifiera eleverna. Inget av det insamlade materielet kommer vara 

möjligt att användas till annat syfte än för redovisning inom projektet och i denna studie. 

 

Jag har i möjligaste mån försökt att intressera mig för alla elever då jag besökt klassen, för att på så 

sätt undvika att de fem studerade eleverna skulle känna sig särskilt utpekade. Vissa tester har jag 

genomfört med samtliga elever, till exempel högläsningen.  



 

 

20 

 

Resultat 

Jag har delat in resultatdelen i två delar. I den första delen presenterar jag resultatet individuellt för 

samtliga fem ”riskgruppsbarn”. Därefter gör jag en sammanställning av resultaten utifrån studiens 

frågeställning. Som tidigare nämnts är namnen på eleverna inte överensstämmande med deras 

verkliga.  

 

I den första tabellen förtydligar jag de tester som legat som underlag för de testresultat som 

presenteras, vilket inte görs i tabellerna för övriga ”riskgruppsbarn”. Även högläsnings- och 

bedömningsmateriel som använt för samtliga elever i den studerade gruppen presenteras endast under 

resultatdelen för den första eleven.  

 

Genomförda normerade tester redovisas med stanineskalan. Den bygger på en 

normalfördelningskurva i nio steg där medelvärdet ligger på fem och standardavvikelsen är två. 

Värden på tre eller lägre bör särskilt observeras. Då maxresultatet uppnås innan stanine 9 

redovisas detta genom att fler värden noteras i resultaten, till exempel 5-9. I ej normerade tester 

redovisas maxresultatet inom parentes efter rubriken antal rätt.  

 

Jag har tagit del av ”riskgruppsbarnens” egna texter som samtliga skrevs under maj månad i 

slutet av det första skolåret. Av etiska skäl har jag valt att inte publicera texterna men gör ändå en 

kortare analys av dem liksom för den högläsning som genomfördes under samma månad.  

 

Under rubriken Kartläggning av läsning och skrivning har jag utifrån Nya språket lyfter (Skolverket 

2008) gjort en bedömning av elevernas läs- och skrivförmåga efter det första skolåret.  

Materialet är ett bedömningsstöd för lärare för att följa elevernas kunskapsutveckling i svenska och 

svenska som andraspråk under de första sex skolåren. Det är upplagt med ett antal observationspunkter 

med avstämningar, A-F, där observationspunkt C ska avspegla årskurs tre och F årskurs sex.  Jag har i 

min kartläggning bedömt observationspunkt A och delar av observationspunkterna i B (Läsa B:1 och 

B:2 samt Skriva B:1 och B:3) som uppnådda kunskaper i årskurs ett, bilaga 5. 

 

Ahmed  

Testresultat: 

Tester: Versaler Gemener Bornholm
11

 Fonolek
12

 Ordkedjor
13

 

 antal rätt (29) antal rätt (29) antal rätt (35) stanine stanine 

f-klass 14 (mars) 17 (mars) 5 (maj)      

ht skolår 1 21 (sep) 17 (sep)   4 (sep)   

vt skolår 1 29 (feb) 29 (feb)     2 (maj) 

Figur 2. Ahmed: Sammanställning av testresultat under förskoleklass och skolår 1. 

                                                      
11 Bornholm- Hur låter ordet? Test som mäter fonologisk medvetenhet (Häggström & Brännström, 2008) 

12 Fonolek- Test för bedömning av fonologisk medvetenhet (Olofsson, 1994) 

13 Ordkedjor- Test som bedömer elevens avkodningsförmåga (Jacobson, 2009) 
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LäsEttan
14

: Versaler  Gemener  Funktionsord
15

 Innehållsord
16

 Nonsensord
17

 

 stanine stanine stanine stanine stanine 

maj skolår 1 4-9 4-9 5-9 5 5 

Figur 3. Ahmed: Sammanställning av resultat av testet LäsEttan, maj skolår 1. 

 

Bokstavskännedom: 

Ahmed kände till fjorton versaler och sjutton gemener i mars på vårterminen i förskoleklass. I 

februari, knappt ett år senare, behärskade han samtliga bokstavsljud.  

Fonologisk medvetenhet: 

Testet som mätte den fonologiska medvetenheten, Bornholm, visade på ett mycket lågt resultat i slutet 

av förskoleklassen. I september då han nyligen börjat sitt första skolår visade Fonoleks testresultat på 

stanine 4, vilket ligger strax under medelvärdet på stanineskalan.   

Ordavkodning: 

På det ordkedjetest som genomfördes i maj, skolår ett, visade resultatet på stanine 2, vilket anses vara 

lågt. På de deltester i LäsEttan som även de avser att mäta ordavkodningen; Funktionsord, 

Innehållsord och Nonsensord, visade däremot testresultaten på ett betydligt högre värde, minst stanine 

5, trots att de genomförts under samma period. 

Högläsning
18

 

Då Ahmed läste en text högt för mig ljudade han först tyst igenom varje mening. Därefter läste han 

hela meningen högt utan att staka sig. Vid ett tillfälle vände han läsriktning och läste Fur istället för 

Ruff. Han reagerade inte på felläsningen utan läste bara vidare. Han svarade rätt på samtliga frågorna 

om innehållet i texten.  

 

Elevtext 

I den text Ahmed skrev kunde man tydligt se att det fanns en skrivglädje hos honom. Han skrev en 

lång berättelse om hur det gick till när hans farföräldrar träffades. Han skrev för att förmedla något och 

det gick lätt att följa med i handlingen. Meningsbyggnaden var riktig men det saknades punkt och stor 

bokstav. Han stavade rätt på flera ord som inte är ljudenligt stavade.  

 

Kartläggning av läsning och skrivning 

Ahmed hade i maj, skolår ett, uppnått avstämningsnivå B i Nya Språket lyfter (Skolverket, 2008) både 

vad gällde läsning och skrivning med undantag av observationspunkt b:2 som handlar om att forma 

bokstäver för hand.   

 

Elevens uppfattning om att skriva och läsa 
Då jag träffade Ahmed berättade han att han tyckte mycket om att skriva på datorn. Han ville gärna 

jobba mer med detta. 

 
Jag skriver aldrig med penna och papper /... / Det är bäst då jag får bestämma själv 

innehållet i det som ska skrivas.  

 

Datorskrivandet skedde framför allt enskilt för eleven. Vid några tillfällen hade han dock fått arbeta 

tillsammans med en kamrat. Dessa tillfällen upplevdes mycket positiva. Han berättar vidare att han 

                                                      
14 LäsEttan-Kartläggningstester skolår 1 (Johnsson, 2011) 

15 Funktionsord- ord med abstrakt betydelse vars huvuduppgift är att förbinda textens betydelseord med varandra t.ex. 

och, som, men. 

16 Innehållsord- är ord med tydlig egen betydelse (t.ex. hund, varm, jogga) 

17 Nonsensord- Nonsensord används för att mäta hur eleven klarar den ”fonologiska omkodningen” då orden saknar 

betydelse, dvs förmågan att avkoda ett okänt låtsasord. 
18 Den gemensamma text som lästes med samtliga elever var God läsutveckling i praktiken (Hedenfalk, Munk & Palm 

(2007, s. 103). Enligt Lundberg & Herrlin (2005) bör eleverna klara av den texten efter det första läsåret. 
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föredrog att använda datorn än penna vid skrivandet. 

 
Det är bra att skriva på datorn för då lär jag mig att skriva mer, bokstäver och så. 

Om det blir fel kan man ändra.  

 

Under min observation lyssnade han på bokstavsljuden med stöd av talsyntesen och några gånger även 

på orden. Ibland gick han tillbaka i texten och lyssnade igen. Jag uppfattade det som om han 

uppskattade talstödet under sitt skrivande. 

 

Ahmed berättade att han tyckte mycket om att läsa tyst för sig själv men uppskattade också när fröken 

läste högt för hela klassen. Särskilt uppskattade han böcker som handlade om sport.  

 

Sammanfattning 
Ahmed hade uppnått den förväntade nivån i sin skriv- och läsutveckling efter det första skolåret. Han 

hade en positiv inställning till att skriva och läsa och visade stor tilltro till den egna förmågan. Jag 

anser att arbetssättet i den tidiga läs- och skrivprocessen för Ahmeds del varit positivt. I testresultaten 

finns en viss motsättning mellan några tester som avses bedöma elevens förmåga att avkoda ord, trots 

att de genomförts under samma tidsperiod. Testet Ordkedjor visar på låga resultat medan LäsEttans 

delmoment Funktionsord, Innehållsord och Nonsensord däremot var relativt höga. Det kan eventuellt 

förklaras av att det inte funnits med någon tidsaspekt med i LäsEttans resultatredovisning.  

Isac 

Testresultat: 

Tester: Versaler Gemener Bornholm Fonolek Ordkedjor 

  antal rätt (29) antal rätt (29) antal rätt (35) stanine stanine 

f-klass 9 (mars) 4 (mars) 8 (maj)     

ht skolår 1 8 (sep) 3 (sep)   3 (sep)   

vt skolår 1 15 (feb) 9 (feb)   6 (feb)  1 (maj) 

Figur 4. Isac: Sammanställning av testresultat under förskoleklass och skolår 1. 

 

LäsEttan: Versaler  Gemener  Funktionsord Innehållsord Nonsensord 

 stanine stanine stanine stanine stanine 

maj skolår 1 1 (20)19 1 (18)20 2 1 1 

Figur 5. Isac: Sammanställning av resultat av testet LäsEttan, maj skolår 1 
 

Bokstavskännedom: 

På vårterminen i förskoleklass var Isac säker på färre än tio bokstavsljud. Fortfarande på vårterminen, 

skolår ett, var bokstavskännedomen mycket låg. I maj var han säker på tjugo versaler och arton 

gemener, stanine 1. 

Fonologisk medvetenhet: 

I förskoleklass visade testresultatet på mycket låga resultat beträffande den fonologiska 

medvetenheten, 8 rätt av 35 möjliga. Testresultatet på Fonolek som genomfördes under september, det 

första skolåret, visade på stanine 3. Samma test genomfördes under februari och visade då på en 

markant förbättring av resultatet, stanine 6, vilket ligger över medelvärdet. 

Ordavkodning: 

Samtliga testresultat visade på mycket låg ordavkodningsförmåga, stanine 1-2. 

                                                      
19 Max 28 rätt. Isacs resultat syns i parentesen. 

20 Se ovan 
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Högläsning   

Isac fick använda mycket energi till att avkoda den text han läste högt för mig. Han hade mycket svårt 

med fonem-grafemkorrespondensen. Han tog lång tid på sig och ljudade sig igenom alla orden. Vid 

flera tillfällen tystnade han och såg sig omkring. Han hade svårt att hålla fokus och vid slutet av 

läsningen verkade han mycket trött. Någon gång frågade han mig om hjälp då han inte kom ihåg 

bokstavsljudet eller då han hade svårigheter med 
21

syntesen av ordet. Vid några tillfällen läste han ut 

ordet med fel bokstavsljud, Ola blev Oba. Han reagerade inte på felet. Det är sannolikt att han inte 

kände igen namnet. Trots stora svårigheter med avkodningen svarade han rätt på det flesta 

innehållsfrågorna efter läsningen.   

Elevtext 
Isacs text bestod endast av några få rader. Det var svårt att förstå sammanhanget i texten. Läraren 

berättade att Isac fått mycket hjälp med att skriva orden. Meningsbyggnaden var godkänd. Det fanns 

mellanrum mellan orden och han använde sig av stor bokstav och punkt. Det går inte att utesluta att 

läraren hade hjälpt till med detta. 

 

Kartläggning av läsning och skrivning 

Isac klarade av avstämningsnivån A samt B:2 i den del som handlade om läsningen i Nya Språket 

lyfter (Skolverket, 2008). I sitt skrivande hade han däremot inte uppnått alla observationspunkter.  Han 

klarade a:1- a:3 men jag har svårt att se att han skrev för att uttrycka sig och minnas (a:4).  

 

Elevens uppfattning om att skriva och läsa  
Isac hade mycket svårt att komma igång med sitt arbete då jag var med vid datorskrivandet. Han satt 

tyst och pillade med tröjan och kom inte igång. Först när läraren kom för att hjälpa honom började han 

fokusera på arbetet. Han berättade för läraren vad han ville skriva och hon ljudade orden högt för att 

på så sätt hjälpa honom med att uppmärksamma bokstavsljuden. Isac började skriva lite, men när 

läraren gick vidare avstannade arbetet återigen. Vid vår intervju berättade Isac att han föredrog att 

skriva med penna och att han ville skriva mindre på dator. Att skriva på datorn ansåg han som mycket 

tråkigt.   

 
Ibland är det roligt när man får skriva inbjudningskort. Det är roligare att skriva med 

penna än på datorn för det är lättare. På datorn … måste man hitta, det är svårt. Man 

håller och skriver  då man skriver med penna då man trycker på datorn kan det bli 

någon annan bokstav. 

 

Då eleverna vid tidigare tillfällen skrivit tillsammans i par uppskattade Isac datorskrivandet betydligt 

mer. Arbetet blev roligare eftersom de då kunde hjälpa varandra, berättade han.  

 

Isac berättade för mig att han tyckte mycket om att läsa böcker. Helst läste han tyst för sig själv. Han 

beskrev en god tillgång till skönlitteratur i klassrummet. Upplevelsen var att det inte fanns någon 

svårighet att hitta en bra bok. Även lärarens högläsning för hela klassen uppskattades mycket.  

Sammanfattning 

Isac befann sig på en mycket låg nivå i sin läs- och skrivutveckling i slutet av det första skolåret. 

Fortfarande hade han stora svårigheter med 
22

grafem-fonemkorrespondensen. Trots betydande 

avkodningsproblem med den lästa texten förvånade han mig genom att komma ihåg det mesta av 

innehållet. Han upplevde själv att läsningen var rolig men att det var svårt och tråkigt att skriva på 

datorn. Hur Isacs läs- och skrivutveckling skulle ha sett ut om han fått en annan läs- och 

skrivundervisning under det första läsåret är svårt att fastslå. I hans fall har det erbjudna arbetssättet 

med datorn i alla fall inte varit tillräckligt.  

                                                      
21 Syntesen av ord- Föra samman ljud till ord. 

22 Fonem-grafemkorrespondensen- Kopplingen mellan bokstavsform och bokstavsljud 
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Daniel  
Under vårterminen då Daniel gick sitt första skolår fick han, efter utredning, diagnosen generell 

språkstörning. 

 

Testresultat: 

Tester: Versaler Gemener Bornholm Fonolek Ordkedjor 

  antal rätt (29)  antal rätt (29) antal rätt (35)  stanine stanine 

f-klass 10 (mars) 7 (mars) 8 (maj)     

ht skolår 1 14 (sep) 9 (sep)   3 (sep)   

vt skolår 1 22 (feb) 18 (feb)   5 (feb) 1 (maj) 

Figur 6. Daniel: Sammanställning av testresultat under förskoleklass och skolår 1. 

 

LäsEttan: Versaler Gemener Funktionsord Innehållsord Nonsensord 

 stanine stanine stanine stanine stanine 

maj skolår 1 2 (24)23 2 (23)24 2 2 1 

Figur 7.  Daniel: Sammanställning av resultat av testet LäsEttan, maj skolår 1. 

 

Bokstavskännedom: 

I slutet av förskoleklass kunde Daniel färre än tio bokstavsljud. Även under höstterminen det första 

skolåret låg resultatet på bokstavskännedom fortfarande mycket lågt, fjorton versaler och nio gemener. 

På vårterminen, skolår ett, hade resultatet ökat men han var i slutet av det första skolåret inte helt säker 

på alla ljuden och kunde då tjugofyra versaler och tjugotre gemener .  

Fonologisk medvetenhet: 

Den fonologiska medvetenheten var under förskoleklassen mycket låg, 8 rätt av 35 möjliga. Under 

höstterminenen, årskurs ett, visade testresultatet på stanine 3 och på vårterminen under samma årskurs 

hade resultatet ökat till stanine 5.  

Ordavkodning: 

Testresultaten visade på mycket låga resultat beträffande ordavkodningen, stanine 1-2.  

 

Elevtext 

Daniel ”tappade” och blandade en del bokstäver i sin text. Utan förförståelse för den skrivna texten var 

det mycket svårt att förstå innehållet. Det fanns mellanrum mellan orden och han började sin text med 

stor bokstav och avslutade med punkt.  

Högläsning  

Vid högläsningen för mig ljudade Daniel högt och mödosamt igenom texten. Han läste varje 

bokstavsljud för sig till exempel j-a-g-a-r därefter påbörjade han syntesen. Ibland upprepade han de 

ord han ljudat sig igenom men lika ofta läste han vidare. Några ord kände han igen, t.ex. boll och 

hund, och läste dem som ordbilder. En del bokstavsljud blandades ihop, han läste till exempel Sajas 

istället för Saras. Han reagerade inte på felet och läste Saja även nästa gång ordet förekom i texten. 

Vissa bokstäver hade han svårt att komma ihåg som till exempel å och ä. Han frågade mig hur de lät 

men glömde dem sedan när de dök upp i texten nästa gång. Efteråt hade han svårt att minnas 

innehållet i den lästa texten. 

 

Kartläggning av läsning och skrivning 

Trots svårigheter hade Daniel uppnått avstämningen för nivå A i Nya Språket lyfter (Skolverket, 

2008), både i läsningen och i skrivningen i slutet av det första skolåret. Han förstod hur ”läskoden 

                                                      
23 Max 28 rätt. Daniels resultat syns i parentesen. 

24 Se ovan 
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fungerade” men hade fortfarande stora svårigheter att automatisera bokstavsljuden och fick därför 

även stora svårigheter med ordavkodningen. 

 

Elevens uppfattning om att skriva och läsa  
Daniel var mycket positivt inställd till datorskrivandet. Han ville gärna jobba mer vid datorn. Han 

uppskattade att arbeta tillsammans med en kamrat för att man då kunde få hjälp av varandra. 

Talsyntesen användes frekvent under hela skrivandet. Han lyssnade på bokstavsljuden och orden. 

Ibland gick han tillbaka och lyssnade på hela texten, berättade Daniel för mig vid vår intervju. Han 

ansåg att han hade stöd av talstödet under hela skrivandet. Det hände att han ibland även använde 

penna då han skrev.  

 
Men det är roligast att skriva på datorn, för då behöver man inte skriva 

bokstäverna. På datorn kan man sudda ut /…/ man backar. 

 

Då jag var med vid datorskrivandet ljudade Daniel bokstäverna högt för sig själv. Han markerade den 

text han skrev och lyssnade därefter på den flera gånger med stöd av talsyntes. Då han inte var nöjd 

med innehållet ändrade han i texten. Jag såg tydligt att han hade stor nytta av att använda talstödet och 

att han upplevde detta som mycket positivt. Daniel berättade för mig att han tyckte mycket om att läsa 

böcker på egen hand. Då läste han helst tyst för sig själv. Han uppskattade även när läraren läste högt 

för hela klassen.  

 

Sammanfattning 
Daniel hade en mycket positiv inställning till arbetet med datorskrivandet. Datorns fördelar framför 

pennans beskrevs då han berättade om sina upplevelser av att det var lättare att forma bokstäverna och 

ändra vid behov med datorskrivandet än vad det annars skulle ha varit. Han utnyttjade frekvent även 

talsyntesen på datorn som stöd i det egna skrivandet. Han visade tydligt behovet av att få lyssna på 

bokstavsljud och ord under den tid han skrev. Vissa bokstäver var inte automatiserade vid det första 

skolårets slut men det hade ändå skett en positiv, om än långsam, utveckling. Enligt mitt sätt att se det 

har datorskrivandet och användandet av talsyntes varit mycket positivt för Daniel.  

 

 

Aylin 

Testresultat: 

Tester: Versaler Gemener Bornholm Fonolek Ordkedjor 

  antal rätt (29) antal rätt (29) antal rätt (35) stanine stanine 

f-klass 7 (mars) 5 (mars) 8 (maj)     

ht skolår 1 7 (sep) 5 (sep)  1 (sep)   

vt skolår 1 24 (feb) 26 (feb)   4 (feb) 4 (maj) 

Figur 8. Aylin: Sammanställning av testresultat under förskoleklass och skolår 1. 

 

LäsEttan: Versaler Gemener Funktionsord Innehållsord Nonsensord 

 stanine stanine stanine stanine stanine 

maj skolår 1 4-9 4-9 4 4 6 

Figur 9.  Aylin: Sammanställning av resultat av testet LäsEttan, maj skolår 1. 
 
Bokstavskännedom: 

Under våren i förskoleklass kunde Aylin endast återge fem versaler och sju gemener. Resultatet var 

exakt detsamma vid terminstart, skolår ett. Först under vårterminen ”lossade” det för henne och i slutet 

av det första skolåret behärskade hon samtliga bokstavsljud.  
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Fonologisk medvetenhet: 

Resultatet på Bornholmtestet på våren i förskoleklass visade på en mycket låg fonologisk 

medvetenhet. I september, det första skolåret, var resultatet på Fonolek på stanine 1. Då samma test 

genomfördes i februari hade testresultatet ökat till stanine 4. 

Ordavkodning: 

Testresultatet på Ordkedjor och LäsEttan visade att Aylin hade en relativt god ordavkodningsförmåga 

i slutet av sitt första skolår, stanine 4.  

 

Elevtext 

Aylin skrev en lång berättelse om en sjöjungfru som ville bli människa. Hon hade en tydlig struktur i 

den text hon skrev. Det fanns en ”röd tråd” i berättelsen och det var lätt att följa med i handlingen. 

Stavningen var ljudenlig. Hon hade en bra meningsbyggnad och använde skiljetecken och stor bokstav 

vid ett flertal tillfällen.  

Högläsning  

Då Aylin läste den utvalda texten för mig ljudade hon högt igenom de flesta orden. Därefter upprepade 

hon hela meningen med flyt. Några vanliga kortare ord kände hon igen till exempel är, en och har, 

dem läste hon som ordbilder. Vid längre ord blev hon osäker och läste ibland om dem flera gånger. 

Hon blev också mycket osäker vid ord som hon inte kände igen sedan tidigare. Hon svarade rätt på 

alla frågorna om innehållet i den lästa texten. 

 

Kartläggning av läsning och skrivning 

Aylin har uppnått avstämningsnivå B i Nya språket lyfter (Skolverket, 2008) i alla observationspunkter 

vad gäller läsningen. Hon klarar observationspunkt B:1 och B:3 vad gäller skrivning. Därmed har hon, 

enligt min bedömning, uppnått den förväntade nivån för årskursen både vad gäller läsningen och 

skrivningen. 

  

Elevens uppfattning om att skriva och läsa  
Aylin berättade att hon tyckte mycket om att skriva. Tiden som avsattes för datorskrivande tyckte hon 

var tillräcklig. Bäst tyckte hon om när läraren bestämde vad som skulle skrivas. Att skriva med penna 

gjorde hon aldrig.  

 
Det är bättre med datorn /… / Om det blir fel när man skriver på datorn finns det en pil 

som man trycker på.  

 

Då jag var med och observerade arbetat med datorskrivandet kom hon snabbt igång med arbetet. 

Behövde hon hjälp med stavningen frågade hon fröken eller kamraten bredvid. Hon arbetade 

självständigt och noggrant och verkade helt obekymrad då kamraterna avslutade sina arbeten och 

fortsatte lugnt med sitt egen skrivande. Hon hade under hela arbetet på sig sitt headset och jag 

upplevde att hon hade stor nytta av att lyssna på talsyntesen under sitt skrivande. Aylin berättade för 

mig att hon tyckte mycket om att läsa. Helst läste hon tyst, men hon gillade också att lyssna på läraren 

när hon läste högt för hela klassen.  

Sammanfattning 

Aylin hade vid slutet av sitt första skolår kommit igång bra både med sitt läsande och med sitt 

skrivande. Arbetssättet i klassen verkar ha varit tillräckligt för att Aylin skulle få en positiv utveckling 

i sin läs- och skrivprocess. Hon visade en stor glädje i sitt arbete.  
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Samira  

Testresultat: 

Tester: Versaler Gemener Bornholm Fonolek Ordkedjor 

  antal rätt (29) antal rätt (29) antal rätt (35) stanine stanine 

f-klass 10 (mars) 6 (mars) 17 (maj)     

ht skolår 1 14 (sep) 12 (sep)   3 (sep)   

vt skolår 1 26 (feb) 27 (feb)   5 (feb) 3 (maj) 

Figur 10. Samira: Sammanställning av testresultat under förskoleklass och skolår 1. 

 

LäsEttan: Versaler Gemener Funktionsord Innehållsord Nonsensord 

 stanine stanine stanine stanine stanine 

maj skolår 1 1(19)25 3(26)26 5 4 4 

Figur 11. Samira: Sammanställning av resultat av testet LäsEttan, maj skolår 1. 

 

Bokstavskännedom: 

Samira hade liten kännedom om bokstavsljud under våren i förskoleklass. I slutet av det första skolåret 

hade bokstavskännedomen ökat till tjugosex versaler och tjugosju gemener. Anmärkningsvärt var att 

testresultatet sänktes betydligt i maj, i slutet av det första skolåret, då det visade på bokstavskännedom 

om nitton versaler och sjugosex gemener. 

Fonologisk medvetenhet: 

Testresultatet visade att den fonologiska medvetenheten var mycket låg på vårterminen i förskoleklass, 

endast sex rätt av trettiofem möjliga. På hösten det första skolåret visade testresultatet på Fonolek på 

stanine 3. Då samma test genomfördes i februari, skolår ett, visade resultatet på en betydande ökad 

fonologisk medvetenhet, stanine 5.  

Ordavkodning: 

Ordkedjornas resultat visade på en relativt långsam ordavkodningsförmåga i maj i slutet av det första 

skolåret, stanine 3. LäsEttan visade på ett något högre resultat på de deltester som mätte 

ordavkodningsförmåga, stanine 4-5, trots att de genomfördes under samma tid.  

 

Elevtext 
Samira skrev en lång text med en ”röd tråd” genom hela berättelsen. Det var lätt att följa med i 

handlingen. Hon hade en början, ett innehåll och ett slut. Texten var till största del ljudenligt stavad. 

Några ord hade hon med stor sannolikhet skrivit ortografiskt till exempel och, gång och troll. Hon 

skrev med mellanrum mellan orden och meningsbyggnaden var riktig, men hon använde inte stor 

bokstav eller några skiljetecken i sin text.  

Högläsning  

Samira läste den valda texten till stor del med flyt. Vid svårare ord stannade hon upp och ljudade sig 

tyst eller viskande igenom orden. När hon ljudat sig igenom orden upprepade hon dem högt. Då hon 

märkte att det blev fel rättade hon sig, hetter rättades till heter. Hon kände igen ord som hon tidigare 

ljudat sig igenom och läste dem andra gången mycket snabbt förmodligen som ordbilder, till exempel 

de namn som förekom i texten. Efter läsningen svarade hon rätt på de flesta frågor jag ställde om 

innehållet. På någon fråga letade hon svaret i texten, genom att ”skumläsa” den, och hittade därefter 

svaret snabbt.  

 

Kartläggning av läsning och skrivning 

Avstämningsnivå B i Nya språket lyfter (Skolverket 2008) är uppnådd i samtliga observationspunkter 

                                                      
25 Max 28 rätt. Samiras resultat syns i parentesen. 

26 Se ovan 
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med undantag från B:1 i läsningen eftersom hon inte helt har automatiserat alla bokstavsljuden och 

B:2 i skrivandet då hon ännu inte tränat på att forma bokstäverna för hand.   

 

Elevens uppfattning om att skriva och läsa  
Samira tyckte mycket om att skriva, berättade hon för mig då vi träffades. Bäst tyckte hon om att 

skriva sagor då hon själv fick bestämma vad de skulle handla om. Hon skrev ibland med penna men 

tyckte att det var bättre med datorn. Det var lättare att koncentrera sig vid datorskrivandet. Hon 

berättade också att det var bra att lyssna på talsyntesen eftersom man då hörde då det blir fel och att 

det då var lätt att gå in och rätta i texten. Då en annan elev i gruppen blev färdig med sitt arbete 

verkade det som om hon blev stressad och ville att läraren snabbt skulle komma och läsa igenom 

hennes arbete så att hon också kunde skriva ut dokumentet. Jag såg tydligt att när hon hade hörlurar 

och lyssnade på talsyntesen vid datorskrivandet hade hon lättare att koncentrera sig i arbetet, vilket 

hon också själv berättade för mig vid vår intervju. 

 

Även läsningen var rolig, berättade Samira. För tillfället läste hon en tjock bok som handlade om 

änglar. Hon läste helst tyst för sig själv men tyckte också om när läraren läste högt för hela klassen. 

 

Sammanfattning  
Samira har haft en positiv läs- och skrivutveckling under sitt första skolår vilket tyder på att 

arbetssättet i klassen passat henne bra. Samira var också en tjej med mycket energi och hade periodvis 

svårt att ”koppla bort” vad de övriga eleverna höll på med och fokusera på det egna arbetet. Hon var 

mycket intresserad av vad klasskamraterna skrev eller gjorde. Hon hjälpte även ”grannen” då han 

frågade om stavningen. Vid slutet av arbetspasset frågade hon andra kamrater hur mycket de hade 

skrivit. Då hon använde sitt headset med talsyntesen inställd hjälpte det henne att koncentrera sig. Hon 

upplevde också att det var lättare att koncentrera sig vid datorskrivandet än annars. 

Sammanfattning av resultatdelen  
Genom att sammanställa det empiriska materielet utifrån studiens frågeställning vill jag i detta kapitel 

försöka närma mig svaren på de frågor som har varit utgångspunkt i mitt arbete. 

Hur såg ”riskgruppbarnens” läs- och skrivutveckling ut? 

Tre av de fem ”riskgruppbarnen, Ahmed, Aylin och Samira, hade under det första skolåret en positiv 

läs- och skrivutveckling. De hade samtliga uppnått en förväntad nivå för årskursen, både vad gällde 

läsning och skrivning, vid slutet av det första skolåret. Samiras testresultatet för bokstavskännedom 

visade dock på en minskad kännedom från februari till maj under vårterminen i årskurs ett. Det är 

förstås mycket svårt att förklara de stora skillnaderna i resultaten, men det får mig att reflektera över 

alltför stor tillförsikt på enstaka testresultats pålitlighet. Eleven kan vara okoncentrerad, det kan finnas 

störande moment i omgivningen eller andra faktorer som är till nackdel för elevens prestationer vilket 

påverkar resultatet negativt. Daniel, som hade konstaterade språkliga svårigheter, låg på en betydligt 

lägre nivå än vad som förväntades för årskursen när det gällde läs- och skrivförmåga, vid det första 

läsårets slut. Trots detta hade han en positiv utveckling under sitt första skolår. Vid läsårsslutet kunde 

han tjugotvå versaler och tjugotre gemener, vilket kan jämföras vid nio versaler och fyra gemener i 

slutet av förskoleklassen. Då den fonologiska medvetenheten testades i slutet av vårterminen hade han 

ett resultat som låg på stanine 5, vilket motsvarar medelvärdet på stanineskalan. Även Isac visade på 

en positiv utveckling även om han inte hade uppnått den förväntade nivån för årskursen. Från att ha 

kunnat nio versaler och fyra gemener i slutet av förskoleklass var han säker på tjugo versaler och arton 

gemener vid det första skolårets slut. Vad gällde den fonologiska medvetenheten hade även den, 

liksom för de övriga ”riskgruppsbarnen”, ökat under läsåret. Det sista testresultatet som mätte detta 

visade på stanine 6 för Isacs del, vilket får anses som ett mycket bra resultat. Både läsningen och 

skrivandet var mycket krävande och svår för Isacs del. Trots stora avkodningssvårigheter vid 

högläsningen för mig kunde han dock svara rätt på alla frågor om innehållet, vilket förvånade mig 

mycket. 
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Hur upplevde ”riskgruppbarnen” datorskrivandet? 

Ahmed, Aylin, Samira och Daniel var mycket positiva till datorskrivandet. Samtliga föredrog datorn 

framför pennan. Argument som framfördes var bland annat att det vid datorskrivandet var lättare att 

forma bokstäverna. Flera av eleverna uppskattade att det var lätt att ändra i texten vid datorskrivandet. 

Samira menade även att det var mycket lättare att koncentrera sig i arbetet då hon skrev på datorn. De 

fyra eleverna använde alla talsyntesen vid sitt skrivande och uttryckte också att det var bra att höra hur 

bokstäverna lät. Ahmed och Daniel var mer aktiva än de andra med sitt användande. De gick tillbaka i 

texten och lyssnade på det redan skrivna, ibland flera gånger. De hade hittat strategier för hur de ville 

använda uppläsningen och upplevde stödet som mycket positivt. Jag kunde tydligt se en skrivglädje 

hos fyra av de fem ”riskguppsbarnen”. De upplevde att det kändes meningsfullt då de fick berätta om 

saker som för dem kändes angelägna. Några av dem föredrog att läraren bestämde ”temat” medan 

andra tyckte att det var bäst när de själva fick bestämma innehållet. 

 

Isac däremot var mer negativ till att skriva på datorn och upplevde det som svårt att hitta bokstäverna 

och ville hellre skriva med penna. Han hade också mycket svårt att arbeta ensam vid datorn. Han ville 

inte använda sitt headset och lyssna på talsyntesen utan föredrog istället att läraren skulle komma och 

hjälpa honom med att ”ljuda ihop” orden. Han, liksom Ahmed, ville gärna arbeta med en kompis i 

skrivandet vilket de hade gjort vid något tillfälle. 
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Diskussion 

Min utgångspunkt i den här studien har varit att försöka få insyn i en grupp elevers väg in i 

skriftspråket under deras första skolår. Genom de forskningsfrågor som varit min utgångspunkt i 

arbetet har jag velat öka min kunskap om hur vägen till skriftspråket via datorn ser ut för den 

undersökta elevgruppen. Jag är påverkad av det sociokulturella perspektivet som för mig innebär att all 

inlärning sker i ett samspel mellan individ och omgivning. Där individens egna erfarenheter är 

grunden för all ny inlärning och i samverkan med omgivningen utvecklas och växer (Partinen, 2007; 

Säljö 2000; et.al.). Utifrån detta perspektiv har jag i detta kapitel diskuterat den metod och de resultat 

som framkommit i min studie.  

Metoddiskussion  
I min fallstudie har jag följt fem elever i deras tidiga läs- och skrivutveckling. Jag har blandat både 

kvalitativt och kvantitativa undersökningsmetoder för att få svar på mina forskningsfrågor. Den 

kvantitativa delen bestod framförallt i de standardiserade tester som genomförts. Man måste dock vara 

medveten om att de testresultat som redovisas i studien endast visar vad eleven presterade vid en 

bestämd tidpunkt. Enligt Bryman (2009) finns flera kritiska aspekter inom kvantitativa 

undersökningar. Bland annat nämner han att: ”Mätprocessen rymmer en artificiell och något falsk 

känsla av precision och riktighet” (s.95). Dessutom tar man i den typen av forskning inte hänsyn till 

andra variabler som är viktiga för individen och den kontext han eller hon befinner sig i, menar 

Bryman. Det kan finnas orsak att vara kritisk vid granskningen av testresultatens validitet i denna 

studie. Några tester som avses visa samma sak, och som genomförts under samma tidsperiod, visar 

dessutom på stora skillnader. Med en kritisk ansats, där resultaten inte bör tas för en absolut sanning, 

har jag bedömt de insamlade testerna och fått en relativt bra bild över hur ”riskgruppsbarnens” läs- och 

skrivutveckling sett ut. Då stora delar av testmaterialet varit standardiserat har jag kunnat jämföra 

resultatet med en större grupp elever i samma ålder, vilket annars inte hade varit möjligt eftersom jag 

saknat annan referensgrupp.   

 

Genom observationer och intervjuer med ”riskgruppbarnen” har jag velat fånga deras upplevelser och 

attityder till datorarbetet. Kvale och Brinkman (2009) beskriver forskningsintervjun som en möjlighet 

att få insyn i respondentens känslor och tankar. Jag anser att mina intervjuer och observationer, med de 

undersökta eleverna, givit mig ett större djup i mitt arbete som jag inte kunnat få på annat sätt. Bryman 

(2009) beskriver den fara som finns med den kvalitativa undersökningsmetoden.  

 
”…kvalitativa resultat i alltför stor utstreckning bygger på forskarnas ofta osystematiska 

uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt och även på det nära och personliga 

förhållande som de etablerar med undersökningspersonerna”.  (s.269) 

 

Det finns alltså en risk att forskarens subjektiva värderingar ”lyser igenom” både i utformandet av 

intervjufrågor, observationspunkter och vid databearbetningen. Att synliggöra en objektiv verklighet 

är inte möjligt. Men som forskare krävs en viss distans till sitt forskningsområde. Eliasson (1995) 

menar att: ”… i vårt forskningsarbete är det vår uppgift att söka oss vidare från det subjektivt 

upplevda, för att däri och där bakom se sammanhang och samband, försöka förklara, förstå och 

begripa” (s.18). Hon menar att man som forskare aldrig kan beskriva en verklighet helt korrekt men att 

forskningen hjälper oss att få en fördjupad bild av verkligheten och upptäcka dimensioner och 

möjligheter.  

 

 



 

 

31 

 

Jag har under arbetets gång funderat på om det den undersökta gruppen varit allt för liten eller om det 

hade varit bättre om jag haft en kontrollgrupp för att kunna jämföra de resultat som framkommit av 

mitt arbete. Säkert skulle man kunna dra mer långtgående slutsatser av resultatet om arbetet gällt en 

större grupp elever. Jag inser dock att det arbetet skulle bli betydligt större än det jag nu gjort och att 

jag då inte hade kunnat få samma fördjupade kunskap om varje elev.  

Validitetsproblematik 

I den här studien har jag följt fem elever under deras första skolår. Jag har på olika sätt beskrivit 

elevernas utveckling beträffande läs- och skrivprocessen. Det är förstås inte lätt i en så komplex miljö 

som skolan att med säkerhet fastställa orsaken till en viss framgång då många aspekter påverkar 

elevernas resultat. Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att:  

 
In understanding chaotic complexity (in the scientific sense), how  

can researchers work back from this to identify the first principles or 

elements or initial conditions that are important – the complex outcomes might be due to 

the interaction of completely different sets of initial conditions. (s. 249) 
 

Det finns förstås många aspekter som påverkar elevens lärande, både inom och utanför skolan.  Det är 

därför en svår om inte omöjlig uppgift att avgöra vad som är orsaken till elevernas utveckling eller 

brist därpå. Det är också viktigt att poängtera att denna undersökning endast följer arbetet med en 

mindre grupp elever. Den undersökta gruppen är allt för liten för att resultaten på något sätt kan 

generaliseras. Hur de undersökta elevernas läs- och skrivutveckling skulle ha sett ut om någon/några 

andra läs- och skrivmetoder används kan man endast spekulera i. Trots detta, anser jag, att det i min 

undersökning framkommer viktig information som kan komma till nytta för verksamma lärare som 

vill använda sig av datorskrivande i den tidiga läs- och skrivundervisningen. 

Resultatdiskussion 

Barns skriftspråkande 

Liberg (2006), liksom Fast (2007), betonar vikten av att känna till och ta tillvara barns informella väg 

till skriftspråket. De menar att barn i dag möter skriftspråket i många olika sammanhang innan den 

formella läs- och skrivinlärningen tar vid. Den traditionella läsinlärningen i skolan startar oftast med 

det 
27

grammatiska läsandet innan det grammatiska skrivandet, vilket för de barn som tidigt lär sig läsa 

sker i motsatt riktning, menar Liberg (a.a). Med arbetssättet att skriva sig till läsning på datorn 

uppmuntras elevernas eget skrivande tidigt i skolans skriftspråkliga arbete. Texterna utgår ofta från 

elevernas egna erfarenheter och fantasier. Tre av de fem ”riskgruppsbarnen”, Ahmed, Aylin och 

Samira har haft en positiv läs- och skrivutveckling. Hur mycket det är datorskrivandet i sig som 

påverkat deras skriftspråkliga utveckling är i denna undersökning omöjligt att ta ställning till. Jag 

upplevde ändå att de tre eleverna hade en stor motivation och tilltro till sin egen förmåga både vad 

gällde läsandet och skrivandet. För dem, som jag ser det, har skrivandet på datorn varit en positiv väg 

in i skriftspråket. Även Daniel som har stora språkliga svårigheter berättar att han tycker mycket om 

att läsa och skriva. Datorskrivandet har även för honom varit framgångsrikt trots att han inte hunnit 

lika långt i sin skrivutveckling som sina klasskamrater. Jag kan inte låta bli att fundera över hur länge 

han kommer att fortsätta vara så positiv? Det finns en risk, som jag ser det, att han tappar lusten och 

tilltron till den egna förmågan när avståndet till kamraternas läs- och skrivförmåga ständigt ökar. Han 

kommer att behöva mer stöd än vad som kan erbjudas av undervisande lärare. Jag anser att det är 

anmärkningsvärt att inte det stödet redan satts in. Han har dessutom blivit utredd och fått en diagnos 

för sina språksvårigheter. Vikten av behov av riktat stöd för elever med språkliga svårigheter beskriver 

Miniscalco (2009).  

                                                      
27 Grammatiskt läsande- ”ihopljudning” av bokstäver. 
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En av eleverna, Isac, upplevde inte datorskrivandet lika positivt som de övriga. Han berättade att han 

hellre ville skriva med penna eftersom det var svårt att hitta bokstäverna på datorn. Trots detta fortsatte 

arbetet för hans del endast med datorskrivande. Vad innebar det för hans självförtroende? Han 

misslyckades varje gång han skrev på datorn. Taube (2002) beskriver de ”onda cirklar” som lätt 

uppstår då eleverna ofta får känna av misslyckanden. Hon, liksom Fischbein (2009) och Säljö (2000) 

menar att eleven lätt hamnar i en nedåtgående trend, då det gäller tilltron till den egna förmågan, om 

han eller hon ofta misslyckas i sitt skolarbete. För att undvika fler misslyckanden väljer eleven istället 

ofta att undvika liknande situationer. Därför är det förebyggande arbetet, anser de, oerhört viktigt, inte 

minst vad gäller elevernas läs- och skrivprocess. Det är alltid svårare att försöka vända negativa 

spiraler till goda då eleven väl etablerat dem.  

Fonologisk medvetenhet 

Mycket inom den senare tidens läs- och skrivforskning handlar om vikten av den fonologiska 

medvetenheten för läs- och skrivprocessen (se Lundberg & Strid, 2009; Myrberg, 2007a; Wolff, 2006; 

et.al). Enligt Liberg, 2007a, finns det meningsskiljaktigheter om hur denna medvetenhet utvecklas. 

Vissa forskare anser att fonologisk medvetenhet är en förutsättning för läs- och skrivinlärning medan 

andra anser att detta sker i en interaktion, att läsandet och skrivandet skapar fonologisk medvetenhet 

och vise versa. Jag tar i det avseendet inte ställning till frågan utan kan bara konstatera att för samtliga 

”riskgruppsbarn” har de testresultat som mäter den fonologiska medvetenheten avsevärt ökat under 

deras första skolår. Det kanske är allt för vågat att man utifrån denna studie kan dra slutsatsen att 

datorskrivandet har en positiv inverkan på den fonologiska medvetenheten. Mina erfarenheter är dock 

att datorskrivandet med talsyntesstöd då fonemljuden hörs inte bara påskyndar automatiseringen av 

bokstäverna utan även ökar elevernas uppmärksamhet på ordets konstruktion. 

Språkets betydelse  

Många lärare som arbetar med att skriva sig till läsning med stöd av datorn låter eleverna arbeta två 

och två för att uppmuntra samtalet (se Trageton, 2006; Alexandersson, Lindroth & Lindö, 2001; Heilä-

Yllikalo & Häggblom, 2010). I den klass jag följt har de undervisande lärarna valt att låta eleverna 

främst arbetat med varsin dator. De menade att alla elever på så sätt fick mer tid att skriva, dessutom 

främjade det arbetsron i klassrummet. Vid några tillfällen hade eleverna arbetat i par, vilket Isac och 

Daniel uppskattade eftersom de då kunde hjälpa varandra. Med ”rätt” sammansatta par ser jag fördelar 

med att låta eleverna arbeta parvis. I samtalet kan eleverna samverka om det som ska skrivas både till 

innehåll och till form. Detta ser jag som särskilt viktigt för de elever som har svårigheter att få till en 

text på egen hand. På så sätt kan alla lyckas!  

 

Skolverket (2007) skrev i sin rapport att de ansåg att färdighetsträning dominerade svensk läs- och 

skrivundervisning. De menade att det saknas samtal om texternas innehåll i skolans undervisning. Det 

råder en enighet bland forskningen om språkets betydelse för en positiv läs- och skrivutveckling (se 

Lundberg, 2010; Liberg, 2010, Myrberg, 2007a; Miniscalco, 2009; et.al.). Jag samstämmer med dem 

om detta och är övertygad om att för elever med språkliga svårigheter är dessa samtal extra viktiga. 

Vid skrivandet i den undersökta klassen startade alltid läraren med att diskutera om vad som var temat 

för skrivuppgiften. Tillsammans samlades stödord som skrevs upp på tavlan som sedan kunde 

användas i elevernas egna producerade texter. Samtliga elever stimulerades att använda nya ord och 

begrepp, vilket särskilt gynnade dem som av någon anledning hade ett svagare språk.  

Datorn som skrivverktyg 

Många av de punkter som diskuterats hittills gäller oavsett om datorn används eller inte vid elevernas 

skrivande. Vad motiverar då datorskrivandet istället för traditionellt skrivarbete med papper och 

penna? Alexandersson, Lindroth och Lindö (2001) menar att datorn ger ökade möjligheter att variera 

inlärningen och dessutom ger viktig kunskap för framtiden, bland annat i arbetslivet. Detta, anser de, 

gynnar särskilt de elever som har svårigheter. Det pågår en snabb teknisk utveckling i samhället. Nya 

användningsområden växer fram och de elever vi möter i våra klassrum i dag är ofta redan vana 
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användare av både datorer och annan teknisk utrustning. Även skollag och läroplan ställer allt större 

krav på att skolan ska använda teknik som finns att tillgå (Skolverket, 2010): 

”… Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för 

en tidsenlig utbildning…”  Skollagen, kap 10, 10 § 

Forskningen hinner inte med att undersöka hur den nya tekniken påverkar lärarnas 

undervisning och elevernas inlärning. Sedan jag påbörjade denna studie har surfplattor blivit 

allt vanligare inom skolans undervisning. Skolan är en del av samhället och bör utnyttja den 

teknik som finns där som gynnar skolarbetet och inlärning. Sedan är det bara att önska att 

forskningen kommer ifatt.  

Handstil 
Trageton (2005) hävdar att det är en fördel att skriva på datorn för de elever som har svårt med 

handmotoriken, vilket många elever har vid skolstarten.  Att slippa koncentrera sig på att forma 

bokstäver vid skrivandet och istället fokusera på hur bokstäverna låter och vad som ska skrivas främjar 

dessa elevers skrivlust, menar Trageton. Ibland hörs röster för att handstilen blir lidande då eleverna 

endast skriver på datorn. Helilä-Yllikalo och Häggblom (2010) menar att detta område fortfarande är 

dåligt utforskat men hänvisar i sin bok till en pågående undersökning av Gädda och Åbacka (2010) där 

resultaten visar att tidigt datorskrivande till förmån för pennan inte alls påverkar elevernas handstil. I 

den undersökta gruppen visar resultatet på att de elever som tidigt använt datorn i skrivandet redan i 

årskurs tre inte bara hade lika fin handstil som eleverna i kontrollgruppen utan också hade en större 

skrivglädje. De skrev längre texter och hade dessutom färre stavfel. Eleverna i den klass jag följt har 

endast skrivit på datorn men har använt pennan vid skrivandet i andra sammanhang till exempel i 

matematikarbetet. De flesta av eleverna i min studie beskriver fördelar med att använda datorn vid 

skrivandet jämfört med penna. De upplever det som roligare och lättare att ändra i texten än vad som 

annars skulle vara fallet. Mina erfarenheter är att många elever uppskattar att skriva text på datorn men 

att det även finns elever som upplever datorskrivandet som jobbigt och inte alltid är så roligt eftersom 

det tar längre tid än att skriva med penna. För många elever krävs det mycket tid och träning att skriva 

på datorn för att få flyt i skrivandet. En annan viktig aspekt är att elever också måste få kunskap om 

och stöd i hur datorn och program ska användas.  

Talsyntes  

Flera av ”riskgruppsbarnen” vittnade om att de upplevde stödet av talsyntesen som positivt i sitt 

skrivande. Talsyntesen användes både under tiden eleverna skrev för att få talstöd i skrivandet och för 

att gå tillbaka i texten för att lyssna på det som redan skrivits. Det finns få studier som belyser hur 

talsyntesanvändandet kan främja skrivandet. Föhler och Magnusson (2003) hänvisar till en studie av 

Raskind och Higgins (1995) där de jämfört hur många och vilken typ av fel en grupp collegestudenter 

upptäckte i texter de skrivit. De visade sig att de elever som använde talsyntesstöd skrev bättre texter 

med färre stavfel och färre grammatiska fel än de studenter som skrev på dator och endast använde sig 

av vanlig ordbehandling. Min erfarenhet är att talsyntesens uppläsning av bokstavsljud vid 

tangenttryckning förstärker automatiseringen 
28

fonem-grafemkorrespondensen. När större helheter av 

texten läses upp uppmärksammas eleven dessutom på innehållet i det som skrivs. På så sätt blir de mer 

angelägna om att korrigera i den text de skrivit. 

 

Stavning 
Under mina observationer upplevde jag att det kontinuerligt fördes en dialog mellan eleverna om hur 

ord skulle stavas och att de gärna gick in och korrigerade stavningen i sitt arbete. Några elever frågade 

läraren eller klasskamraten hur ordet stavades redan innan de skrev. Andra uppmärksammades på 

stavningen under själva skrivandet Vid flera tillfällen upplevde jag att eleverna fick ”feedback” av 

talsyntesen som läste upp orden vid skrivandet. Eleverna hjälpte gärna varandra och klarade sig oftast 

bra utan lärarens hjälp. De elever som hade de största svårigheterna ville dock gärna ha hjälp av 

                                                      
28 fonem-grafemkorrespondensen- Kopplingen mellan bokstavsform och bokstavsljud. 
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läraren. På datorerna fanns ett rättstavningsprogram installerat men detta användes inte. Läraren 

berättade efter lektionen att hon hade funderat på om det var dags att introducera eleverna i hur 

programmet skulle användas, i alla fall för de elever som började uppmärksamma rättstavningen. 

Damsby (2008) hävdar att rättstavningsprogrammet inte bara är en kompensation för bristande 

stavningsförmåga utan även ökar många elevers kunskap om hur ord stavas.  

Teknik  

Lärarna i klassen berättade att det varit en hel del tekniska problem med datorerna. Det hade tagit 

mycket tid och orsakat många svårigheter i arbetet. Vid uppstarten inför skolstarten i årskurs ett fick 

den ansvariga läraren dessutom lägga ner mycket tid att iordningställa alla datorerna och kontrollera 

att programmen fungerade. Den ljudande funktionen på talsyntesen fungerade inte alls från början. Det 

har varit svårt att spara dokument eftersom det trådlösa nätverket fungerat dåligt. Då jag avslutade min 

medverkan i klassen kvarstod många problem. För att lärarna ska vara positiva till användandet av 

datorer och annan teknisk utrustning måste den tekniska supporten fungera. Alltför mycket av lärarnas 

tid går annars åt till tekniken istället för det pedagogiska uppdraget. I den studie som genomförts av 

Damsby (2008) upplevde många av pedagogerna att det största hindret för användandet av 

kompensatoriska hjälpmedel var att tekniken inte fungerade. 

Behov av specialpedagogiskt stöd 

Två av eleverna bland ”riskgruppsbarnen” uppvisade behov av mer stöd än vad som var möjligt att ge 

dem inom ramen för den ordinarie undervisningen. Både Isac och Daniel uppvisade stora svårigheter 

inom läs- och skrivprocessen. Isac uppvisade dessutom redan en låg motivation i arbetet med 

datorskrivandet. Det är vanligt att elever i sådana situationer undviker det som upplevs som svårt och 

på så sätt blir det färre övningstillfällen, vilket leder till att negativa spiraler bildas (Säljö, 2000; 

Taube, 2002; et.al.). Daniel hade dessutom påvisade svårigheter i och med diagnosen generell 

språkstörning vilket inte hade genererat ökat stöd från skolan. Med stor sannolikhet har Daniels 

språkliga svårigheter påverkat hans läs- och skrivprocess och det är därför mycket anmärkningsvärt att 

skolan inte har tagit hänsyn till detta och erbjudit honom mer riktat stöd än vad som är möjligt att 

erbjuda i klassen. Det går inte att undvika att ställa sig frågan om hur länge Daniel kommer att få 

fortsätta att vara så positivt inställd till att läsa och skriva. Liksom för tidigare beskriven elev, Isac, är 

risken stor att självkänslan i läs- och skrivprocessen blir låg då kamraternas försprång ständigt ökar (se 

Säljö, 2000; Taube, 2002; et.al.).  

Förslag till fortsatt forskning 
Många tankar har väckts under mitt arbete som inte den här studien kunnat ge svar på.  

 

 Hur kommer det sig att den fonologiska medveten ökat ganska markant för samtliga elever i 

denna studie? Kan det vara så att skrivandet på datorn med talstöd har ökat den 

medvetenheten?  

 Datorskrivandet i den tidiga läs- och skrivprocessen verkar gynna de elever som har föräldrar 

med ett annat modersmål än svenska. Att utgå från egna erfarenheter och att använda sig av 

det egna ordförrådet verkar gagna de elever som deltagit i min undersökning. Kan det 

dessutom vara så att användandet av talstöd vid skrivandet förstärker medvetenheten om 

fonologin?  

 Många elever kommer att behöva kompenseras för sina läs- och skrivsvårigheter under 

skoltiden. Datorn kommer vara ett viktigt verktyg för dessa elever. Hur påverkas deras 

skolsituation om datorn finns med i skolarbetet från tidig ålder? Kan svårigheter förebyggas 

genom att datoranvändningen introduceras redan innan svårigheterna uppstår? Blir eleven mer 

angelägen att använda datorn i skolarbetet om den blir ett naturligt verktyg för alla?  
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Slutord 

Under mina år i skolan har jag träffat många elever som av olika anledningar inte klarat att ta till sig 

den läs- och skrivundervisning som erbjudits. Eftersom jag framför allt arbetat med elever som redan 

gått i skolan några år har många redan hunnit ”misslyckats” då jag träffat dem. Några av dem har 

tappat motivationen till att lära sig, känner sig ”dumma” och tycker inte att det är någon idé att ens 

försöka. Den negativa självkänslan och bristande läs- och skrivförmågan påverkar hela deras 

skolsituation. Jag är övertygad om att alla kan lära sig läsa och skriva men några elever behöver en 

mer anpassad lärsituation än andra. För att vi ska få med alla elever ”på tåget” är jag övertygad om att 

vi måste erbjuda alla elever en undervisning där de känner att de lyckas och att deras erfarenheter och 

intressen är viktiga. För att det ska ske krävs lärare som har en god kompetens inom läs- och 

skrivområdet och kan möta varje elev på ”rätt” nivå.  Men det krävs också en vilja och en ambition att 

skapa en positiv undervisningssituation där språket är viktigt och elevernas egna erfarenheter tas 

tillvara. Min erfarenhet är att datorn kan vara en väg att underlätta och motivera elevens väg till 

lärande. Men datorn är ingen universal lösning på alla problem. Elever är olika och har olika vägar till 

lärandet. Därför är det viktigt, anser jag, att eleven med svårigheter möter lärare som har en god 

kunskap om läs- och skrivprocessen och ett ”smörgåsbord” av metoder för att kunna möta alla 

individer på ett så bra sätt som möjligt för att stimulera och uppmuntra lusten till lärandet. 
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Bilaga 1- Observationsschema 

Bilaga 1 
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Elevkod:___________  

Intervjuguide – elev  

    

• Vad tycker du om att skriva? 

• Vad skriver du helst om när du skriver? 

• Vad tycker du om att skriva på datorn? När är det bra/mindre bra? 

• Använder du talsyntesen när du skriver på datorn? Hur tycker du att det är? 

• Hur tycker du att det är att skriva med papper och penna? När är det bra/mindre bra? 

• Om du jämför med att skriva på datorn och att skriva med penna, vilket tycker du fungerar 

bäst för dig? Varför? 

• Vad är största skillnaden med att skriva på datorn istället för med penna? 

• Brukar du ändra i din text då du skriver. På datorn? Med pennan? 

• När du skriver på datorn vad föredrar du då, är det att skriva själv eller tillsammans med 

någon annan? Berätta varför du tycker så? 

• Vem får du hjälp av när du arbetar vid datorn? 

• När koncentrerar du dig bäst, vid datorn eller vid arbetet i klassrummet? 

• När tycker du att du lär dig som bäst?  När du skriver på datorn eller med       

  pennan? Förklara varför? 

• Skulle du vilja arbeta mer/mindre vid datorn? 

• Vad tycker du om att läsa? 

• Vad läser du helst om du får välja själv? Har du någon favoritbok/författare? 

• Tycker du om när någon läser högt för dig? 

•  Vad gör du med de texter du skrivit på datorn? 

•  Läser någon annan dina texter? 

•  Läser du upp dem för någon? Vad tycker du om det?  

 

 

Bilaga 2- Intervjuguide 
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Bilaga 3- Högläsningstext 
 

 

2. Läser en enkel mening och förstår innehållet   

 

Kopieringsunderlag 24:  

 

Eleven ska kunna läsa meningarna nedan och kunna svara på frågorna. 

 

Sara har en katt. (Vad har hon?) 

Katten är brun. (Vilken färg är det på katten?)  

Den leker med en boll. (Vad leker den med?) 

 

Ola har en hund. (Vad har han?)  

Den heter Ruff. (Vad heter hunden?)  

Ruff jagar Saras katt. (Vad gör Ruff?) 

 

Saras katt heter Måns. (Vad heter katten?)  

Måns är nio år. (Hur gammal är Måns?)  

Ruff är bara två år. (Hur gammal är Ruff?) 
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 Bilaga 4- Missivbrev 
 

 

Hej!     

 

Jag heter Karin Fallberg och arbetar på Uppsala Skoldatatek. Jag är mycket intresserad av hur arbetet 

med datorer i skolan kan vara ett stöd för elevernas inlärning. Sedan höstterminen läser jag på 

Masterprogrammet i Specialpedagogik på Stockholms Universitet. I mina studier den här terminen 

ingår att skriva en magisteruppsats. Min tanke är att göra en studie om hur det går till när elever lär sig 

läsa och skriva med stöd av datorn.  

Under höstterminen har jag fått förmånen att vara delaktig i det datorprojekt som även era barn deltar i 

på XXX-skola, årskurs 1. Det skulle därför vara mycket intressant för mig att få göra en fördjupad 

studie av det arbetet.  Jag hade tänkt göra observationer och intervjuer med några av barnen i klassen. 

Deltagandet är förstås frivilligt men jag skulle vara oerhört tacksam om ni vill låta mig använda ditt/ert 

barn i det arbetet. Givetvis har ni möjlighet att återta ert beslut om ni under mitt arbete vill avböja 

deltagandet.  

 

Självklart kommer ditt/ert barn att vara anonymt och det insamlade materialet kommer bara att 

användas för mitt arbete. Jag skulle uppskatta om ni/du kunde fylla i blanketten nedan och lämna till 

skolan senast  XXX. Jag vill ha talongen tillbaka avsett ert/ditt svar. På så sätt vet jag att ni/du har läst 

mitt brev.  

 

Om ni/du har några frågor får ni/du gärna kontakta mig på 

telefon: XXX eller e-post XXX  

 

Tack för er hjälp! 

Med Vänliga Hälsningar, Karin Fallberg. 

 

Klipp här och skicka med talongen tillbaka till skolan. 

 

Mitt barn heter:____________________________________________________ 

Sätt ett kryss i den rutan som stämmer för er. 

Jag/Vi godkänner mitt barn deltar i studien   

 

Jag/Vi vill inte att mitt barn deltar i studien  

 

Vårdnadshavares underskrift:_________________________________________ 

 

mailto:karin.fallberg@uppsala.se
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Bilaga 5 – Nya Språket lyfter 

Observations- och avstämningspunkter 

 
läsa: 
A:1 Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning 

A:2 Eleven ”läser” både på och mellan raderna vid lärarens högläsning 

A:3 Eleven läser ord som helheter (logografisk läsning) och börjar känna igen några bokstäver 

A:4 Eleven känner igen flera bokstäver, har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. 
 
Skriva: 
A:1 Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler 
A:2 Eleven skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord 
A:3 Eleven känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden 
A:4 Eleven skriver för att uttrycka sig eller minnas 
 
Avstämning A 
Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet 

 
 
 
 
Läsa: 
B:1 Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar utnyttja den ortografiska 
avkodningsstrategin (helordsläsning) 
B:2 Eleven visar förståelse vid egen läsning 
B:3 Eleven ”läser mellan raderna” vid egen läsning av elevnära texter 
B:4 Eleven använder olika strategier som stöd i läsningen 

 

Skriva: 
B:1 Eleven skriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd 
B:2 Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand 
B:3 Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs 
B:4 Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet 
 
Avstämning B 

Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning 
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