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Sammanfattning  
 

Bakgrund: En av skolans främsta uppgifter är att lära elever att läsa och skriva. Vi fick båda 

ett stort intresse för elevers läs- och skrivutveckling efter att ha gått kursen Barns 

skriftspråksutveckling 1  i termin 5 på Högskolan Väst. Under utbildningens gång har det 

betonats att vi måste ha kunskap och förståelse för dagens mångkultur. Vi kände att vi ville 

fördjupa oss i dessa två ämnen. Vi fann en mångkulturell skola där man i ett av arbetslagen 

arbetade utefter Arne Tragetons metod som innebär att man börjar med att skriva på datorn 

innan man börjar med handskrivning. Därefter läser man sina egna upplevelsebaserade texter. 

Valet blev därför naturligt. Arbetslaget på skolan har tillämpat metoden i ett års tid där 

eleverna i år ett har startat upp med metoden från första början. Metoden används i hela 

arbetslaget som består av en ett-tvåa, tre-fyra och fem-sexa. Metoden undervisas i alla tre 

klasser, mer eller mindre.  
 

Syfte: Att belysa Arne Tragetons undervisningsmetod för skrivning och läsning i svensk- och 

modersmålundervisningen i en mångkulturell skola. 
 

Metod: Vi bestämde oss för att göra en kvalitativ studie. Vi har valt att använda oss av 

kvalitativa gruppintervjuer med lärare och elever. Lärarna arbetar i ett arbetslag så vi ansåg att 

gruppintervju skulle leda till samtal och diskussion där lärarna skulle komplettera varandra. 

Vi har även valt att intervjua elever för att få med deras perspektiv. Även där valde vi 

gruppintervjuer eftersom vi trodde att eleverna skulle känna sig mer trygga i 

intervjusituationen tillsammans med en klasskamrat. För att få ett brett material har vi också  



valt att genomföra deltagande observation. Vid dessa tillfällen har vi följt vårt 

observationsschema. Vi ville se hur verkligheten såg ut. Stämde den med pedagogernas 

intervjusvar, elevernas intervjusvar och våra tolkningar av verksamheten.  

 

Resultat: Tragetons metod har bidragit till att: 

• Lusten för skrivning och läsning har ökat hos eleverna.  

• Under skriv- och läsundervisningen på svenska presterar alla elever bättre än tidigare.   

• En ökad förståelse mellan ämnena svenska och arabiska har skapats genom att lärarna 

samarbetar. Samarbete mellan klasslärarna och modersmålsläraren i arabiska har lett 

till att Tragetons metod används både i svenskundervisningen och 

arabiskundervisningen.  

• De elever som fick arbeta efter metoden på både svenska och sitt modersmål 

utvecklade sin skrivning och läsning på modersmålet på ett sätt som aldrig tidigare 

gjorts i samma ålder.  
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Inledning 

 

Vi lever i ett samhälle där vi inte kan undgå att möta människor från andra kulturer med annat 

modersmål än svenska. Källstigen & Setkic (2002) menar att begreppet invandrare står för: 

människor som är födda utomlands eller i Sverige med åtminstone en förälder som är född i 

ett annat land. Vi kommer fortsättningsvis använda begreppet invandrare med ovanstående 

förklaring.  

 

Hyltenstam (1996) menar att allt fler elever har begränsade kunskaper i svenska när de börjar 

skolan. I dagens samhälle finns det åtskilliga mångkulturella skolor med elever med annat 

modersmål än svenska. Därför krävs det kunskap om tvåspråkighet och 

arbetssätt/arbetsmetoder som lämpar sig i undervisningen i mångkulturella skolor. Vi känner 

att vi inte har fått tillräckligt med kunskap under vår lärarutbildning inom detta viktiga och 

spännande område. Med stor sannolikhet kommer vi att möta invandrarbarn i vår yrkesroll 

och då vill vi inte stå främmande inför de möjligheter och hinder som kan dyka upp.  

 

När vi läste kursen Barns skriftspråksutveckling 1 i termin 5 hösten 2005 på Högskolan Väst 

hörde vi talas om Tragetons metod för skriv- och läsundervisningen. Metoden handlar om att 

man skriver sig till läsning genom att börja med att skriva på datorn istället för den 

traditionella handskriften. Därefter läser man sina egna upplevelsebaserade texter, det vill 

säga texter som handlar om saker man varit med om. Detta leder till att man skriver sig till 

läsning med sina egna upplevelser som underlag. Vi tyckte det verkade intressant med en ny 

icketraditionell undervisningsmetod för skriv- och läslärande. Vi känner till en mångkulturell 

skola där man i ett av arbetslagen arbetar efter Tragetons metod i skriv- och 

läsundervisningen. Dessa två intressen, skriv- och läslärande för tvåspråkiga elever och 

Tragetons metod har lett fram till denna studie. 



2 

Syfte och frågeställningar  
 

Syfte: Att belysa Arne Tragetons undervisningsmetod för skrivning och läsning i svensk- och 

modersmålundervisningen i en mångkulturell skola.  

 

Frågeställningarna är följande:   

• Varför valde arbetslaget Tragetons undervisningsmetod? 

• Hur ser lärarnas upplevelser ut av undervisningsmetoden? 

• Hur ser elevernas upplevelser ut av undervisningsmetoden? 

• Hur ser lärarna på betydelsen av samma metod för skriv- och läsinlärningen i både 

svensk- och modersmålundervisningen?  

• Vad har eleverna för upplevelser av läsning och skrivning på andra språk än 

svenska?  

 

Forskningsbakgrund 

 

Läs- och skrivlärande  

 

Ända in på 1970-talet handlade forskning om barns skrivande framför allt om rättskrivning, 

välskrivning och språklära. Från 1970-talet och framåt har intresset för barns skrivande ökat 

(Björn, 1996). Säljö (2005) menar att forskningen tidigare framförallt intresserat sig för 

läsning, speciellt hur barn lär sig att läsa. Forskningen om skriftspråksanvändning och 

skriftens betydelse för individer har tidigare inte varit så omfattande som den varit de senaste 

trettio åren.  

 

En av skolans huvuduppgifter är att lära barn läsa och skriva. Om man blickar tillbaks till 

mitten av 1800-talet så var det ett krav att kunna läsa innan man kom till skolan 1 

Förskolebarnen definierar skolstarten som en allmän inlärningsstart. Där har leken inte längre 

en central plats. Där börjar allvaret med läxor och deras kunskaper sätts på prov, men enligt  

                                                 
1 Cecilia Nielsen 061002 muntlig kommentar. 
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en undersökning tror fortfarande många barn i dagens samhälle att man måste kunna läsa 

innan man börjar skolan eller att man måste sluta skolan om man inte kan läsa. (Ahlsén & 

Allwood red. 2002). På frågan om de kan skriva vid skolstarten svarar nio av tio ja. De kan 

skriva sitt namn och lite till och ger därför svaret ja. Men på frågan om de kan läsa svarar 

knappt var femte elev ja (Graves, 1983). Många barn låtsatsskriver. Detta kan vara en orsak 

till att barn svarat ja, eftersom de då själva upplever att de kan skriva. Läsande är i hög grad 

en mer dold process än skrivandet för eleverna (Fahlén, 2002). Skrivandet kan till exempel 

upplevas som en mer konkret situation där man med pennan i handen skriver ner en text som 

blir synlig på papper. Den process blir mer synlig än vad läsningen blir. Björk & Liberg (1996) 

menar att man utifrån dessa resultat kan börja fundera över om det är bättre att låta barnen 

börja lära sig skriva först istället för att börja med att läsa. Även Trageton (2005) menar att 

man vinner på att skriva sig till läsning. Björk & Liberg (1996) menar att forskning talar för 

att barn bäst lär sig läsa och skriva genom att få pröva sig fram med de kunskaper som de 

redan har. Då befästs kunskaperna och de lär sig nya bokstäver som de behöver för att 

formulera sina kunskaper i skriven text. Författarna menar vidare att när barn får skriva om 

händelser som de har varit med om utgår de från sina egna tankar och ord. Därför är talet ett 

effektivt tankeredskap och skriftspråket ett sätt att dokumentera och återanvända dem.  

 

Läs och skrivundervisning i en mångkulturell skola 

 

Vi har inte hittat något direkt forskat om barns läs- och skrivundervisning i en mångkulturell 

skola. Trots detta tror vi att det finns många bakomliggande element som är högst relevanta i 

sammanhanget.  

 

I svenska skolor har undervisningen traditionellt byggt på det svenska språket som svenska 

barn normalt tillägnat sig under de första sex-sju åren i livet (Ladberg, 2000b). Vad händer 

med de barn som kommer till skolan med andra modersmål och även skriftspråk än det som 

undervisningen bygger på? Vygotskij (1999) hävdade att språket behövs så att vi kan tänka. 

För att barnen rent kunskapsmässigt ska befinna sig på liknande nivå som svenska barn krävs 

det att de kan tänka på ett annat språk än sitt modersmål. Detta medför att eleverna ofta ställs 

inför stora svårigheter. Många elever har inte tillräckliga kunskaper i det svenska språket och i 

svensk kultur. Att arbeta med barn från olika kulturer och möta föräldrar med invandrar- och 

flyktingbakgrund ställer således stora krav på den personal som arbetar inom barnomsorg och 
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skolans verksamhet. Eleverna bär med sig sina erfarenheter, sina tankar, sina känslor, sitt 

språk och sina sociala och kulturella vanor när de kommer till skolan. För att skapa de bästa 

förutsättningarna för elever med ett annat modersmål än svenska gäller det att försöka förstå 

deras kulturella bakgrund (Wener red. 1994).  

 

Det svenska skriftspråket ligger förhållandevis nära talspråket (Ladberg, 2000b). Däremot ser 

skrivsymbolerna och läsriktningen annorlunda ut i flera andra språk (Baker, 1996). Arabiskan 

är ett exempel där man läser från höger till vänster och där skrivsymbolerna är helt olika de 

svenska bokstäverna. Eleverna kan uppleva svårigheter när de ska skriva från två olika 

riktningar i de två språken.  

 

En annan faktor som kan ha stor betydelse för språk- och skriftspråkslärandet är föräldrarnas 

inställning till Sverige och det svenska samhället. Många vuxna har kommit hit mot sin vilja 

på grund av krig och flykt. De lever i hopp om att de en dag ska återvända till sitt hemland 

och lär sig således inte det svenska språket. De söker sig till områden där en stor del av 

befolkningen är invandrare. Kulturen och tryggheten kvarstår i deras vardag genom att de 

bara umgås med släktingar som har samma religion och språkgrupp (Ladberg, 2000b). Barnen 

kan få det svårt om de måste leva i två världar. De möter ofta ett samhälle i skolan och ett 

familjesamhälle hemma. I ett område där det bor människor från andra kulturer talas 

elevernas modersmål ständigt medan svenskan inte används i lika stor utsträckning. I en 

mångkulturell skola blir kärnan i undervisningen att stödja inlärningen av språkets bas, det 

vill säga uttal, grammatik och ordförråd.  

 

För många elever är det svenska språket inte deras modersmål. För att stärka tvåspråkiga 

elevers förstaspråk, vilket är grunden för all inlärning, är det viktigt att barnen får 

modersmålsundervisning i skolan (Ljunggren & Marx, 1994).   Löken & Melkeraaen (1996) 

menar att barn behöver gå vägen över hemspråket för att få en bra andraspråksutveckling. Vi 

kan inte stjäla en del av barnens kultur. Eleverna behöver alltså få undervisning i sitt 

modersmål för att kunna ta till sig ett andraspråk på ett bra sätt. ”Ett språk är inte bara ett 

språk. Språk är också kultur, eller kanske ska vi säga: Språk bär kultur” (Ladberg, 2000b, sid. 

189). 

 

Förr trodde man att inlärningen av fler språk samtidigt skulle hämma språkutvecklingen. 

Vygotskij menar att utveckling stimuleras av variation och mångfald. Därför menar han att ju 
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fler språk ett barn lär sig, desto bättre. Han var helt för att skolan och samhället ska 

uppmuntra tvåspråkighet (Vygotskij, 1999) På grund av bland annat resurser och brist på 

komptenta modersmålslärare får inte alla barn i dagens svenska skola möjligheten till 

modersmålsundervisning. Elever lär sig inte mindre svenska för att de undervisas i sitt 

modersmål, snarare tvärtom, ju fler språk man kan desto lättare är det att lära sig ett nytt 

(Ladberg, 2000b).  

 

Ladberg (2000a) menar att: 

• Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. 

• Modersmålet är grunden för barnets inlärning. 

• Barnen lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare om de får undervisning i sitt 

modersmål. 

• Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.  

 

De barn som har fått en god grund i modersmålet kommer snabbare ifatt de jämnåriga 

inföddas språkliga nivå och har därmed större förutsättningar att klara sig bra i skolan. Därför 

är modersmålundervisning en förutsättning för att elever med invandrarbakgrund ska lära sig 

behärska svenska väl (Rubenstein & Tallberg, 2000). Bergman (2000) menar att ju yngre 

barnen är när de kommer till Sverige desto lättare har de att uppnå en infödds språkliga nivå.  

 

Eftersom det finns många elever med ett annat modersmål än svenska i skolan idag måste alla 

lärare ha kunskap om hur undervisning av elever med varierande svenskkunskaper bäst 

genomförs (Cummings, 2000). Det kan vara otäckt för ett barn att komma till en miljö, där allt 

är nytt och obekant. Dessa barn har behov av sitt modersmål. Modersmålet fungerar som 

trygghet och bro. Modersmålslärarna kan vara brobryggare. Modersmålslärarna har 

erfarenheter som infödda svenska lärare inte har. Modersmålslärarna vet hur det är att möta 

svenska språket som ett nytt språk, de vet också hur det är att uttrycka sig på ett språk som 

inte är ens eget, de känner även till de kulturella skillnaderna såsom seder och bruk (Ladberg, 

2000a). 
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Tragetons metod för skrivning och läsning 

 

Arne Trageton, lärarutbildare och pedagog från Norge, har utvecklat en metod för läs– och 

skrivundervisning. Trageton (2005) beskriver sitt forskningsprojekt, Tekstskaping på 

datamaskin som pågick i 14 klasser i Norge, Finland, Danmark och Estland. Eleverna följdes 

från förskoleklass till år tre, (motsvarande år ett till fyra i Norge eftersom barnen där börjar ett 

år tidigare i skolan). Forskningen visar att eleverna med datorn som verktyg hade bättre 

handskriftskvalité när de började skriva för hand och de hade även längre och mer 

innehållsrika texter än de elever som inte använt sig av Tragetons metod under sin skolgång. 

Eleverna som använde Tragetons metod lärde sig även att läsa tidigare.  

 

Författaren menar alltså att det är enklare att lära sig att skriva än att läsa och att det finns 

trettio års forskning som styrker det. Björk & Liberg (1996) påtalar barnens lust och förmåga 

till skriftspråket. Författarna menar att när barnen får vara med om gemensamma skrivstunder 

när någon till exempel skriver deras namn på teckningar de gjort, slussas barnen sakta men 

säkert in i den skriftspråkliga kulturen. De får på så sätt förebilder för hur det går till att skriva 

som oftast visar på skrivandets glädjeämnen. Barnen får uppleva den ”litterära amningen”. De 

blir skriftspråkligt socialiserade. De gemensamma skrivstunderna utgör med andra ord för 

många barn den första inköpsporten till skriftspråket.  

 

Trots forskningen får barnen i skolan lära sig att läsa innan de börjar skriva. Författaren 

vänder på ordföljden i uttrycket ”läs- och skrivinlärning” till skriv- och läslärande. 

Huvudtanken i författarens metod är att vänta med traditionell inlärning av handskrift till 

skolår två i Sverige (motsvarande skolår tre i Norge eftersom de börjar skolan ett år tidigare) 

och istället börja skriva direkt på datorn. På så sätt kan barnen lägga kraften på skrivandet och 

skapandet istället för att kämpa med finmotoriken. Motorisk träning sker genom att mycket 

tid och vikt läggs på skapande arbete. Eleverna ritar bilder till texterna som de skriver.  

 

Texterna är relaterade till deras egna upplevelser, det vill säga de skriver om saker som de 

varit med om. Läsningen sker genom att eleverna läser sina upplevelsebaserade texter. 

Trageton menar att eleverna skriver sig till läsning. Metoden utgår från datorn som verktyg. 

Undervisningen bedrivs genom att eleverna oftast står två och två vid datorn och skriver och 
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läser. Orsaken till att de står parvis är att elever lär sig bäst i dialog med en annan elev. Barn 

lär sig skriva bättre med datorn (Trageton, 2005).  

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

Lev S Vygotskij (1896-1934) anses som det sociokulturella perspektivets fader. Hans tankar 

ligger till grund för dagens sociokulturella tänkande, som visserligen har utvecklats sedan 

Vygotskijs tid, men ändå har sitt tydliga ursprung där. Sociokulturellt perspektiv på lärande är 

baserat på Vygotskijs sociohistoriska teorier, kombinerade med moderna kulturhistoriska 

teorier (Vygotskij, 1999). Begreppet sociokultur innebär samspel mellan människor där 

individen utvecklar sina grundläggande kognitiva färdigheter, det vill säga sin uppfattning om 

sig själv och andra människor (Säljö, 2005).  

 

Trots att det är mer än 70 år sedan Vygotskij dog, påverkar hans tankar fortfarande den 

vetenskapliga debatten. Detta har präglat läroplanernas utformning. Språk och 

kommunikation har fått en allt större roll i undervisningen sedan Lpo 94 (1998) infördes. 

Vygotskij (1999) menar att språket har en stor betydelse för allt lärande och att det leder 

barnets utveckling framåt. Språket och kommunikationen ses som grundvillkor för att lärande 

och tänkande ska kunna ske och kommunikationen är en länk mellan kulturen och det 

mänskliga tänkandet. Vår studie handlar om Tragetons undervisningsmetod för skrivning och 

läsning i en mångkulturell skola. Där möts elever från olika kulturer med olika modersmål 

som ska lära sig att läsa och skriva på mer än ett språk. Språket i en mångkulturell skola har 

självklart stor betydelse för undervisningen.  

 

Vygotskij menar att det är den omgivande miljön som avgör hur tänkandet utvecklas. Han ser 

omgivningen som betydelsefull för individens utveckling och prestationer. Samarbete har 

enligt Vygotskij central betydelse för barns lärande. Han menar att barn lär sig bättre och mer 

tillsammans med andra barn som kan mer än de själva inom ett specifikt område. Det barnet 

inte klarar på egen hand klarar barnet tillsammans med andra och så småningom kan barnet 

det själv (Vygotskij, 1999).  Dessa teorier är han inte ensam om. Många andra har också tagit 
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till sig Vygotskijs tankar. En av dem är professor Roger Säljö. Säljö (2005) menar att det 

centrala i det sociokulturella perspektivet är kontexten, det vill säga det sammanhang där 

lärande sker och hur världen ser ut för oss. Genom kommunikation kan individen ta till sig 

nya kunskaper och färdigheter. Barnet lär sig saker genom att höra vad andra talar om, hur 

andra föreställer sig världen, genom att se hur andra gör eller att pröva tillsammans med andra. 

Det är i den vardagliga interaktionen vi lär av varandra. Dysthe (2003) hävdar också att allt 

lärande har med relationer att göra. Lärande sker genom deltagande och samspel med andra. 

Språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocessen. Interaktionen som sker 

mellan elev och elev och mellan lärare och elev kan ha en avgörande betydelse för det 

fortsatta lärandet.  

 

Läroplaner och styrdokument  

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 

(1998) står det att: 
 

varje elev genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska få möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. (Lpo, 94/98, sid. 10).  

 

Salamancadeklarationen (2001) säger att alla människor är olika och lär på olika sätt. Utifrån 

de egna förutsättningarna kan utveckling ske. Först när barnet sätts i centrum och 

undervisningen anpassas efter var och ens behov går det att uppnå en skola för alla.  

 

Barn med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grund- och 

gymnasieskolan. Skolan ska i sin undervisning i modersmål sträva efter att eleven: 
 

utvecklar sin förmåga att förstå och uttrycka sig muntligt och skriftligt på modersmålet, 

utvecklar sin förmåga att med behållning läsa och förstå skilda slag av texter på 

modersmålet, tillägnar sig kunskaper om språkets uppbyggnad för att kunna göra 

jämförelser mellan sitt modersmål och det svenska språket och därigenom utveckla sin 

tvåspråkighet, tillägnar sig kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i sin 
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ursprungskultur och förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden, stärker sin 

självkänsla och identitet och erövrar dubbel kulturtillhörighet, grundlägger goda läsvanor  

genom litteraturläsning eller tillägnar sig litteratur på annat sätt, lär känna delar av sitt 

kulturarv och kan sätta detta i relation till sig själv och sin egen situation, lär sig använda 

sitt modersmål som medel för sin kunskapsutveckling och på så sätt tillägnar sig ett ord- 

och begreppsförråd inom olika områden (Kursplan för modersmålsundervisning, 2000 sid. 

37-38). 

 

Vi tycker att Läroplanen, 94 (1998), Salamancadeklarationen och Kursplanen för 

modersmålsundervisningen är relevanta för vår undersökning. Vi har valt att ta med de delar 

som har betydelse för vår studie. Läroplanen 94 (1998) föreskriver att undervisningen ska 

anpassas efter elevernas förutsättningar och behov, alltså deras bakgrund, erfarenheter, språk 

och kunskaper. Eftersom vi har valt att genomföra undersökningen på en mångkulturell skola 

ville vi också lyfta fram modersmålsundervisningens innehåll och betydelse för lärande. 

Salamancadeklarationen har vi valt att använda oss av på grund av att vi tycker att det är en 

självklarhet att all undervisning ska ske utifrån barnens förutsättningar för att uppnå en skola 

för alla. 

  

Metod 

 

Definitioner 

 

I uppsatsen kommer vi att använda vissa begrepp som kan vara mångtydiga, vi kommer här 

att definiera hur dessa begrepp används i vår uppsats. 

• Kultur syftar på de erfarenheter, handlingar, tankar och föreställningar som får 

människor att känna att de tillhör en sammanhängande grupp (Bodin & Fant, 1995).  

• Invandrare är människor som är födda utomlands eller i Sverige med åtminstone en 

förälder som är född i ett annat land (Källstigen & Setkic 2002). Detta medför att 

invandrare kan ha ett annat modersmål än svenska och därmed vara två- eller 

flerspråkiga.  

• I Ett mångkulturellt samhälle grupperas/kategoriseras oftast individer efter 

etnokulturella föreställningar (Ljungberg, 2005). 
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Metodval  

 

Vi har använt oss av ett par olika kvalitativa metoder i vår undersökning, intervju och 

observation. Vi har valt att ta med både lärarperspektiv och elevperspektiv. Gruppintervjun 

med lärarna, istället för enskilda intervjuer skulle leda till ett öppnare samtal och diskussion 

där lärarna skulle komplettera varandra. Väcks en tanke hos en av lärarna så kan den fångas 

upp av de andra lärarna och då skapas det troligtvis en diskussion istället för att intervjun bara 

ska bestå av frågor och svar. Även med eleverna valde vi att genomföra gruppintervjuer. Vi 

har gjort två gruppintervjuer i år fem till sex, med tre barn i varje grupp och två 

gruppintervjuer i år ett, med två barn i varje grupp. Vi trodde att eleverna skulle känna sig mer 

trygga i intervjusituationen tillsammans med en klasskamrat. Kvale (1997) menar att syftet 

med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld.  

 

Deltagande observationer är också en metod som vi har valt att använda oss av för att få ett 

brett material. Då får vi även med iakttagarnas perspektiv. Tre deltagande observationer 

genomfördes i år ett till två, tre till fyra och fem till sex. Vi ville se hur verkligheten såg ut. 

Stämde den med lärarnas och elevernas intervjusvar och våra tolkningar?  

 

Undersökningsgrupp 

 

Vår undersökningsgrupp består av fyra lärare och tio elever i år ett till sex vid en 

mångkulturell skola. Samtliga lärare är verksamma på samma skola och arbetar i samma 

arbetslag. Lärarnas utbildningsbakgrund och erfarenhet skiftar. Alla är behöriga lärare utom 

en som snart är examinerad lärare. Personen läser vid sidan om sitt arbete på skolan. Då en av 

oss är bekant med en av lärarna tog vi kontakt med skolan genom henne. Alla elever på 

skolan är två- eller flerspråkiga. Modersmålen hos eleverna som deltagit i intervjuerna är 

arabiska, indiska, kurdiska, serbiska och syrianska. Skolan har använt sig av Tragetons metod 

i ett års tid. Eleverna i år ett har startat upp med Tragetons metod från första början men 

metoden praktiseras upp till år sex. Antalet intervjuer har valts utifrån hur många individer 
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som har varit insatta i metoden på den enskilda skolan och efter vad som har varit rimligt att 

genomföra under den avsatta tiden för arbetet.  

 

Dataproduktion 

 

Vi har som vi redan påpekat, använt oss av gruppintervjuer med både lärare och elever, samt 

av observationer. Till intervjutillfällena hade vi med oss en temakarta, en för lärarna och en 

för eleverna, (bilaga 1 och 2) som vi hade utformat utifrån vårt syfte, frågeställningar, 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Temakartan (tidigare undervisningsform, 

datorn, elevernas motivation/interesse, arbetet i år ett till sex, fördelar/nackdelar, samarbete 

mellan modersmålsundervisning, svenskundervisning, svenska 2 undervisning, 

motoriken/handskrivning, motivation/intresse, bild, handskrivning, läsning/skrivning på 

svenska och modersmål) fungerade som ett underlag under intervjutillfället när vi samtalade 

med lärarna och eleverna. Under intervjuerna med lärarna och eleverna har temakartan varit 

synlig både för intervjuaren och för intervjudeltagarna. Med hjälp av temakartan har 

uppmärksamheten kunnat styras till olika teman samtidigt som intervjuns övergripande 

innehåll har varit synligt. Utifrån temakartan hade vi utformat en intervjuguide, en för lärarna 

och en för eleverna, (bilaga 4 och 5) som vi själva hade som stöd under intervjuerna. 

Intervjuerna med lärarna varade i 90 minuter och genomfördes i ett klassrum på skolan. 

Intervjuerna med eleverna genomfördes i grupprum och klassrum och de varade allt från 

femton till trettio minuter. Intervjuerna spelades in på band för att i sin helhet komma med i 

materialet. Genom att de spelades in kunde vi koncentrera oss på temat istället för att 

anteckna allt som sades med penna och papper. Ord, tonfall, pauser och andra liknande 

kommunikationsformer har registrerats på banden. Inspelningarna har möjliggjort för oss att 

lyssna på intervjuerna vid senare tillfällen och har underlättat vår reflektion över det som har 

sagts under intervjuernas gång eftersom vi kunnat lyssna igenom dem flera gånger. I 

intervjuerna har följdfrågor ofta kommit upp eftersom deltagarna inte alltid svarat på det som 

efterfrågats.  

 

Materialet från de deltagande observationerna har samlats in utifrån ett observationsschema 

där vi har haft specifika kategorier som vi speciellt observerade, (bilaga 3). Syftet, 

frågeställningarna, teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning ligger självklart till grund 

för observationsschemat. 
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Bearbetning och analys 

 

De inspelade intervjuerna har skrivits ut ordagrant och därmed har innehållet i intervjuerna 

blivit överfört från talspråk till skriftspråk. Kvale (1997) menar vidare att man i analysen ska 

utgå från undersökningens syfte och ämne för att se vilka analysmetoder som är lämpliga. Vi 

ville få fram det relevanta ur varje intervju och observation i förhållande till vårt syfte och 

frågeställningar. Bearbetningen av intervjuerna och observationerna har skett genom 

analysmetoderna meningskoncentrering när långa uttalanden pressats samman i kortare 

uttalanden och meningskategorisering när intervjun kodas in i kategorier (Kvale, 1997). Vi 

har i vår undersökning fått material från både lärare, elever och våra egna upplevelser. Våra 

data utgår alltså från tre olika perspektiv. 

 

Etiska ställningstaganden 

 

Kvale (1997) menar att det finns fyra etiska huvudkrav på forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här följer vår redogörelse över 

de fyra huvudkraven och hur vi hanterat kraven i vår undersökning:  

 

• Informationskravet: Detta har vi uppfyllt då vi informerade informanterna och 

elevernas vårdnadshavare om undersökningens syfte. Lärarna har informerats 

muntligt medan föräldrarna till eleverna informerades per brev. Alla parter har 

även informerats om att deltagandet är frivilligt och att vårt resultat offentliggörs i 

en c-uppsats.  

• Samtyckeskravet: Pedagogerna fick själva avgöra om de ville medverka i vår 

undersökning. Föräldrarna till eleverna och eleverna själva gav sitt samtycke till 

intervjuerna via ett tillbakaskickat brev som föräldrarna hade signerat. 

• Konfidentialitetskravet: Vi meddelade alla parter att vi har tystnadsplikt och att 

banden vid inspelningarna enbart skulle användas vid intervjuutskrifterna. Inga 

obehöriga kan ta del av bandinspelningarna. I intervjuresultaten används inga 

persondata som kan röja informantens identitet.  

• Nyttjandekravet: De framkomna uppgifterna kommer inte att lånas ut eller 

användas till något annat än den aktuella undersökningen. 
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Tillförlitlighet  

 

Vi har intervjuat och observerat i slutet av vårterminen på en skola där alla elever är 

invandrare. Vår avsikt med studien var att se hur Tragetons metod tillämpades i en 

mångkulturell skola. Vi har personligen varit på skolan och sett hur intervjusvaren stämmer 

överens med våra upplevelser av verksamheten. Genom att intervjua både lärare och elever 

har vi fått med de parter som i huvudsak är involverade i arbetet. Intervjuerna och 

observationerna har varit fokuserade på samma teman, de som finns i våra temakartor.  

 

Våra förberedelser har varit i form av temakarta (bilaga 1 och 2) och intervjuguide (bilaga 4 

och 5) vid intervjuerna med lärare och elever och observationsschema (bilaga 3) vid 

observationstillfällena. Förberedelserna har utgått från vårt syfte, frågeställningar och de 

bakgrundskunskaper vi redovisat. Eftersom intervjuerna spelades in på band har allt som 

nämnts kommit med ordagrant och skrivits ner. Ingenting har därmed uteslutits. Ett 

förhållande som också stärker tillförlitligheten är att det finns en stor samstämmighet mellan 

det som lärarna och eleverna säger och även med vad vi såg under observationerna. 
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Resultat 
 

Här i resultatavsnittet presenteras de tre olika perspektiven i vår studie. Vi har valt att använda 

oss av våra frågeställningar som har omformulerats till rubriker. Observationerna presenteras 

klassvis och där drar vi paralleller med intervjusvaren. Vi kommer att redogöra för de svar 

som lärarna och eleverna har gett och för våra observationer. Lärarnas och elevernas 

berättelser beläggs med citat. Lärarna har fått fingerade namn; lärare 1 (svensklärare i år ett-

två), lärare 2 (svensklärare i år tre-fyra), lärare 3 (svensklärare i år fem-sex) och lärare 4 

(modersmållärare i arabiska år ett-sex). 

 

Arne Tragetons undervisningsmetod blev lärarnas val 

 

Några av de intervjuade lärarna åkte till Göteborg där en föreläsning hölls av Arne Trageton 

om hans metod. Allt som Trageton föreläste om stämde överens med det som lärarna sökte 

efter, alltså en väg till skriv- och läslust. Efter dagen i Göteborg berättade de om metoden för 

de övriga lärarna i arbetslaget och tillsammans beslöt de sig för att starta upp metoden. De 

stämde träff med Trageton och presenterade sina förslag och tänkta arbetsgång för honom. 

Efter mötet bestämde sig lärarna för att göra en projektansökan på tre år för att få tillåtelse att 

praktisera metoden. Den blev beviljad. 

 

Lärarna är överens om att det har tagit ganska lång tid att komma till den nivå de nått idag. 

Deras skriv- och läsundervisning har tidigare varit relativt traditionell, blandad med lite andra 

metoder som exempelvis Montessori pedagogik. Dessa metoder har inte varit de som de sökt 

efter. Metoderna har inte passat elevgrupperna och undervisningssituationen. Det lärarna 

sökte efter var en väg som skulle återvinna elevernas lust för skrivning och läsning. Ett stort 

problem som fanns tidigare var att eleverna tappade motivationen för skrivning och läsning.  

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo, 94/98, sid.10).  
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Vidare visade undersökningen att lärarna upplevde att deras elever hade svårt med 

finmotoriken. Lärarna tror att det är traditionellt betingat. En lärare ger följande exempel: 
 

I Sverige så har vi ju haft ändå från att dom är jättesmå…sätter vi en krita i handen på 

dom…att rita och måla, vi pusslar och vi grejar och vi har dom här traditionerna 

hemma (Lärare 1). 

 

Enligt deras erfarenheter finns inte den traditionen ofta hos invandrarfamiljer.  

 

Alla människor lär på olika sätt. Undervisningen måste därmed anpassas efter var och ens 

behov (Salamancadeklarationen, 2001). Eleverna på skolan hade inte förförståelsen för ord 

och bokstäver när dem började första klass. Det svenska språket var främmande för dem. 

Stadler (1998) varnar för tråkigt tragglande med ensidiga uppgifter eftersom det då finns en 

risk att eleverna tröttnar på skolarbetet och därmed inte utvecklas särskilt väl. Tidigare på 

skolan tragglade eleverna igenom 29 bokstäver och ord i läseböcker som de själva inte ägde, 

vilket gjorde att de inte tyckte att det var roligt.  

 
Tycker man inte att det är roligt så tappar man lusten (Lärare 1). 

 

När man talat om läs- och skrivinlärning har man då oftast också syftat på att eleven har 

knäckt koden. Att bara ha knäckt koden kan dock endast leda till ett imitativt läsande och 

skrivande, det vill säga en person som härmar, eller i bästa fall reproduktivt läsande och 

skrivande, en person som återberättar. Ett sådant mer smalt synsätt på läs- och skrivinlärning 

är inte relevant längre2. Vad som framgick under intervjun var att valet av Tragetons metod 

resulterade i att eleverna fick tillbaka lusten för skrivning och läsning. Eleverna fick nu skriva 

om sådant som de varit med om, alltså sina upplevelser och sedan läsa sina egna ord. Detta 

ledde till ett ökat ordförråd hos eleverna. När eleverna själva skriver sig till läsning och gör 

sina egna läseböcker använder de ord ur sitt eget ordförråd, ord de förstår (Trageton, 2005). 

                                                 
2 Att läsa och skriva- en kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet (2003). 
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Lärare och elevers upplevelser av undervisningsmetoden 

 

Lärarnas upplevelser 

 

Flera av lärarna var till en början lite oroliga över att ge datorn en sådan central plats i 

undervisningen. Föräldrareaktioner som en följd var också ett orosmoment.  
 

Vad skulle föräldrarna tycka om en undervisning utan läseböcker? (Lärare 3). 

 

Alla lärarna har en positiv inställning till att använda Tragetons metod i sin skriv- och 

läsundervisning. De har funnit en metod som passar dem. Lärarna har upptäckt att eleverna 

skriver längre texter och mer lustfyllt.  

 
Nu frågar eleverna: Får vi skriva? Förut var det: Måste vi skriva? (Lärare 3). 

 

När eleverna sitter vid datorn kan de sitta och skriva längre, eftersom det inte är så 

ansträngande som för hand, och texterna blir dessutom mer innehållsrika. Eleverna slipper 

kämpa med penna och sudd. Lusten att skriva kommer helt automatiskt på datorn. Det som 

eleverna ser på datorn är snyggt och prydligt, de ser riktiga bokstäver och när de läser böcker 

och tidningen känner de igen bokstäverna. Lärarna upplever att eleverna är positiva till datorn 

som ett hjälpmedel.  

 
För mig har datorn blivit ett måste. Vi lever i en värld där datorer betyder allt… så varför 

inte använda den i skolan (Lärare 4).  

 

Det går inte att undvika att föra in datorn i klassrummet på grund av rädsla och okunskap. 

Datorn är ett pedagogiskt verktyg (Lärare 1). 

 

Datorn har också medfört social träning. Eleverna står två och två framför datorn och ljudar 

tillsammans, det sker samarbete. Det uppstår ingen konkurrens, inget bråk om vem som har 

kommit längre eller vem som är sämre. Samtal mellan två elever ger ett språk på högre nivå 

än vad samtal mellan lärare och elev gör (Trageton, 2005 se Matre 2000 sid. 103). Samtal 

mellan elever sker på samma villkor. Kraven är inte samma som vid samtal med en vuxen då 
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eleven väljer språkuttryck med mer eftertanke. Med en annan elev kanske eleven talar mer 

fritt och avslappnat. 

 

Det kom fram under intervjuns gång att lärarna anser att det är en klar fördel för dessa 

tvåspråkiga eller flerspråkiga elever att undervisas på detta vis. Samtliga lärare är noga med 

att betona att metoden säkert hade fungerat lika bra i en svensktalande klass. Problemet var att 

eleverna inte ägde orden som stod i läseböckerna. Nu framgår det att detta inte längre är ett 

problem. Eleverna får nu skriva och läsa om sina egna upplevelser.  

 
Eleverna blir producenter av sitt eget material. Det är en klar fördel (Lärare 1). 

 

Detta utmynnar i att eleverna tycker det är motiverande och lustfyllt. Lärarna menar att 

eleverna får en ”jag-kan- känsla”. Alla lärare upplever att eleverna känner sig nöjda med det 

de har presterat.   

 

Bildskapandet har en central roll. Eleverna lägger ner stort engagemang på bilden, 

framkommer det. Först målar eleverna en bild, sedan sätter de ord till bilden, detta är en 

process. Minst lika viktigt som skrivandet är tecknandet. Genom att så stor tonvikt läggs vid 

tecknandet får eleverna också finmotorisk träning. Den behövs när det sedan är dags att börja 

skriva på papper med penna (Trageton, 2005).  

 

De äldre eleverna har rättningsprogram när de skriver sina texter på datorn. Ibland rättar 

eleverna själva och ibland rättar lärarna, det varierar. Läraren som undervisar dessa elever är 

noga med att framföra att detta inte är en nackdel.  

 
Egen rättning är ett bidrag till lärandet (Lärare 1).  

 

Säljö (2005) menar tvärtom. Skrivning på datorn med rättstavningsprogram leder till att 

eleverna inte lär sig att använda ordboken och att memorera stavningsregler som man är 

osäker på. Läraren i år ett upplever en nackdel med metoden i år ett. Där går inte läraren in 

och rättar elevernas texter.  

 

Något av det viktigaste som elever i sjuårsåldern kan göra i skolan är att producera egna 

läseböcker (Trageton, 2005). Under intervjun framgick att lärarnas tanke var att eleverna ska 
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bygga ett eget bibliotek i klassrummet med sina egenproducerade texter. Där känner läraren i 

år ett en tveksamhet till att eleverna läser felstavade texter och ofullständiga meningar. Men 

läraren menar att detta är en del av elevernas skriv- och läsutveckling. Utöver elevernas egna 

böcker har skolan lättlästa böcker i olika nivåer som eleverna kan läsa i.  När det gäller 

läsningen gör de yngre eleverna nya upptäckter hela tiden. Ibland upptäcker de lättare vad 

som blivit fel om de får läsa högt för läraren. 
 

När jag inte riktigt förstår vad de menar, då ber jag dem läsa för mig. Eh, vad står det här. 

Ja, läs för mig, vad har du skrivit. Så ser de, det går inte. Varför går det inte, varför går det 

inte att läsa. Jamen, alla bokstäver kommer ju efter varandra. Vad skulle vi kunna göra? Ja 

vi måste göra ett mellanrum. Ja men då gör vi det så ser vi. Ja plötsligt så ser vi vad det står 

(Lärare 1).  

 

Tänk om de hade behövt göra alla dessa upptäckter för hand. Skriva om allt. Vart tar då 

skrivlusten vägen? (Lärare 3). 

 

Det visar sig tydligt att det var ett stort problem tidigare, att rätta sina handskrivna texter. Det 

tog död på elevernas skrivglädje.  

 

Högläsning sker ofta. Eleverna måste höra språket, språkmelodier och uttal. Skolan är det 

enda stället där de hör riktig svenska, framgår det. Med hjälp av Tragetons metod har lärarna 

och eleverna fått tillbaka arbetsglädjen. De är hänförda över vilken inverkan metoden har 

haft på elevernas lust att lära.  

 
Det är bara lust och glädje. Det är inget tjat längre (Lärare 1). 

 

Elevernas upplevelser   

 

Eleverna är alla positiva till att använda datorn som hjälpmedel vid skrivning och läsning. De 

äldre eleverna berättar att de tidigare skrivit för hand i sina skrivhäften. Många tycker att det 

är tråkigare, svårare och mer tidskrävande att skriva för hand än vad det är att skriva på datorn. 

Det framgår under intervjun att när eleverna skriver på datorn så går det mycket fortare, de 

skriver längre texter, det blir mycket finare, det är mycket lättare att läsa vad de har skrivit 

och rätta eventuella fel som de har. En del elever tycker även att det är roligt att skriva för 

hand men de flesta föredrar att skriva på datorn.  
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Förr så tyckte man åh nu ska jag skriva en berättelse åh jag orkar inte, man får 

ont och man orkar inte (Elev år sex). 

 

De äldre eleverna tycker inte att det är svårt med tangenterna på datorn medan de yngre ibland 

upplever att de har svårigheter med det. Några av dem tycker att det ibland kan vara svårt att 

hitta bokstäverna, men alla är överens om att de lär sig mer och mer. 

 

Alla elever skriver berättelser varje gång de har varit med om någon speciell händelse, alltså 

om sina upplevelser. Det tycker de är väldigt roligt. När elever får skriva om händelser de 

varit med om utgår de från sina egna tankar och ord (Björk & Liberg, 1996). De yngre 

eleverna skriver även om böcker och sagor som de har läst. De skriver en sammanfattning av 

bokens/sagans innehåll. Alla elever läser det som de själva har skrivit på datorn. De äldre 

eleverna läser även mycket böcker, både skönlitteratur, faktaböcker och vanliga skolböcker. 

De yngre eleverna har också en lästid då de får läsa böcker. Det framgår att de tycker att det 

är roligt, men ganska svårt, att läsa.  

 

Alla elever ritar bilder till saker som de varit med om. De äldre eleverna ritar även till lugn 

musik när läraren läst för dem och de tycker att det är väldigt roligt att rita. Många tycker det 

eftersom de själva då bestämmer vad de ska rita. När de yngre eleverna har läst en bok så ritar 

de en bild till texten. Några tycker att det är roligt eftersom de själva får bestämma vad de vill 

rita. Några tycker att det är roligt att rita eftersom man får använda färger, så det blir väldigt 

fint. Några elever tycker att det är svårt med pennhållningen. 

 

Under intervjun har det framgått att eleverna känner en glädje och stolthet över vad de 

presterar i sitt skolarbete. De känner framförallt en skriv- och läslust nu.  

 

Våra upplevelser 

 

Våra observationer har skett i tre klasser, ett-två, tre-fyra och fem-sexa. Observationerna har 

skett under varsin schemalagd lektion men under samma dag på grund av tidsbrist och snart 

stundande skolavslutning. 
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År ett-två 

 

I år ett-två skrev eleverna om en utflykt som de hade upplevt dagen innan. De stod och skrev 

mer än gärna vid datorerna. De var fokuserade på sina texter och läste gärna upp dem för oss. 

Fingersättningen var bra. Givetvis hade de svårt att hitta vissa bokstäver ibland. I det stora 

hela så flöt skrivningen på väldigt bra. De ljudade tillsammans med kamraten fram 

bokstavsljuden i orden. Vygotskij (1999) menar att det sociala samspelet är drivkraften för 

lärande. De elever som inte satt vid datorn satt och ritade en bild om gårdagens utflykt. 

Eleverna lade ner stort engagemang på sin bild. Läraren fungerade som handledare under hela 

lektionen.  

 

År tre-fyra  
 

I år tre-fyra skedde samma sak. Några skrev om gårdagens utflykt och några ritade en 

tillhörande bild. Till att börja med var det bara tre elever i klassrummet, vilka alla skrev på 

datorerna om sina upplevelser. Eleverna tycktes vara fastklistrade vid datorerna, då de satt i 

fyrtio minuter och skrev febrilt utan avbrott. Efter fyrtio minuter anlände eleverna som hade 

haft sin modersmålsundervisning. De satte igång och ritade en bild efter att läraren hade 

förklarat att de skulle bearbeta gårdagens utflykt. När eleverna hade skrivit klart läste de upp 

sin text för läraren. De gick tillsammans med läraren igenom texten och tittade efter 

eventuella stavfel och rättade felen tillsammans. Även här fungerade läraren som handledare.  

 

År fem-sex 
 

I år fem-sex satt eleverna två och två vid datorerna och skrev om gårdagens utflykt. De 

diskuterade sinsemellan om utflykten innan de skrev texten. Eleverna berättade gärna för oss 

om vad de skrev och några betonade vikten av samarbetet när de skriver två och två. 

Tillsammans ljudade de ibland fram svåra ord. Vygotskij (1999) hävdar att elever lär sig 

bättre och mer tillsammans med andra elever som kan mer än de själva inom ett specifikt 

område. Samma sak skedde i detta klassrum, de som inte skrev vid datorn satt ner och ritade 

en bild. Eleverna berättade gärna vad bilden föreställde och kopplade den till gårdagens 

utflykt. Ännu en gång fungerade läraren som handledare.  
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Paralleller mellan observationer och intervjuer 

 

Observationerna bekräftar i stort sett det som tidigare nämnts under intervjuerna med lärarna 

och eleverna. 

 

Under våra lärarintervjuer och elevintervjuer så framkom det att eleverna skrev om sina 

upplevelser på datorn och sedan läste upp dem. Detta bekräftas under våra observationer.  

 

Några elever hade ibland svårt att finna vissa bokstäver på tangentbordet. Även detta kom 

fram under intervjuerna med eleverna.  

 

Under observationerna syntes socialt samspel vid datorerna och några elever betonade även 

detta under observationen. Det är också en faktor som lärarna framhävde i intervjun.  

 

Bildens koppling till texten har även den tagits upp i båda intervjusvaren. Bildskapandets roll 

syntes även under observationerna.  

 

Under observationen visade det sig att eleverna rättade sina texter tillsammans med läraren. 

Det framgår också av lärarnas intervjusvar att de ibland rättar felen tillsammans med eleven 

eller att eleverna gör det individuellt.  

 

Jämförelse med vad lärare och elever säger 

 

Problem 

 

Lärarna var lite oroliga över datorns roll i undervisningen på grund av att de flesta inte använt 

sig av den så mycket i undervisningen tidigare. Detta var dock inget eleverna kände förutom 

att några av de yngre eleverna ibland hade svårt att hitta alla bokstäver på tangentbordet. 
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 Lusten 

 

Både lärare och elever har en positiv inställning till metoden. Skriv- och läslusten har kommit 

tillbaka. Eleverna tycker att det är roligt att skriva och läsa och detta märker lärarna också. 

Eleverna tyckte att det var roligt att arbeta med datorn. De äldre eleverna tycker det är lättare 

att rätta sina fel på datorn och läraren menar att det inte är någon nackdel. De äldre eleverna 

som har arbetat enligt den traditionella undervisningen tycker det är mycket roligare att skriva 

nu när de använder Tragetons metod. Lärarna kände att deras elever är nöjda med vad de 

presterar nu. De skriver mycket längre, innehållsrikare texter på datorn anser lärarna. De äldre 

eleverna tycker också att de skriver längre texter. Eleverna upplever att det blir finare och 

lättare att läsa sina texter när de skriver på datorn och detta bekräftar även lärarna. Lärarna 

menar att eleverna blir producenter av sitt eget material när de får skriva och läsa om sina 

upplevelser. Det har framkommit att eleverna själva tycker att det är roligt att skriva och läsa 

om sina upplevelser.  

 

Bildskapande 

 

Eleverna tycker om bilden som de får rita till sin upplevelse. Enligt våra lärarintervjuer 

framkommer det att eleverna ritar först och sedan sätter de ord till bilden. Eleverna har inte 

kommenterat i vilken ordning de gör det.   

 

Motorik 

 

Några av de yngre eleverna tyckte det var svårt med pennhållningen när de ritade, detta är 

inget som lärarna upplevt eller kommenterat. Vissa elever tycker att det är roligt att skriva för 

hand medan det framgår att lärarna upplevde det som att eleverna bara tyckte det var kämpigt 

att använda handen i sin skrivning.  

 

Andra texter 

 

Eleverna menar att de utöver läsningen av sina egna texter även läser andra böcker. De yngre 

eleverna läser böcker och de äldre skönlitteraturer, faktaböcker och skolböcker. De yngre 

eleverna upplever att det är svårt men roligt att läsa i böcker. Lärarna har inte kommenterat att 
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de yngre eleverna skulle ha några svårigheter med läsningen utan bara menat att eleverna gör 

nya upptäckter hela tiden. 

 

Betydelsen av Tragetons metod för skriv- och läsinlärningen i både svensk- 

och modersmålsundervisningen 

 

Lärarnas upplevelser av samarbetet med modersmålen 

 

Tidigare innan man började arbeta efter Tragetons metod, arbetade klasslärarna och 

modersmålsläraren på var sitt håll. Nu råder det samarbete dem emellan, men lärarna 

uttrycker tydligt att samarbetet bara gäller eleverna som undervisas på modersmålet arabiska. 

En förklaring till det är att metoden inte används av de andra modersmålslärarna eftersom de 

har få undervisningstimmar på skolan. Majoriteten av eleverna har arabiska som modersmål. 

Därför har modersmålläraren i arabiska mycket undervisningstimmar på skolan. Det finns 

också elever på skolan som har indiska, syrianska, serbiska och kurdiska med flera som 

modersmål och deras modersmålslärare använder sig inte av Tragetons metod.  

 

Under intervjuns gång framgick det klart och tydligt att alla elever arbetar efter Tragetons 

metod i skriv- och läslärandet i svenska, och samtliga lärare var överens om att eleverna drog 

fördel av att få arbeta efter samma metod i modersmålet. Detta var modersmålsläraren i 

arabiskan ett levande bevis för. Läraren har märkt en enorm skillnad på sina elever. Läraren 

har till exempel aldrig varit med om att elever har lärt sig skriva i år ett.  
 

Nu blir det texter på arabiska även för år ett (Lärare 3). 

 

Ja, de har aldrig skrivit texter, aldrig (Lärare 4). 

 

Det som barnen skriver idag i ettan på arabiska, det var det som man tidigare gjorde i trean 

(Lärare 1). 

 

En annan viktig aspekt som visar sig under intervjun är föräldrarnas reaktioner. Lärarna 

påpekar att föräldrarna till de arabiska eleverna, som använder metoden på både svenska och 

arabiska, är överraskade över sina barns prestationer. Deras barn kan läsa och skriva på både 
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svenska och arabiska redan i år ett. Föräldrarna har varit ”lite besvikna” på att skolan inte 

funnit metoden tidigare. Många av eleverna på skolan har äldre syskon som har gått på skolan 

och deras utveckling går inte att jämföra med de yngre syskonens.  

 

Modersmålsläraren uttryckte att man måste ha klart för sig hur svårt det arabiska språket är. 

Det är markanta skillnader mellan svenska och arabiska. Alfabetets konstruktion är 

annorlunda, bokstäverna ser inte ut som det latinska alfabetet, det finns inga små bokstäver, 

man skriver från höger till vänster och varje bokstav har tre positioner. Detta är skillnader 

som modersmålsläraren nämnde. Till en följd av metoden så behöver inte eleverna bekymra 

sig över detta längre eftersom datorn har tagit över detta ”ansvar”. Det är mycket lättare för 

eleverna att se hur bokstäver ändrar sig och blir ett ord på datorn i jämförelse med om de hade 

gjort det för hand. Modersmålsläraren talar gärna om att metoden har gett bra resultat hos 

eleverna. Innan läraren började använda metoden kunde inte eleverna läsa och skriva i år ett. 

Eleverna som arbetar efter metoden på både svenska och modersmålet arabiska åstadkommer 

bra resultat och gör nya upptäckter som aldrig tidigare gjorts på modersmålet arabiska i år ett 

på skolan.  

 

Svenska 2-läraren är också en person som samarbetar med arbetslaget och använder sig av 

samma metod. Läraren arbetar i klassen. Inga elever plockas ut slumpvis utan läraren finns i 

klassrummet och iakttar vilka som behöver extra stöd. De elever som inte får ihop 

bokstavsljuden med bokstäverna hjälper läraren lite extra. Enligt Stadler (1998) är det just 

förmågan att kunna koppla samman bokstävernas utseende med ett språkljud som är det 

grundläggande för att lära sig skriftspråket.  

 

Det som har synts i svaren är att det är en klar fördel att alla lärare samarbetar och använder 

sig av samma metod. Lärarnas samarbete har lett till utveckling i både svensk- och 

arabiskundervisningen. Dock måste nämnas att det också visar sig att de elever som inte 

arbetar efter samma metod under sin modersmålsundervisning inte presterar sämre på det 

svenska språket på grund av det. 
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Elevernas upplevelser av att skriva och läsa på sitt modersmål 

 

De äldre eleverna med arabiska som modersmål skriver på datorn om saker som de varit med 

om på sin arabiskundervisning. Eleverna ritar en bild till och sedan läser dem texten. Med en 

tillhörande bild tycker de att det är lättare att läsa texten. De skriver väldigt mycket på datorn. 

Det framkom att eleverna för tillfället höll på att skriva en arabisk tidning. I övrigt läser de 

även arabiska böcker. Eleverna tycker att det är roligt att skriva och läsa på arabiska men 

framhåller svårigheterna med att arabiska inte är ett språk som är lätt att förstå. Detta tycker 

eleverna eftersom språket har andra bokstäver och motsatt skrivriktning än vad svenskan har 

och på arabiska finns det även en del ”lätta” ord som de inte kan. Eleverna har inte heller lika 

mycket undervisning i arabiska som i svenska så därför tycker många att det är svårare att läsa 

och skriva på arabiska än på svenska. De tycker att det är roligt att skriva på datorn i arabiska 

med. 

 
Ettorna i arabiska lektionerna är så jätteduktiga man tror dom nästan går i trean så bra 

dom skriver (Elev i år sex) 

 

Det visar sig att de äldre eleverna är förundrade över elevernas i år ett häpnadsväckande 

skrivutveckling. Eleverna tycker inte att det är svårt att läsa och skriva på två olika språk, de 

menar att de är vana. Vygotskij uppmuntrade tvåspråkigheten. Han menade att ju fler språk en 

elev kan desto bättre (Vygotskij, 1999).  

 

De yngre eleverna som läser arabiska i sin modersmålundervisning skriver också om saker 

som de varit med om på datorn och läser det sedan. Eleverna turas om att rita och sitta vid 

datorn och skriva. De tycker också att de är bra att skriva på datorn i arabiskan. Eleverna 

tycker att det är roligt att skriva på datorn men det arabiska skriftspråket anser eleverna är 

mycket svårare än det svenska skriftspråket.  

 
Du vet för bokstäverna… man glömmer dem så därför… jag lär mig varje dag alltid 

nått (Elev i år ett).  

 

Det framkommer att arabiskan inte har lika många undervisningstimmar som svenskan vilket 

av vissa elever upplevs som en orsak till att det arabiska språket upplevs svårare än det 

svenska språket. 
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I modersmålundervisningen i indiska i år fem skriver inte eleverna på datorn utan för hand, 

när det är diktamen. Det framkommer under intervjun att man lär sig att skriva men att det är 

väldigt svårt att skriva på indiska eftersom det finns så många tecken. 

 

På modersmålundervisningen i kurdiska i år fem skriver eleverna för hand. De skriver ganska 

lite eftersom det upplevs väldigt svårt. Eleven orkar skriva högst tio minuter. Eleven får en 

lapp med en text som han/hon ska läsa. Sedan ska eleven skriva en liten ny egenproducerad 

berättelse om den text han/hon fått. Det upplevs lättare att skriva då, för då får han/hon skriva 

sin egen lilla berättelse. Att läsa är inte lika svårt. Förmodligen hade det varit lättare att skriva 

på kurdiska om man hade fått skriva på datorn framhåller eleven. 

 

I modersmålundervisningen i serbiska i år ett upplevs det inte att det är svårt att läsa och 

skriva på serbiska. Läsningen kretsar kring vad olika fåglar heter och vad olika pojkar och 

flickor heter. Skrivningen handlar om att skriva bokstäverna för hand.  

 

I år etts modersmålundervisning i syrianska skriver eleverna inte på datorn utan för hand och 

det handlar om att träna på bokstäverna. Det framgår att det upplevs vara roligt att läsa och 

skriva på syrianska, men att det är väldigt svårt att skriva eftersom det är mycket svårare ord 

än i svenskan. Läraren skriver på tavlan och elevens uppgift är att läsa texten. 
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Diskussion 

 

Vårt syfte med denna uppsats var: Att belysa Arne Tragetons undervisningsmetod för 

skrivning och läsning i svensk- och modersmålundervisningen i en mångkulturell skola. Vi 

utgick från våra frågeställningar och valde att använda lärar- och elevintervjuer och 

observationer som forskningsmetoder. Vad har vi då kommit fram till? 

 

Vi har kommit fram till att det är positivt att använda samma metod för skriv- och 

läsundervisningen på både svenska och modersmålet arabiska. Eftersom vi inte har intervjuat 

de andra modersmålslärare som inte använder metoden så kan vi inte kommentera de andra 

elevernas prestationer på modersmålet om metoden hade använts där med. Vi kan därmed inte 

spekulera i eventuella förändringar vad det gäller prestationer i modersmålet om 

undervisningen hade skett efter Tragetons metod. Vad vi kan säga är att dessa elever som inte 

tillämpar metoden på sitt modersmål inte presterar sämre på svenskundervisningen på grund 

av det.  

 

Varför Arne Tragetons undervisningsmetod blev lärarnas val 

 

Denna frågeställning anser vi att vi har fått svar på. Eleverna på den skola vi undersökt har 

alla ett annat modersmål än svenska. Varför har just dessa elever svårt med skriv- och 

läsinlärningen på svenska? Varför har det varit ett problem att finna en lämplig metod? Vi tror 

att många faktorer spelar in i detta svar. Det handlar inte bara om att eleverna inte äger orden, 

som framgick under lärarintervjuerna. De kanske inte använder det svenska språket i sin 

vardag.  

 

En viktig del av språkutvecklingen äger normalt rum utanför skolan. Det finns skolor där 

nästan alla elever har ett annat modersmål än svenska och där svenskan rent allmänt är svagt 

representerad i barnens dagliga omgivning. Det ställs särskilda krav på att skapa tillfällen i 

skolan för att använda språket kommunikativt i naturliga vardagliga situationer (Hyltenstam, 

1996). Ytterligare en faktor som kan vara en orsak är att eleverna kanske inte har gått på 

svensk förskola. Löken & Melkeraaen (1996) menar att barn som gått på förskola och lärt sig 

språket muntligt har en fördel av det vid skolstarten. Detta medför att eleverna på denna 
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mångkulturella skola kanske inte har stött på det svenska skriftspråket innan de började sin 

skolgång. De kanske inte har fått lyssna till svenska sagor under barndomen. Björk & Liberg 

(1996) anser att den allra bästa metoden för läs- och skrivinlärningen 

är ”godnattsagemetodiken” det vill säga att barnen kontinuerligt får lyssna till sagor på 

kvällen. De barn som får litterära lustfyllda stunder får mycket gratis i sin läs- och 

skrivinlärning. Vi lärare kan inte ersätta detta för de barn som inte får det hemma men vi kan 

erbjuda liknande stunder.  

 

Skolan ligger i ett invandrartätt område därav drar vi slutsatsen att de flesta eleverna bor där 

runtomkring. Detta i sin tur kanske har lett till att föräldrarna inte har känt sig tvungna att lära 

sig det svenska språket. De lever i Sverige men ändå inte. Vi drar givetvis inte alla över 

samma kam.  Har man en positiv attityd till det svenska språket om man själv väljer att inte 

lära sig det? Arnberg (2004) menar att föräldrarnas inställning till tvåspråkighet har en 

avgörande betydelse. Hon menar vidare att barn ofta imiterar föräldrars attityder och 

beteenden. Om föräldrarna visar vilka fördelar det innebär att vara tvåspråkig kommer detta 

således att hjälpa barnen att utveckla liknande positiva attityder. Om föräldrarna å andra sidan 

är negativa gentemot det ena språket kan detta i sin tur göra det svårt för barnen att inse 

fördelarna med att vara tvåspråkig. Föräldrarna kanske inte kan läsa och skriva på svenska 

och hur ska då eleverna få hjälp med sina läxor och uppmuntran att lära sig det svenska 

språket. 

 

Även det som kom fram till en följd av lärarintervjuerna, att invandrareleverna har sämre 

finmotorik, kan ytterligare vara en faktor till att lärarna har tyckt att det varit svårt att finna en 

passande metod för skriv- och läsundervisningen. De flesta skriv- och läsinlärningsmetoder 

koncentrerar sig från första början på handskrivning. När elever inte är finmotoriskt redo för 

det, så kan det bli ett hinder för dem i deras fortsätta skriv- och läsutveckling, då bland annat 

lusten för skrivning kan försvinna. Trageton (2005) menar att alla elever vid skolstarten inte 

är finmotoriskt redo för att börja skriva med handen. Vi håller inte med helt och hållet. 

Utifrån våra tidigare erfarenheter har vi sett elever som är finmotoriskt redo. Även om vi 

håller med att många elever inte är det. Hur förhåller man sig till detta dilemma? Blir det en 

likvärdig skola om man hämmar de elever som till exempel är finmotoriskt redo eller tvärtom?   

 

Varför passar då metoden denna mångkulturella skola? Vi tycker inte att denna metod bara 

lämpar sig för elever med ett annat modersmål än svenska. Metoden skulle säkert fungera lika 
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bra i en svensktalande klass och det har Trageton redan bekräftat i sin forskning. Eleverna i 

vår studie hade inte så stort ordförråd när de kom till skolan. Efter det vi har sett kan vi 

konstatera att metoden passar bra för elever med ett annat modersmål än svenska. Detta är 

inget som Trageton forskat om men som vi kommit fram till som en följd av vår studie.  

 

Dessa faktorer ovan som vi har nämnt, är orsaker som vi funnit till att Tragetons metod 

fungerar så bra i en mångkulturell skola.  

 

Lärare och elevers upplevelser av undervisningsmetoden 

 

Som vi har nämnt i vår resultatdel framkommer det att båda lärarna och eleverna är positiva 

till metoden. Framförallt har deras främsta mål uppfyllts, skriv- och läslusten har kommit 

tillbaks. Hur kommer det sig att skriv- och läslusten har återfunnits? Det tror vi främst beror 

på: 

 

• Eleverna får skriva på datorn. De behöver inte kämpa med pensel och vatten framme 

vid tavlan, de behöver inte tampas med penna eller sudd. Det läggs inte ner någon 

energi på att forma bokstäver utan de koncentrerar sig på att ljuda fram ord som de 

sedan läser på datorn.  

 

• Eleverna behöver inte handskas med att skriva om sina texter på nytt. Om de har gjort 

många stavfel går det lätt att ändra på datorn. På så sätt tappar de inte motivationen på 

vägen.  

 

• Eleverna har fått tillbaks skriv- och läslusten på grund av att de nu får de skriva om 

sina upplevelser med sina egna ord.  

 

Betydelsen av Tragetons metod för skriv- och läsinlärningen i både svensk- 

och modersmålsundervisningen 

 

Det har framkommit i vårt resultat att alla lärarna arbetade i var sin hörna av skolan innan de 

började använda sig av metoden. Nu råder det samarbete dem emellan. Alla är eniga om att 
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det är positivt att deras elever använder samma metod. De har sett resultat som inte går att 

jämföra med tidigare undervisning. Hur kommer de sig att de har sett så bra resultat? Vår 

uppfattning är att eleverna som undervisas med samma metod på både svenska och sitt 

modersmål arabiska kan koppla samman de två språken som ett resultat av metoden. Eleverna 

kan känna en trygghet i att arbeta med samma metod i båda språken. De två olika språken 

hjälper varandra eftersom de använder sig av samma metod. Datorn har haft en stor betydelse 

för skrivningen i arabiskundervisningen. När eleverna använder datorn behöver de inte lägga 

kraft och energi på att forma bokstäverna, tänka på att börja skriva från höger och de ser 

lättare hur bokstäverna ändrar sig och blir ord på datorn. Med hjälp av datorn så skriver nu de 

arabiska eleverna i år ett texter. Vi tror att de blir motiverade av att skriva och läsa mer när de 

märker hur bra de skriver. 

 

Vygotskij (1999) menar att utan språket kan vi inte tänka. Det krävs att man som lärare förstår 

modersmålets betydelse, har kulturkompetens och förstår modersmålslärarens roll. Detta är 

något som vi måste ha förförståelse för och kunskap om när vi kommer ut och börjar arbeta.  

 

Modersmålsundervisningen har för många elever en stor betydelse för det kommande 

kunskapsinhämtandet i skolan och utgör stöd för utveckling av en trygg etnisk identitet 

(Hyltenstam, 1996).  

 
Om skolan vill följa den allmänna pedagogiska principen att starta från det kända och leda 

barnen mot det nya eller okända, måste den första undervisningen för många av skolans 

elever ske på hemspråket. För att barnen ska kunna komma in i skolans värld är det 

nödvändigt att skolan förstår och kan bygga på barnens tidigare erfarenheter och på 

socialisationsmönster i hemmet (Hyltenstam, 1996, sid. 43).  

 

Forskning visar att ju fler språk man kan desto lättare är det att lära sig ett nytt (Ladberg, 

2000b). Vidare visar det sig att modersmålet har stor betydelse för elevernas identitet, 

självkänsla och kulturtillhörighet. Det viktigaste av allt är att modersmålet är grunden för 

elevens förmåga till inlärning (Ladberg, 2000a).  

 

Ett stort skäl kan också vara att alla tidigare arbetade på var sitt håll. Hur påverkar ett tätare 

samarbete lärarna? Tidigare visste inte lärarna mycket om elevernas prestationer på 

modersmålet. De hade kanske ingen förståelse för språkets uppbyggnad. Nu vinner alla på att 
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det sker samarbete. Lärarna delar med sig av sin kompetens. Vi anser att lärarsamarbete 

gynnar såväl lärare som elever.  

 

Elevernas upplevelser av att skriva och läsa på sitt modersmål 

 
”För att utveckla läs- och skrivförmågan på två språk till fruktbar kunskap krävs ofta 

tvåspråkig undervisning, och inte bara vad barnet kan lära sig i hemmet” (Baker, 1996, sid. 

130). 

 

De elever som har arabiska som modersmål arbetar alla utefter Tragetons metod. Eleverna 

skriver och läser över lag ganska mycket på lektionerna och tycker att det är roligt.  De äldre 

eleverna visar sin förvåning över år etts stora framsteg när det gäller att skriva och läsa på 

arabiska. Vad kommer den här förvåningen ifrån? Att de äldre eleverna har upptäckt det här 

och är imponerade över sina yngre kamrater betyder ju att framstegen bör vara tydliga. De 

jämför med sin egen kunskap när de var i samma ålder och ser skillnad. Alla arabiska elever 

utrycker att det är svårare att skriva och läsa på arabiska än på svenska. Vad kan vara orsaken 

till detta? Eleverna själva talar om arabiskans få undervisningstimmar i förhållande till 

svenskan och arabiskans motsatta skrivriktning. Det tror vi också kan vara orsaken. Eftersom 

svenskundervisningen är dominerande så faller det sig naturligt att eleverna lär sig fortare och 

mer i svenskan än i arabiskan. Språkens olikheter kan också bidra till att eleverna tycker det är 

svårt att ”ställa om” ifrån svensklektion till arabisklektion. Baker (1996) skriver att barn som 

är flerspråkiga får lära sig känna igen symboler som är helt olika varandra och styra blicken i 

olika riktningar beroende på vilket språk de läser. Han menar att barn med framgång kan lära 

sig att skriva och läsa med två helt olika sorters skrivtecken. Baker (1996) menar vidare att 

det tar längre tid att utveckla skrivförmågan än avlyssnings- och läsförmågan. Oftast kan 

barnen läsa på båda språken men att skriva bra på båda språken verkar vara en förmåga som 

är svårare att uppnå. Det framgår från elevintervjuerna att elever över lag tycker att det är 

svårare att skriva på sitt modersmål än att läsa.  

 

De andra eleverna som har deltagit i undersökningen har i sin modersmålundervisning över 

lag koncentrerat sig på skrivning och läsning på ett traditionellt sätt. De skriver med handen 

och producerar inte texter i lika stor omfattning som de arabiska eleverna. I år ett handlar 

skrivningen främst om att träna på bokstäverna läsa och bilda ord medan de arabiska eleverna 

i samma år skriver små stycken om sina upplevelser på datorn som de sedan läser. Kan vi se 
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skillnader mellan eleverna här? Ja det tycker vi delvis. De arabiska eleverna skriver mer, 

längre och mer avancerade texter än vad de andra eleverna gör på sitt modersmål. Det vi inte 

vet är om de får svårigheter när de väl börjar skriva med handen.  

 

En elev med kurdiska som modersmål tror att det skulle vara lättare att skriva på kurdiska om 

skrivningen skulle ske på datorn. Vad beror det på? Den här eleven kanske har hört om 

framstegen i arabiska och tror att samma utveckling skulle ske i kurdundervisningen om 

samma metod tillämpades där. Är det så att eleven känner en förvirring över att undervisas 

utifrån två olika metoder på två olika språk? Kan det vara en nackdel att inte ha samma 

undervisningsmetod på de båda språken?  

 

En bakomliggande faktor som vi inte har tagit ställning till under vår undersökning är hur 

länge eleverna haft modersmålundervisning. Utifrån intervjuresultaten att döma så såg vi inga 

tecken på att någon inte skulle ha haft modersmålundervisning redan från år ett men det är 

dock inget som vi vill utesluta. 

 

Sammanfattning 

 

Vad har då denna studie gett oss för ny kunskap?  

 

Vi har genom våra svar fått fram att det på denna mångkulturella skola är positivt att använda 

Tragetons undervisningsmetod. Varför har metoden lett till bättre resultat? Metoden bygger 

på att eleverna utgår från sina egna erfarenheter och ordförråd när de skriver och läser. 

Samarbetet har också haft stor betydelse då de står och arbetar parvis. Det leder till att de 

hjälper varandra i sin skriv- och läsutveckling. Under undersökningen har det kommit fram att 

eleverna haft svårt med finmotoriken. Datoranvändningen har medfört att eleverna inte 

behöver fokusera på finmotoriken och ”köra fast” i sitt skrivande på grund av brister i 

finmotoriken. Finmotorisk träning har istället skett genom bildskapande i anknytning till deras 

upplevelsebaserade texter. Datorskrivningen har också lett till att elevernas texter liknar det 

som står i böckerna och därmed blir det lättare för eleverna att läsa. Allt detta har bidragit till 

att eleverna har fått ökad lust till skrivning och läsning. Tragetons forskning har därmed 

bekräftats och även utvidgats då det handlar om elever med annat modersmål än det språk 

som undervisningen bygger på. 
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Vår undersökning har också visat hur samarbetet lärarna emellan utvecklats tack vare arbetet 

med en gemensam metod. Vi har inte hittat någon tidigare forskning om samarbetet mellan 

klasslärare och modersmålslärare eller om användandet av Tragetons metod i 

modersmålsundervisningen. Lärarna har upplevt det som en stor fördel i undervisningen att 

arabiskeleverna fått möjlighet att använda samma metod för skrivning och läsning i både 

svenska och arabiska. Det har skett en stor utveckling för dessa elevers skriv- och läslärande i 

arabiska på ett sätt som aldrig tidigare gjorts, vilket är ett belägg för att använda metoden även 

i modersmålsundervisningen. Samarbetet har alltså varit till klar fördel för elevernas 

kunskaper. 

 

Har vi blivit så färgade av metodens positiva sidor att vi inte har sett eventuella negativa sidor? 

Kan det verkligen vara så att lärarna har funnit den rätta metoden? Våra intervjusvar tyder på 

detta. Både lärare och elever bekräftar det vi har sett. Kan det vara så att det inte finns några 

övervägande nackdelar med Tragetons metod i den här skolan?    

 

Vi har dragit våra slutsatser baserat på det vi sett under våra observationer och fått under våra 

intervjuer. Vi är givetvis färgade av det faktum att vi specifikt tittade på hur metoden 

tillämpades under våra observationer. Vi kanske även hade fått ett annat resultat om vi hade 

observerat fler lektioner, fler klasser och under en längre period. Denna risk löper man alltid 

när man observerar. Detta var dock inget alternativ på grund av den avsatta tiden för arbetet.  

 

En stor pedagogisk utmaning är att finna den rätta undervisningsmetoden för skrivning och 

läsning i sin verksamhet. Det handlar om att se vad eleverna har för förutsättningar, behov, 

intressen och utgå ifrån det när man bedriver sin undervisning. Det kan först då bli ett lustfyllt 

lärande.  

Slutligen vill vi presentera ett förslag på fortsatt forskning. Skulle barn med andra modersmål 

uppleva samma utveckling som de arabiska eleverna har gjort om dem också använde sig av 

Tragetons metod i sin modersmålundervisning? 
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Bilaga 1 

 

Temakarta för lärarna 

 

Att belysa Arne Tragetons undervisningsmetod 

för skrivning och läsning i svensk- och 

modersmålundervisningen i en mångkulturell 

skola. 

Samarbete; 
Modersmålsundervisning, 
svenskundervisning, 
Svenska 2 undervisning. 

Tidigare 
undervisningsform 

Motoriken/Handskrivning 

Datorn 

Arbetet 
år 1-6 

Fördelar/Nackdelar 

Elevernas 
motivation/intresse 
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Bilaga 2 
 

Temakarta för eleverna  

 

 

 

 

 

  

Motivation/intresse 

Bild  

Läsning/skrivning på 
svenska och modersmål 

Handskrivning  

Tidigare 
undervisningsform

Att belysa Arne Tragetons 

undervisningsmetod för 

skrivning och läsning i svensk- 

och modersmålundervisningen i 

en mångkulturell skola. 

Datorn  
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Bilaga 3 

 

Observationsschema  

 

• Lärarens/elevernas position i klassrummet 

• Lärarens/elevernas sysselsättning för stunden 

• Samspel mellan elev/elev, elev/pedagog, pedagog/pedagog 
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Bilaga 4 

 

Intervjuguide för lärarna  

 

Syfte: Att belysa Arne Tragetons undervisningsmetod för skrivning och läsning i svensk- och 

modersmålundervisningen i en mångkulturell skola. 

 

Tidigare undervisningsform 

 

Hur arbetade ni med läs- och skrivundervisningen innan ni började med Arne Tragetons 

metod? 

Hur kom det sig att ni valde just denna metod? 

Kan ni berätta lite hur arbetet med Tragetons metod ser ut i er skola? 

 

Datorn 

 

Vad upplever ni att datorn har för betydelse för barnens läs- och skrivinlärning? 

Hur ställer sig eleverna och ni pedagoger till datorn som verktyg? 

Sker det någon rättning av barnens datorskrivna texter?  

Hur ställer ni er till användningen av versaler/gemener i den begynnande läs-

skrivundervisningen? 

Ser ni några materiella hinder i arbetet med denna metod? 

Vad har datorn för betydelse när eleverna börjar skriva för hand? 

 

Elevernas motivation och intresse 

 

Upplever ni att elevernas motivation och intresse har förändrats till en följd av denna metod?  
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Finmotoriken/Handskrivningen 

 

När upplever ni att eleverna är finmotoriskt redo för att forma bokstäver med handen? 

När får era elever börja med handskrivning? 

Upplever ni att den finmotoriska utvecklingen skiljer sig mycket mellan olika elever?  

Berätta om hur ni tror att den fortsatta motoriska utvecklingen påverkas hos elever som redan 

kan skriva när de kommer till skolan till en följd av metoden.  

Hur ser era erfarenheter ut kring hur elevernas handskrift ser ut när de börjat med det? 

 

Arbetet år 1-6 

 

Berätta vad ni anser om elevernas läsutveckling 

Berätta vad ni anser om skrivutvecklingen 

Hur ser det fortsatta arbetet ut upp till år 6? 

Sker det samarbete mellan årskullarna (elever eller pedagoger) 

Vad anser ni att metoden har för betydelse för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen  

 

Samarbete; svenskundervisning, modersmålundervisning och svenska 2 undervisning 

 

Hur ser arbetssättet ut i modersmålundervisningen? 

Hur ser arbetssättet ut i svenska 2 undervisningen? 

Sker det något samarbete med svenskundervisning?  

Vad anser ni att samarbetet har för betydelse för elevernas inlärning? 

Hur upplever ni att valet av samma metod har påverkat eleverna/lärare? 

Vad tror ni att olika språks alfabeten har för påverkan på läs- och skrivinlärningen hos 

eleverna. 

 

Fördelar och nackdelar 

 

Vilka fördelar ser ni med metoden? 

Vilka nackdelar ser ni med metoden? 
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Bilaga 5 

 

Intervjuguide för eleverna  

 

Syftet: Att belysa Arne Tragetons undervisningsmetod för skrivning och läsning i svensk- och 

modersmålundervisningen i en mångkulturell skola. 

 

Tidigare undervisningsform (år 5 & 6)  

 

Berätta hur ni arbetade med läsning och skrivning förut?  

Tycker ni att det var bra eller dåligt? 

 

Datorn  

 

Berätta HUR datorn används?  

Berätta NÄR ni använder datorn/hur ofta? 

Berätta VAD ni gör på datorn? 

Tycker ni att det är bra eller dåligt att använda datorn?  

Tycker ni att det är roligt eller tråkigt att använda datorn? 

 

Motivation/intresse 

 

Tycker ni att det är roligt eller tråkigt att skriva?  

Tycker ni att det är roligt eller tråkigt att läsa?  

Tycker ni att man ska lära sig att skriva och läsa? 

 

Bild/handskrivning  

 

HUR ofta ritar ni?  
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Berätta VAD ni ritar?  

Berätta NÄR ni ritar? 

Tycker ni att det är roligt eller tråkigt att rita? 

Berätta vad ni har för erfarenheter av handskrivning 

 

Läsning och skrivning på svenska och modersmål  

 

Skriver och läser ni på modersmålundervisningen? 

HUR skriver ni, på datorn eller för hand? 

VAD skriver ni? 

VAD läser ni? 

Är det annorlunda att skriva och läsa på modersmålet än på svenskan? 

Tycker ni att det är svårare eller lättare att skriva på modersmålet? 

Tycker ni att det är roligt eller tråkigt att läsa och skriva på modersmålet? 
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