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Abstract 
 

In this study, the aim is to find out how teachers and students perceive the computer as a 

writing tool in the teaching of the Swedish language. The research questions of the survey, 

seeks to find answers to what teachers look for opportunities and obstacles with the computer 

as a writing tool, and for what purpose they use the computer. I also want to find out students 

thoughts about the computer as a writing tool and how they believe the computer can help 

them in their writing. The study is based on a qualitative approach with qualitative semi-

structured interviews. In the student interviews, I have used 11 pupils from Year 1- 5. In the 

interviews, I have used the same interview guide in order to produce comparable data. In the 

teacher interviews, I have used the idea map as interview method. My selection of teachers 

resulted in three active, working teachers from primary school to secondary school. 

Broadly, the inquiry resulted in that the computer is very important for the students' text 

development as it is believed to increase the motivation of students. According to the result 

that there are obstacles such as digital literacy, lack of technology and resources that can 

cause problems. The informants were also disagreed on what age that the computer should be 

introduced as a writing tool in school, but they all agree that it is a beneficial tool in writing 

instruction as long as the purpose well thought out. 
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Sammanfattning 

 
I den här undersökningen är syftet att ta reda på hur lärare och elever uppfattar datorn som 

skrivverktyg i undervisning av svenska. Forskningsfrågorna för min undersökning strävar 

efter att få svar på vad lärare ser för möjligheter och hinder med datorn som skrivverktyg, 

samt i vilket syfte de använder datorn. Jag vill också ta reda på hur elever tänker gällande 

datorn som skrivverktyg och hur de tror att datorn kan hjälpa dem i deras skrivutveckling.  

Undersökningen baserar på en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer. Till 

elevintervjuerna har jag använt mig av elva elever från årskurs 1 till årskurs 5. I intervjuerna 

har jag använt mig av en och samma intervjuguide för att få fram jämförbar data. I 

lärarintervjuerna har jag använt mig av föreställningskartan som intervjumetod. Mitt urval av 

lärare resulterade i 3 verksamma lärare från grundskolans tidigare år till grundskolans senare 

år.  

I stora drag resulterade undersökningen i att datorn har stor betydelse för elevernas 

textutveckling då den tros öka motivationen hos eleverna. Enligt resultatet finns det dock 

hinder som digital kompetens, brister i tekniken och resurser som kan ställa till det. 

Informanterna är också oense i vilken ålder som datorn bör introduceras som skrivverktyg i 

skolan, men alla är ense om att det är ett gynnsamt verktyg i skrivundervisningen om det finns 

ett bra syfte med verktyget.  

 

Nyckelord: Dator, skrivverktyg, skrivundervisning, uppfattningar  
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1. Bakgrund 
 

När jag för ett halvår sedan skulle välja ett område för mitt examensarbete visste jag att det 

var inom multimodalitet och skrivprocess som jag ville forska. Jag visste inte vad jag skulle 

forska om, men jag kom över en text som inspirerade mig. I boken Design och lärande – ett 

multimodalt perspektiv skriver Selander och Kress (2010 s.11) om ett nytt behov i skolan och 

att lärandet just nu sker i tid som är baserad på förändringar. De menar också att det finns en 

risk att både läromedel i form av böcker och kunskaper hos lärare blir föråldrade om de inte är 

i ständig uppgradering. ”En ny teknik reser sig” skriver Selander och Kress (2010 s.11) i det 

inledande kapitlet och jag personligen tror inte att det är många som inte håller med Kress och 

Selander angående det. Jag är uppvuxen under 90-talet och digitalisering har skett i ett högt 

tempo under mina skolår. I övrigt har skrivandet alltid legat mig varmt om hjärtat och mitt 

intresse för datorn och dess funktion som skrivverktyg uppkom redan i tidig ålder. Datorn har 

blivit ett måste för många utbildningar, samtidigt som handskriften försvinner allt mer. Idag 

kan personer göra anteckningar via telefon eller laptop, ha en digital kalender och skriva mejl 

istället för handskrivna brev. Utgångspunkten för arbeten blev då att försöka få ett svar på hur 

lärarkåren ser på den utvecklingen, samt få ett perspektiv på hur elever också tänker kring det. 

Som Selander och Kress (2010 s.11) skriver utmanar de förändringar som nu sker i vårt 

samhälle läraren och dennes kunskap och kompetens.  

 

1.1 Syfte 
 

Ovan har jag kortfattat beskrivit vilken fråga som har väckts hos mig och jag undrar vilken 

betydelse datorn har för skrivutvecklingen och då främst hos elever i skolans tidigare år (åk. 

1-6). Det är en punkt ur det centrala innehållet för årskurs 4-6 i Lgr 11 (Skolverket, 2011) som 

är särskilt relevant för arbetet och målet syftar till att alla elever ska kunna skriva, disponera 

och redigera texter både för hand, men även med hjälp av dator (Skolverket, 2011 s.225). 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka lärares, samt elevers uppfattning gällande 
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datorn som skrivverktyg. För att uppnå det tänkta syftet med arbetet har jag till hjälp tre 

frågeställningar. Frågeställningarna innefattar både ett elevperspektiv och lärarperspektiv. 

1.2 Frågeställningar 
 

I följande text redogörs mina val av frågeställningar. Första forskningsfrågan lyder:  

 

 Vad har lärare för uppfattning gällande datorn som skrivverktyg? 

Första frågeställningen syftar direkt till den uppfattning som lärare inom 

grundskoleverksamheten har på datorn och då datorn som skrivverktyg. Jag vill här få reda på 

vad för möjligheter och hinder läraren i fråga ser med datorn utifrån ett fokus på elevernas 

skrivprocess. Jag vill också undersöka hur lärarens uppfattning har uppkommit och varför 

föreställningen ser ut som den gör. Inom den frågeställningen hoppas jag även få svar på det 

pedagogiska värdet datorn har som skrivverktyg.  

 

Andra frågeställningen syftar direkt till datorn som skrivverktyg i praktiken:  

 Hur använder lärare sig av datorn i skrivundervisningen? 

Här vill jag undersöka hur lärarna jobbar med datorn som skrivverktyg i praktiken och i det 

egna klassrummet. Jag vill ta reda på när läraren använder dator och vilket syfte användandet 

har och på vilket sätt det kan främja elevens skrivutveckling. Om fallet är att läraren valt att 

inte arbeta med datorer i sin skrivundervisning vill jag också ta reda på skälet till varför.  

  

Med den tredje frågan vill jag fånga elevernas perspektiv:  

 Vad har eleverna för uppfattning gällande användandet av dator och hur tror de att 

datorn kan gynna deras skrivutveckling? 

Min tanke angående den ovannämnda frågeställningen är att få med elevernas syn då det 

är deras utveckling som ska gynnas i undervisningen. Genom undersökningar hoppas jag 

att få fram om eleverna till exempel tycker att datorn är viktig för skrivprocessen, hur 

mycket tid de spenderar med skrivande på dator, vilka möjligheter och hinder de ser med 

datorn som skrivverktyg och varför de tänker som de gör. Eftersom det dessutom är ett 
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mål att eleven ska skriva på både dator och för hand i det centrala innehållet för ämnet 

Svenska i Lgr11 (Skolverket, 2011 s. 225) blir det nämnda perspektiv särskilt relevant.  

 

1.3 Centrala begrepp 
 

Datorn: I undersökningen framställs datorn främst som verktyg för skrivandet i 

undervisningen.  

Skrivverktyg: Med skrivverktyg menas det att ett föremål, till exempel pennan eller 

datorn, fungerar som ett verktyg att skriva texter med.  

IKT: Förkortningen betyder informations- och kommunikationsteknik. Det innebär alltså 

den kommunikation som råder mellan människan och tekniken. Datorn, surfplattan och 

smartboarden är exempel på IKT.  

IT: Står för informationsteknik.  

ASL: Är en arbets- och inlärningsmetod i skolan. Förkortningen står för Att skriva sig till 

läsning och går ut på att barn i tidig ålder börjar skriva på dator för att senare lära sig läsa.  

Multimodalitet: När en text innehåller olika typer av teckensystem och kombinationer av 

olika medier, till exempel bild, ljud och text.  

2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I föreliggande text redogörs tidigare forskning på området. Litteraturen är baserad på hur 

digitaliseringen påverkat skolan, användandet av dator i allmänhet, samt tidigare forskning av 

datorn som skrivverktyg. I litteraturgenomgången tas även det som sägs angående området i  

Lgr 11 upp.  

2.1 Lgr 11  
 

Redan i de inledande sidorna av Lgr 11 (Skolverket, 2011 s.9) står det att ett av skolans 

uppdrag är att undervisningen ska gynna elevernas lärande på ett sätt som gör dem väl 

förberedda att kliva ut i det samhälle som de ska leva och nära sig i. Eleverna ska efter 

genomförd utbildningen kunna orientera sig i det samhälle och den verklighet de lever i. Med 
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det menas det alltså ett samhälle som snabbt utvecklas och som har ett stort informationsflöde. 

Det ställer krav på undervisningen och den nya kunskapen blir viktig i undervisningen 

(Skolverket, 2011 s.9).  

I Lgr 11 och dess riktlinjer gällande kunskaper har skolan ett ansvar för eleverna och att de tar 

till sig och utvecklar de kunskaper som för varje individ och varje medlem av samhället ses 

som nödvändiga (Skolverket, 2011 s.13). Eleverna ska få kunskaper angående användning av 

modern teknik och hur det kan användas som ett verktyg för kommunikation, skapande, samt 

lärande (Skolverket, 2011 s.14).  

Angående datoranvändningen som skrivverktyg finns det en punkt i det centrala innehållet för 

årskurs 4-6 som uttrycker att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att lära sig att skriva 

både för hand och med datorn, men de ska även få möjlighet att lära sig disponera och 

redigera sina texter på dator och för hand (Skolverket, 2011 s.225).  

 

2.2 Digitalisering av skola och samhälle  
 

”En ny teknik växer fram” menar Selander och Kress (2010 s.11). Det finns många forskare 

som har olika syn på digitaliseringen. I boken Digitaliseringen av skolan (2011) av Jan Hylén 

tar han upp argument till att satsa på IT. Det argument han lägger fram syftar till att alla barn 

ska få möjligheten, oavsett bakgrund, att lära sig använda IT. Argumentet är kopplat till 

skollagen och dess krav angående alla elevers likvärdiga utbildning (Hylén, 2011 s.14). I 

skollagen står det även att alla elever i grundskolan ska ha rätt till lär-verktyg för en tidsenlig 

utbildning (Hylén, 2011 s.15). Även Pålsson (2014 s.15) argumenterar för den åsikten och 

lägger tyngd på allas rätt till att utveckla de förmågor och kunskaper som det demokratiska 

samhället kräver för att människan ska kunna leva som aktiv medborgare och kunna vara 

yrkesverksam. Skolan uppdrag enligt Fleischer och Kvarnsell (2015 s.16) är att förbereda och 

utbilda eleverna att orientera sig i det samhälle som de ska arbeta och leva i både nu och 

framöver.  

 

Sverige ligger i världstoppen när det gäller IT, men när det gäller utbildning har inte de 

möjligheter som funnits utnyttjas på bästa sätt. I dagens Sverige finns det en så kallad digital 

klyfta mellan individer och klyftan har uppstått mellan de som har digital kompetens och de 



 

5 

 

som inte har det (Creelman, Ossiannilsson, Falk, 2014 s.35). I boken Lyckas med digitala 

verktyg i skolan listar John Steinberg (2013) ett antal fallgropar för användandet av digitala 

verktyg i skolan. En sådan fallgrop menar Steinberg (2013 s.22-24) är saknad kompetens hos 

de anställda angående IT och IKT, vilket i sin tur leder till komplikationer i arbetet. Creelman, 

Ossiansson och Falk (2014 s.43) menar dock att de flesta i skolans värld följer med i den 

utveckling som sker, men risken att den klyftan som beskrivs tidigare kommer att bli större är 

fortfarande osannolik. En förutsättning blir därför att alla måste få möjlighet till utveckling av 

den digitala kompetensen (Creelman, Ossiannilsson, Falk, 2014 s.43). Selander och Kress 

(2010 s.61) nämner dessutom viss kritik utifrån vissa studier som riktats mot den stora 

satsningen av digital teknologi. Till exempel resulterade en studie i att svag teknologisk 

kompetens kan bidra till förseningar av lärarens arbete. Pålsson (2014 s.21) hävdar dock att 

forskningen som varit inom området inte framhäver ålder eller tekniskt kunnande som 

betydelsefull i samtalet av digitaliseringen av skolan. Istället menar Pålsson (2014 s.21) att det 

som är mest avgörande för hur digitaliseringen artar sig i skolan är elevernas och lärares syn 

samt inställning till digitaliseringen. Steinberg (2013 s.22-24) väljer också att belysa vikten av 

lärarens syn och menar att lärarens syn på sitt uppdrag, samt kunskapssyn och den metodik 

som ligger till grund för dennes arbete är något som avgör hur resultatet av digitaliseringen 

blir.  

 

En annan viktig förutsättning är syftet med användningen och Steinberg (2013 s.22-24) menar 

att för god användning av digitala verktyg krävs det att syftet med användningen är klart och 

att användningen kommer att bidra med något. En ytterligare risk med användandet av 

digitala verktyg menar Steinberg (2013 s.22-24) kan vara ökat ensamarbete hos eleven och 

speciellt om det råder bristande stöd från läraren. Kjällander (2014 s.19) ser digitala verktyg 

som en möjlighet till individualisering istället. De digitala resurserna kan användas i 

undervisningen och göra den mer flexibel och då på ett vis där eleven får arbeta och utvecklas 

på det sätt som passar denne bäst. Kress och Selander (2010 s.61) menar att samtliga studier 

som de bearbetar i sin bok konstaterar att den digitala läromiljön är oundviklig, samt att den 

digitala läromiljön erbjuder en flexibilitet som inte läroboken kan erbjuda (Selander, Kress, 

2010 s.61).  
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Något som forskare framhäver med digitaliseringen är den nya möjligheten till 

kommunikation. Stora förändringar har emellertid skett vid internet och dess 

användningsområde och numera är internet en kanal för kommunikation. Det som förut var 

informationsteknik (IT) är idag informations- och kommunikationsteknik (IKT). Individer 

uttrycker tankar och känslor i skrift via datorchattar och bloggar mer än någonsin. Dessa 

tankar och känslor kan nu delas över hela världen (Trageton, 2014 s.53). Den vanligaste 

kommunikationstypen idag är datorn och den text vi skapar på den. För hundra år sedan var 

det den handskrivna texten som var i topp (Trageton, 2014 s.54). När datorerna och tekniken 

nu integrerats i skolan förändras mycket. Eleverna arbetar med gester i form av 

musklickningar, pekande och skrivande på tangentbord eller skärmar. Eleverna har dessutom 

en förmåga att engagera sig i det teckensystem som datorer och surfplattor erbjuder, till 

exempel ljudeffekter eller animeringar. Forskning har visat att de elever som använder mycket 

dator eller alternativa digitala verktyg skapar egna ord med hjälp av andra tecken som siffror, 

de gör egna förkortningar och använder andra symboler för att uttrycka sig. Dessa saker sägs 

utveckla både elevernas språk och lärande, men även kreativiteten (Kjällander, 2014 s.16). 

Även Kroksmark (2013 s.23) vill lyfta fram datorn som ett verktyg i den digitala tid som 

råder. Datorn är förhållandevis en ganska ny uppfinning inom tekniken, men den har haft ett 

stort genomslag i samhället. Datorn fungerar nu som ett verktyg för människan och har blivit 

en såpass stor del av människors liv att samhället inte ens reflekterar över digitaliseringen i 

skolan. Digitaliseringen innebär förändringar gällande skolan och dess grundläggande 

aktivitet. Även Danielsson och Selander (2014 s.29) skriver i Se texten! att den digitalisering 

som råder medför helt nya förutsättningar gällande textskapandet. Användarna av digitala 

medier blir designers och kan nu lägga till bilder, filmklipp, länkar och forma sin text. De 

menar också att internet ger upphov till en ny delningskultur som ger möjligheter till att uppta 

både andras texter i de egna texterna och det påverkar skolan (Danielsson, Kress, 2014 s.29).  

En risk med datoranvändningen, och då framförallt internet, är tillgången till för mycket 

information (Kress, Selander, 2010 s.19). Datorn kan istället bli en distraktion. Eleverna kan 

distraheras till att göra annat istället för att ta vara på information och bearbeta den på ett 

djupare plan.  
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2.3 Datorn i undervisningen 
 

Den tidigare forskningen kring datoranvändningen i skolan bygger till stor del på en-till-en 

projekt. I en datainsamling av Kroksmark (2013) angående ett en-till-en-projekt (alltså där 

alla elever får en egen dator till undervisningen i skolan), resulterade studien i att lärare 

uppfattade datorn som ett stöd i den målstyrda skolan då den ger ökad möjlighet för 

individualisering (Kroksmark, 2013 s.82). Lärarna uppfattade även att datorn kunde bidra till 

problem, men Kroksmark (2013 s.82) kopplar det till att det saknas digital kompetens.  

Efter ett annat en-till-en-projekt vid en grundskola i Färila 2001 uppkom ett mer blandat 

resultat. Eleverna på skolan blev bättre på datoranvändning och en annan effekt var att de 

äldre eleverna tog de mindre under sina vingar och blev som mentorer till de yngre eleverna 

(Fleischer, Kvarnsell, 2015 s.24). En annan positiv effekt var att elevernas motivation blev 

avsevärt starkare (Fleischer, Kvarnsell, 2015 s.24). Dock följdes det positiva resultatet även 

av negativa resultat. Till skillnad från Kroksmarks (2013) studie, resulterade Färila-projektet i 

att elevernas arbete blev enformigt då eleverna fick styra lärandet själva efter det egna 

intresset. Det ledde dessutom till att allmänkunskaperna försämrades. En-till-en-projektet 

bidrog även till att de elever som redan var försämrade halkade ännu mer efter de som var 

starka då de starkare gynnades bättre av det arbetssättet (Fleischer, Kvarnsell, 2015 s.24). År 

2007 genomfördes ytterligare ett en-till-en-projekt, det så kallade Falkenbergs-projektet.  

Undersökningen pekade också på att motivationen ökade markant och då både den inre och 

yttre motivationen. Resultatet gav också en uppfattning om att det var betydligt enklare att 

producera text (Fleischer, Kvarnsell, 2015 s.24-25).  

 

Ett tämligen nytt en-till-en projekt är projektet Unos Uno. En stor undersökning som 

inkluderar elva kommuner och 24 skolor. Resultatet från studien liknar den tidigare 

undersökningen i Färila. Det som framkommit som positiva effekter är en ökad digital 

kompetens hos både lärare och elever. Kontakten mellan lärare och elever har enligt studien 

också blivit bättre och enligt studien uppkommer en möjlighet hos eleven att kunna kontakta 

sin lärare utanför skolan. En tidigare nämnd positiv effekt återkommer även här i form av en 

ökad motivation hos eleven (Fleischer, Kvarnsell, 2015 s.25-26).  Det som framkom som 

negativa effekter var att alla skolor uppfattade att en-till-en metoden bidrog till större 
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arbetsbelastning. Med tanke på den stora kostnaden som En-till-en projektet krävde fick 

kommunen skära ner på andra saker som personal och det gjorde att lärartätheten 

försämrades. Även i den här studien sågs datorn som något som ökade klyftorna mellan starka 

och svaga elever. Enligt Unos Uno-projektet framkom det även att datorerna bidrog med 

stress i form av distraktion (Fleischer, Kvarnsell, 2015 s.26).  

 

Men det är inte enbart studier om en-till-en-fenomenet som har genomförts, utan Brodin och 

Lindstrand (2007) nämner även en hel del studier som lägger fokus på datorn som ett 

pedagogiskt hjälpmedel (2007 s.74). I dessa studier har det valts att lyfta fram datorn som 

något som gynnar det självständiga arbetet hos eleverna. En annan aspekt är datorn som 

lärare, vilket resulterar i en outröttlig lärare och det anses som positivt och en stor fördel i 

undervisningen (Brodin, Lindstrand, 2007 s.74). Studierna har resulterat i att datorn är ett bra 

hjälpmedel med bra program för att lära elever med läs-och-skrivsvårigheter att hantera 

vardagen, men det visar också en del brister i och med det. Till exempel bristen på tillgång till 

datorer och lärarens inställning till datoranvändningen. Effekten av datoranvändningen beror 

på om läraren kan se positiva effekter med användandet, annars är det inte prioriterat att satsa 

på en ökad datoranvändning (Brodin, Lindstrand, 2007 s.74). Barn med läs- och 

skrivsvårigheters språkutveckling med hjälp av datorn är också ett forskningsområde som 

bidragit med flera studier. Forskare menar att datorbaserad undervisning minskar dessa 

elevers beteendeproblem, samtidigt som det ökar motivation, men de menar att själva 

inlärningen inte påverkas av ökad datoranvändning (Brodin, Lindstrand, 2007 s.74). Brodin 

och Lindstrand (2007 s.74) menar dock att elever med den ovannämnda problematiken kan 

med hjälp av dator förbättra sin skrivutveckling då de kan få hjälp i form av ordbehandlings- 

och rättstavningsprogram som i sin tur underlättar skrivandet. Dessa individer kan därmed få 

ett ökat självförtroende då de ser sig själva som goda skrivare och får möjlighet till att 

redigera de egna texterna på egen hand (Brodin, Lindstrand, 2007 s.74). I John Hatties (2012) 

evidensbaserade studie Synligt lärande har datorstödd undervisning betydelse för alla elever i 

skolan, inte enbart de barnen med svårigheter. I studien har datorstödd undervisning fått en 

effektstorlek (påverkan på) på elevers lärande med siffrorna 0,37, vilket motsvarar en 

medelhög effekt (Hattie, 2012 s.37).  I föreliggande forskningsavsnitt Datorn som 

skrivverktyg kommer det att diskuteras vidare huruvida datorn påverkar skrivandet och 

skrivpraktiken för eleverna i skolan.  
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2.4  Datorn som skrivverktyg  
 

I tidigare forskningsavsnitt har fokus legat på forskning som berör digitaliseringen av skola, 

samt datoranvändningen i skolan. Nu tas datorns betydelse ännu ett steg längre: Datorn som 

skrivverktyg och hur den påverkar eleverna i deras skrivprocess.  

Arne Trageton (2014 s.43) uttrycker i boken Att skriva sig till Läsning att datorskrivandet har 

en betydande roll vad det gäller språkinlärningen. Användandet av dator som skrivmaskin är 

den vanligaste formen av IKT utanför skolan, men trots det är omfattningen av forskning om 

datorn och dess roll som skrivmaskin inte stor.  

I John Hatties meta-studie redovisas det att datorn som skrivmaskin har en klar positiv effekt 

(Trageton, 2014 s.45). Som Trageton (2014 s.54) själv skriver: 

  

Datorn som skrivmaskin utgör det vanligaste sättet att använda datorn på i samhället 

utanför skolan och det är dessutom ett av de få IKT-områden där man kunnat påvisa en 

tydlig inlärningseffekt i skolan.  

 

 

2.4.1 Nya möjligheter  
 

Med fokus på skrivprocessen i kombination med digitala verktyg, som till exempel surfplatta 

eller dator, gynnar det inte bara elever med läs- och skrivsvårigheter utan det gynnar alla ele-

ver. Genom att skriva med hjälp av digitala verktyg kan eleven gå igenom sina texter och se 

eller höra om ordet stavats rätt. Dock är datorn och surfplattan betydande för de elever som 

har dessa svårigheter med att läsa och skriva. Genom användandet av surfplatta eller dator kan 

dessa elever bli mer delaktiga i undervisningen och det lär bidra med glädje och självkänsla. 

Eleverna kan med hjälp av digitala verktyg vara med och läsa och kommentera de andra ele-

verna i klassens texter (Agélii Genlott, Grönlund, 2014 s.161). Även i Kroksmarks (2013) en-

till-en undersökning uppfattade lärarna att datorn var ett verktyg som gav stora möjligheter 

vid textproduktion och om varje elev har dator kan eleven nå bland annat dagstidningar från 

hela världen, ordlistor och talsyntes. Det ses som ett betydande stöd för eleverna i deras strä-

van för att uppfylla läroplanens mål menade de intervjuade lärarna (Kroksmark, 2013 s.89). 
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 Kress och Selander (2010), delar till stor del den ovannämnda synen på datorn som 

skrivverktyg. De menar att användning av bildskärm skulle leda till en annan typ av 

skrivprocess, än den skrivprocess där personen i fråga skriver på papper. De tar upp ett 

exempel angående bläck och stålpenna och hur ett fel eller en ändring skulle kunna orsaka att 

författaren fick skriva om en eller flera sidor helt och hållet (Selander, Kress, 2010 s.31). 

 

 Dock pekar Selander och Kress (2010 s.31) även på negativa effekter av datorns snabba 

språng in i skolan. De nämner ett projekt där elever fått egen dator att skriva med (en-till-en). 

De menar att dessa elever i projektet lärt sig skriva på ett annorlunda sätt, ett mer rörigt sätt. 

Ett problem som tas upp är risken att bedömningen ligger efter den nya skrivpraktiken. Det 

kan bidra att läraren får svårt att bedöma på ett korrekt sätt då texten inte är uppbyggd på det 

traditionella viset som sammanhängande text (Selander, Kress, 2010 s.31-32).  I och med nya 

sätt att skriva blir det också nya problem gällande bedömningen av dessa texter. Det leder i sin 

tur till att nya bedömningskriterier behövs (Danielsson, Selander, 2014 s.67).  

 

Trots de negativa aspekterna, uttrycker ändå Selander och Kress (2010) utifrån dessa aspekter 

att datorskärmen kommer underlätta skrivandet då skaparen kan klippa och klistra i både 

texter och bilder, samt skifta mellan olika sidor och källor. Skrivandet skulle byggas upp och 

de olika delarna av texten kan placeras på rätt ställe efter hand (Selander, Kress, 2010 s.31). 

Selander och Kress (2010 s.30) skriver också om den nya textpraktiken och att text numera är 

en kombination av bild, text och det egna skrivandet. De menar att begreppen text och 

skrivande inte betyder samma sak som det kanske gjorde för ett antal decennier sedan. Något 

som fått en större betydelse för både skrivandet och texten är bildskärmen. De har tagit upp 

några egenskaper hos bildskärmen som förändrar förutsättningarna för skrivandet. Selander 

och Kress (2010 s.30) menar att bildskärmen ger upphov till fler teckenvärldar, samt att den 

kan fläta samman visuella uttryck på ett annorlunda sätt. Bildskärmen skapar även nya 

kommunikativa vägar där läsaren själv kan skapa och dela med sig texter och fakta (Selander, 

Kress, 2010 s.30). 
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3.4.2 Datorns betydelse i ASL  
 

Att skriva sig till läsning, eller ASL, har blivit ett pedagogiskt arbetssätt och det bygger på 

norska Arne Tragetons forskningsprojekt Textskapande på dator i 1-4 klass som genomfördes 

mellan åren 1999-2002 (Trageton, 2014 s.11). Trageton (2014 s.11) hävdar i sin bok Att skriva 

sig till läsning att forskning pekar på att skrivning är lättare att lära sig än konsten att läsa och 

i praktiken innebär det att eleven först börjar skriva med datorn som skrivverktyg istället för 

att läsa (Trageton, 2014 s.11). 

 

En studie baserat på ASL utfördes vid Sandvikens skola och forskarna (Hultin, Westman, 

2014) har tillsammans sammanställt de resultat som kom fram av studien. Hultin och 

Westman (2014 s.121) menar att datoranvändningen underlättar för elever, då i fysisk mening, 

och i Sandviken resulterade det i att produktionen av texter ökade hos de elever som från 

början bara vara vana vid att skriva för hand med penna. Texterna blev dessutom längre och 

mer korrekta när eleverna fick använda sig av dator, då eleverna fick stöd i form av 

rättstavningsprogram, stödstrukturer och talsyntes (Hultin, Westman, 2014 s.121-122). De 

skriver att elevernas texter förändrades avsevärt efter införandet av digitala verktyg och även 

stora förändringar genomgicks i läs- och skrivundervisningens kärnverksamhet (Hultin, 

Westman, 2014 s.138).  

 

 En annan person som gjort studier inom ASL är Erica Lövgren, författare till boken Med 

datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer (2012). Baserat på hennes 

studier och erfarenheter menar hon att datorer som skrivverktyg borde användas i alla skolans 

ämnen, framförallt i de yngre åren. Eleverna ska lära sig att använda moderna skrivverktyg 

och Lövgren menar att datorn både gör arbetet med texter lättare samtidigt som texternas 

kvalitet ökar (Lövgren, 2012 s.64). Den åsikten stöds av Agélii Genlott och Grönlund (2014 

s.156) som ifrågasätter det traditionella sättet att skriva och de menar att den nya tekniken, till 

exempel tangentbordet kan vara en hjälp. Då fokuserar de framförallt på små barn och de 

menar att det skulle underlätta för elevens arbete att skriva och utforma bokstäver med penna. 

Om läraren istället börjar med tangentbord tidigt med de små kan de också tidigare urskilja 
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ord och bokstäver, samt tidigt börja med förståelsen av skrivandet och läsningen (Agélii 

Genlott, Grönlund, 2014 s.156).  

 

2.4.3 Skriva för hand eller dator? 
 

Som det framgått i de tidigare forskningsavsnitten uttrycker Agélii och Grönlund (2016 s.161) att ge-

nom användning av digitala verktyg i skrivundervisningen blir eleverna och deras texter både 

längre och får ett mer innehållsrikt språk. Det beror på att elever inte behöver lägga för 

mycket tyngd på själva utformningen av bokstäver, utan kan lägga mer tid på skrivandet 

(Agélii genlott, Grönlund, 2014 s.161). Dock lägger Niklas Arevik (2016) fram motsägande 

forskning angående handskriftens betydelse.  Pam A Mueller, en psykologiforskare, som Are-

vik (2016) refererar till i sin artikel i pedagogiska magasinet (2016, nummer 2, 2 Maj). Arti-

kelns fokus ligger på huruvida IKT och digitala verktyg lyfter skolan eller inte. Arevik (2016 

s.38) hänvisar till Pam A Mueller och Daniel M Oppenheimers studie där resultatet lydde att 

anteckningar skrivna för hand bidrar mer till lärandet än anteckningar skrivna med datorer 

(Arevik, 2016 s.39). Agélii Genlott och Grönlund (2014) lägger trots allt tyngd på lärandet 

inom skrivning och läsning i både traditionell, analog karaktär, men framförallt av digitali-

serad och webbaserad text och att det är viktigare än någonsin att lära sig. Det på grund av 

den stora kommunikativa betydelse som texten fått. Forskning har visat att de som inte får 

lära sig och använda den digitala texten redan i tidig ålder får problem längre fram i utbild-

ningen (Agélii Genlott, Grönlund, 2014 s.155). 

 

Trageton (2014 s.184) utförde ett handskrivningstest mellan de datorklasser som deltagit i 

hans projekt att skriva sig till läsning och elever som inte skrev på dator, som mest skrev för 

hand. Uppgiften var att skriva av en tryckt text så fint och snabbt som möjligt under 2 

minuters tid. De texter som klasserna hade skrivit blandades och bedömningen utfördes av två 

grundskolelärare som båda var erfarna och helt oberoende av varandra. Bedömningen 

utfördes från en skala 1-4 och 4 var den bästa poängen. Datorklasserna fick ett snittpoäng på 

2.73 medans handskrivarklasserna fick 2.45 och Signifikansen var p<0.001. Det resulterade 

alltså i att datorklasserna som gjorde testet skrev bättre handskrivning än 

handskrivningsklasserna. Datorklassen skrev dock något långsammare än 

handskrivningsklasserna, men enligt Trageton (2014 s.185) fixades det till kommande år. 
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Slutsatsen som Trageton (2014 s.285) kom fram till efter testet var alltså att datorskrivning i 

tidig ålder, med uppskjutning av skrivstilsundervisning, ändå gav bättre handskrivning 

(Trageton, 2014 s.285). Baserat på den tidigare nämnda studien i Sandviken gjordes även här 

en jämförelse mellan elever som var vana vid dator, samt elever som inte var vana vid dator 

(utan skrev för hand). Under den här undersökningen skulle eleverna både skriva och läsa 

texter. Det resultat som framgick var att de elever som hade vana av datoranvändning i skolan 

hade i sina texter bättre meningsuppbyggnad, innehåll och de använde stor bokstav och punkt 

på de rätta ställena i fler fall än de andra eleverna (Wiklander, 2014 s.31-32).  

 

En annan möjlighet med datoranvändning i skolan är att elever tenderar att bli mer kreativa 

när de får använda datorer då eleven får möjlighet att uttrycka den producerade texten i olika 

former (Fleischer, Kvarnsell, 2015 s.58). I en artikel i Lärarförbundets tidskrift Pedagogiska 

magasinet, nummer 2, Maj 2016 var temat bortom skärmen. I en artikel av Göran Lundborg 

(2016), professor vid Lund universitet, framgår dock viss kritik angående datorskrivandet då 

han i sin text diskuterar handens betydelse för skriften. Han menar dock att handen har en 

kreativ kraft då hjärnans motorikområde är nära sammanlänkat med känseln från handens 

inflöde, från örat och från ögonen. Han menar att upplevelser som uppstår (ljud, känsel) när 

en person skriver på ett papper många gånger väcker en skapandelust. Han tar upp ett 

exempel om författare och hur de kanske snarare skriver med papper och penna då friktionen 

mot pappret och de känslor som uppkommer vid tillfälle skapar inspiration. (Lundborg, 2016 

s.28)  

 

Lundborg (2016 s.31) har inte samma positiva syn på införandet av datorer och surfplattor i 

de tidigare åldrarna som Trageton (2014) och föregående författare. Att introducera surfplattor 

tidigt kan väcka lust och intresse hos barnen gällande inlärningen av bokstäver. Surfplattans 

introduktion kan dessutom fungera som en genväg för skrivandet och förhindra ansträngande 

handskrivningsövningar. Dock vill Lundborg (2016 s.31) uppmärksamma handen kreativa och 

motoriska process:  

 

Att med penna i handen följa och forma bokstävernas linjer och konturer mot ett 

underlag, gör minnesspåren djupa och förbättrar memoreringen. Känslan av 
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pennan mot pappret i kombination med handen rörelser aktiverar en rad sinnen. 

(Lundborg, 2016 s.31).  

 

Lundborg hävdar att det är en dynamisk process där känselinflödet och handens aktivitet 

samspelar och därmed både underlättar inlärningen, samt gör den starkare (Lundborg, 2016 

s.31).  

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I föreliggande text kommer en beskrivning av de teoretiska utgångspunkter som studien 

grundar sig på. Mina teoretiska drag grenar ut sig tre teoretiska perspektiv: Hermeneutik, 

fenomenologi och fenomenografi, ur ett sociokulturellt perspektiv och ur en teori av språket 

och skrivandet med hjälp av verktyg.   

 

3.1 Hermeneutik, fenomenologi och fenomenografi 
 

I mitt val av metod landade jag till slut inom det hermeneutiska och den fenomenologiska 

kunskapsteorin. Hermeneutik och fenomenologi är båda betydelsefulla när det kommer till 

kvalitativ forskning (Kvale, 1997 s.42).  

 Hermeneutik eller tolkningsperspektivet som Bryman (2012 s.32) väljer att kalla det är 

grundad på tolkningar och förståelse av det forskaren undersöker. Patel och Davidsson (2003 

s.29) menar att hermeneutiken har fått stå för den kvalitativa forskningen och att forskare med 

det synsättet bland annat är mer engagerad och öppen i sin forskning. Syftet med 

hermeneutiken är att få en korrekt och gemensam förståelse angående en text och dess 

innebörd (Kvale, 1997 s.49). Kvale (1997 s.49) menar även att hermeneutiken får en dubbel 

betydelse gällande den kvalitativa intervjun då den först lägger fokus på intervjun som dialog, 

sedan transkriberas intervjun och en tolkning och kartläggning görs över intervjutexten 

(Kvale, 1997 s.49). Inom hermeneutisk forskning ligger intresset till stor del att få förståelse 

angående ett fenomen för att sedan kunna förklara det (Patel, Davidsson, 2003 s.29-10). 

Forskaren inom hermeneutiken arbetar också med att försöka se en helhet utifrån att granska 

delar och genom att gå fram och tillbaka från del till helhet försöka få en så korrekt förståelse 



 

15 

 

av forskningsproblemet som möjligt (Patel, Davidsson, 2003 s.29-30). Som forskare agerar 

man även utifrån empati och medkänsla inom det hermeneutiska perspektivet för att nå 

förståelse (Patel, Davidsson, 2003 s.30).  

 

Fenomenologin beskriver Bryman (2012 s.32-33) som en filosofisk inriktning som har sitt 

fokus på att få fram individers uppfattning och tolka personens handlingar utifrån 

informantens perspektiv. Syftet inom det fenomenologiska perspektivet är att skaffa sig en 

förståelse angående en individs uppfattning av ett fenomen och med det följer även ett öppet 

förhållningssätt (Kvale, 1997 s.42). Forskaren med fenomenologiskt perspektiv arbetar för att 

klargöra förståelsen i en den kvalitativa intervjun angående informantens egna upplevelser. 

Forskaren beskriver detaljrikt individens uppfattning utifrån individens eget perspektiv 

(Kvale, 1997 s.54). Som tidigare beskrivet ligger koncentrationen att ta reda på uppfattningar, 

en likhet med fenomenografin (Patel, Davidsson, 2003 s.32) som blir en mer korrekt teoretisk 

forskningsansats i studien: 

Fenomenografin är primärt en forskningsmetodisk ansats som är relaterad till 

hur människor uppfattar saker och ting i en viss situation där det uppfattade 

innehållet är det centrala. (Kroksmark, 2007 s.5) 

 
Då studien är av kvalitativ karaktär och valet av metod är kvalitativa intervjuer för att 

undersöka lärares uppfattning angående datorn som skrivverktyg faller denna 

forskningsansats och teori ganska naturligt in i mitt arbete. I min studie och i mitt val av 

metod samspelar alla de ovannämnda teorierna och utgör en grund för metoden, samt den data 

som blivit insamlad.  

 

3.2 Vygotskij och sociokulturell psykologisk teori 
 

Mitt arbete och mina tolkningar av de studier som genomförts ses även utifrån ett 

psykologiskt perspektiv. Det är den sociokulturella teorin och främst Vygotskijs (1896-1934) 

tankar som genomsyrar mina tolkningar i följande arbete. Den sociokulturella teorin bygger 

på att människan och de förmågor som människan utvecklar är av det kulturella slaget, som 
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läsning och skrivning. Teorin utgår även från att individen utnyttjar redskap och verktyg dels 

för att kunna förstå den värld människan lever i, men också för att kunna leva och verka i den. 

Vygostkij uttrycker att människan är speciellt utmärkande på grund av användning av 

framförallt två redskap, det språkliga och det materiella redskapet (Säljö, 2011 s.184). Det 

språkliga redskapet består av tecken för att tänka och kommunicera. Dessa tecken är till 

exempel bokstäver, siffror, symboler eller andra tecken (Säljö, 2011 s.184-185). Vygotskij 

trycker även på lärande och kunskap som sker i samspel med andra människor och kunskap 

som något som delas människor emellan, inte något som överförs från människa till människa 

(Säljö, 2011 s.193). Vygotskij lägger också fram teorin om barnet och dess behov av stöttning 

från den mer kompetente, till exempel läraren eller en vuxen, i sin utveckling (Säljö, 2011 

s.191). Detta är en kort sammanfattning av de karaktäristiska drag som svarar för den 

psykologiska teori som ligger till grund för min studie.  

 

3.2.1 Vygotskij, språket och verktyg  
 

Kroksmark (2003) nämner Vygotskij och den sociokulturella teorin och hur den bygger på 

människans utvecklande av och användning av både fysiska och språkliga verktyg. Teorin 

utgår från ett samspel mellan människan och verktyg eller en sammanflätning av det som är 

psykiskt och det som är fysiskt (Kroksmark, 2003 s.454). Ett exempel på ett sådant verktyg är 

datorn som har givit människan en möjlighet att på ett nytt sätt kommunicera med människor. 

Kroksmark (2003 s.454) beskriver utifrån Vygotskijs teori hur datorn från en början kan ses 

som ett fysiskt föremål, men det är först då den används i människans verksamhet som den 

blir ett verktyg. Det är inte fördelaktigt att försöka skilja på det intellektuella och det fysiska 

redskapen, utan enligt den sociokulturella teorin är de båda beroende av varandra och det ena 

förutsätter det andra (Säljö, 2011 s.187). 

 

 Avslutningsvis angående Vygotskij, den sociokulturella teorin och dess syn på språket i 

kombination med verktyg, menar Vygotskij att språket är det främsta redskapet för människan 

(Säljö, 2003 s.187). Inom sociokulturen är människan i en ständig utveckling och kan ses som 

multimodal med tanke på hennes ständiga utveckling av nya uttryckssätt (Säljö, 2011 s.188).  
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Föreliggande forskningsstudie bygger på undersökningar och intervjuer angående datorn som 

verktyg och det ovannämnda synsättet och den teorin genomsyrar hela mitt arbete i både valet 

av tidigare forskning, metodval, analys, tolkning av resultat och i den slutgiltiga diskussionen.  

4. Metod och material  
 

I följande kapitel kommer jag att beskriva vad jag använt mig av för metoder vid mina under-

sökningar, samt varför jag har använt mig av dessa metoder. Metoderna är ett flertal, men alla 

metoder och tillvägagångssätt är kopplat till den kvalitativa metoden och undersökningen har 

en kvalitativ utgångspunkt.  

 

4.1 Kvalitativ forskning och metod  
 

I min undersökning har jag utgått från en kvalitativ metod. Jag har valt att till stor del samla in 

data genom intervjuer och då genom semistrukturerade, kvalitativa elevintervjuer och 

föreställningskartor med de lärare som är representanter i min undersökning.  

 

Som jag tidigare nämnt har jag använt mig av en kvalitativ forskningsstrategi under studien. 

Generellt läggs fokus på att kunna förstå individer och deras uppfattningar i en kvalitativt in-

riktad undersökning (Patel, Davidsson, 2003 s.14). Som Bryman (2012 s.41) skriver föredrar 

forskare som använder en mer kvalitativ forskningsstrategi att lägga tyngd på hur personer 

tolkar den sociala verkligheten. I mitt fall blir det att undersöka vad lärarna i min studie har 

för inställning till datorn som skrivverktyg i undervisningen. Läraren blir då ”individen” och 

deras inställning blir ”hur de uppfattar och tolkar”. Där av mitt val av forskningsstrategi. Den 

kvalitativa strategin grenar ut sig i ett flertal olika metoder (Bryman, 2012 s.344), men jag har 

valt att i min studie använda mig av kvalitativa intervjuer. Även de kvalitativa intervjuerna 

består av ett många olika intervjustilar (Bryman, 2012 s.344). De två valda intervjustilarna 

kommer beskrivas senare i texten. Den kvalitativa forskningens huvudsyfte är att ta reda på 

hur människorna som medverkar uppfattar världen som de lever i (Bell, 2016 s.20). 

Den kvalitativa metoden är dock inte helt riskfri, även om den till stor del är baserad på tolk-

ning. Bryman (2012 s.363) förklarar två möjliga risker med metoden. Genom metodvalet 
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finns dock en risk att forskaren till stor del kan känna igen sig i informanten och på det viset 

tappa bort det syfte som var ämnat för studien. En annan risk med forskningsstrategin är att 

man som forskare kan lägga mer fokus på vissa av informantens perspektiv, medan andra 

glöms bort eller utesluts (Bryman, 2012 s.363). 

 

4.2 Kvalitativ intervju  
 

I inledningen av Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997 s.9) görs en kort 

beskrivning av den kvalitativa intervjun. Kvale (1997 s.9) uttrycker att en kvalitativ intervju 

är ett samspel mellan två personer där ett utbyte av synpunkter sker angående ett visst 

fenomen som intresserar båda parterna. Det är i det samtalet som kunskap byggs upp för både 

informanten och forskaren (Kvale, 1997 s.9). Den kvalitativa intervjuns genomträngande syfte 

är att man som forskare identifierar eller upptäcker ett fenomens karaktär eller egenskaper 

(Kvale, 1997 s.82). Det kan exempelvis vara, som i mitt fall, intervjupersonens uppfattning 

angående något speciellt. Att försöka förstå en individs mening angående det område eller 

ämne som diskuteras är den kvalitativa forskarens huvudfokus (Kvale, 1997 s.34).  

 

Kvalitativa intervjuer är för det mesta mer ostrukturerade än strukturerande (Patel, Davidsson, 

2003 s.81). Intervjuformen är rent tekniskt halvstrukturerad och i sin form inte helt öppen, 

men inte helt begränsad heller (Kvale 1997 s.32). Bryman (2012 s.416) menar att den forskare 

som valt kvalitativa metoder, men ändå har tydligt fokus på undersökningens syfte, samt tyd-

liga forskningsfrågor är benägen att välja den semistrukturerade intervjun och i min forskning 

ansåg jag att den semistrukturerade intervjun skulle göra sig bra.  

 

Problematik som kan förekomma vid intervjuer som bland annat Bell (2016 s.190) påpekar är 

att det är en tidskrävande form av datainsamling och även att den data forskaren får fram kan 

vara svår att analysera. Den problematik som jag själv upplevde med valet av metoden är att 

de förberedelser och den eftertänksamhet som krävs är oerhört viktig, då det är lätt hänt att 

forskaren missar något. Det är mycket som kan gå fel på vägen och att vara medveten om de 

noggranna förberedelser som krävs för den kvalitativa intervjun har varit A och O i studien.  
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4.2.1 Föreställningskarta: Beskrivning, genomförande och 

problematik  
 

Som metod för att få en uppfattning angående lärares perspektiv och uppfattning av de forsk-

ningsfrågor som presenterats, valde jag att använda mig av föreställningskartan. Jag har då 

valt att planera och genomföra dem med hjälp av Gun-Britt Scherp och Hans-Åke Scherps 

(2003) förespråkade metod föreställningskarta. En föreställningskarta är en intervju av kvali-

tativ karaktär (Scherp, 2003 s.29) och metoden används för att på ett konkret sätt synliggöra 

en persons föreställning kring ett fenomen eller ett område (Scherp, 2003 s.29). Därför tycker 

jag att intervjumetoden passar min undersökning, då syftet är att ta reda på lärares inställning 

och uppfattning angående datorn som skrivverktyg i skolan. En föreställningskarta är något 

som informanten och forskaren gör tillsammans och det bidrar i sin tur med tydlighet och en 

förståelse av den andra individens föreställningar (Scherp, 2003 s.29). Scherp (2003 s.29) be-

skriver föreställningskartan som ett förståelsefördjupande samtal angående ett fenomen som 

kräver att man som forskare måste visa stor respekt för informanten och dennes svar. Metoden 

är ett väl medvetet val, då jag vill få en så nära korrekt bild av lärares uppfattning, samtidigt 

få en så djup förståelse för deras föreställningar som möjligt. Eftersom föreställningskartan 

görs tillsammans kan de tolkningar som görs under intervjuns gång genast bekräftas av infor-

manten.  

 

Scherps (2003 s.29-30) rekommendationer av material för att kunna göra föreställningskartan 

möjlig är:  

 Post-it lappar 

 Ett stort papper  

 Ostörd tid  

 Ett bord för pappret där forskaren kan skriva 

 

Scherp (2003 s.30) menar att det första som ska göras vid genomförandet är att väcka 

tankarna hos informanten. Jag valde att genomföra datainsamlingen genom att ställa den stora 

frågan först: Hur tänker du angående datoranvändningen och datorn som skrivverktyg? 



 

20 

 

Sedan fick min samtalspartner tala fritt angående området. Upprepat antal gånger ställde jag 

liknande fråga igen, till exempel: Hur uppfattar du datorn som skrivverktyg? Det menar 

Scherp (2003 s.30) är ett sätt att försäkra sig själv om att man som forskare fått samma 

förståelse av frågans betydelse som informanten. Samtidigt som intervjupersonen talade fritt 

förde jag kontinuerligt anteckningar och frågade om det jag antecknat stämde överens med det 

som sagts.  Det gjorde jag för att hela tiden få bekräftat att jag uppfattade det som sades på ett 

korrekt sätt.  

 

Därefter gick vi vidare till nyckelordsprocessen. Nyckelordsdelen av intervjun är den del där 

informanten, eller som Scherp (2003 s.31) väljer att kalla det, medarbetaren, skriver ner 

nyckelord på post-it lappar för att därmed beskriva sin förståelse (Scherp, 2003 s.31). Under 

mitt genomförande skrev medarbetaren ner nyckelord själv, därefter gav jag individen i 

uppgift att placera ut lapparna efter egen ordning på pappersarket. Det menar Scherp (2003 

s.31) är av stor relevans då lapparna ofta placeras på ett meningsfullt sätt efter prioritering 

eller gruppering. Jag gav uppgiften till samtliga representanter och de utförde den utan 

svårighet.  

 

Efter den processen följde den del som Scherp (2003 s.31) uttrycker som förtydligandet av 

nyckelorden. Vid det steget av intervjun bad jag mina medarbetare att förklara och beskriva 

nyckelorden medan jag ställde förståelsefördjupande frågor angående det de skrivit. Här 

utgick jag också från Scherp (2003 s.32) och förslaget att förhålla sig på ett ”icke-förstående” 

vis. Min tanke var att informanten i sin beskrivning skulle förklara sina nyckelord på ett så 

utförligt och tydligt sätt som möjligt. 

 

Till slut när varje nyckelord var beskrivet och på djupet förklarat hoppade vi vidare till nästa 

del. Den delen gick ut på att tillsammans analysera de olika delarna, försöka se hur olika delar 

var kopplade till varandra och även försöka se en helhet av lärarens föreställningar. De 

kopplingar som sågs drog vi sträck emellan och gjorde korta beskrivningar av sambanden. 

Sista delen av intervjun bestod av att tillsammans analysera det resultat som vi fått fram av 

intervjun. Medarbetaren fick sedan godkänna föreställningskartan och även bekräfta att det 
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jag förstått var korrekt. För min egen del spelade jag även in dessa intervjuer för att sedan 

kunna gå igenom dem igen för att kontrollera att inget saknades. Om fallet hade varit att något 

missats i intervjun skulle jag då ha en möjlighet att kontakta medarbetaren och få förlorade 

delar förtydligade.  

 

Sammanfattningsvis gällande materialet använde jag mig av följande till mina 

föreställningskartor:  

 Kort intervjuguide baserat på en inledande fråga, samt ett antal förståelsefördjupande frågor 

om jag skulle fastna i mina formuleringar  

 Ipad till inspelning  

 Post-it lappar och stort ark 

Jag försäkrade mig även om att jag och den intervjuade hade gott om tid för genomförandet, 

samt en passande plats för utförandet av intervjun.  

 

4.2.2 Semistrukturerad intervju: Beskrivning, genomförande och 

problematik   
 

 

I metodvalet för elevintervjuerna och för att få fram ett elevperspektiv på det hela handlade 

jag något annorlunda. Den semistrukturerade intervjun blev den metod som jag använde mig 

av för att få fram elevernas åsikter och uppfattning. Dels för att jag anser att det skulle bli 

svårt att tillsammans med elever i åldern 7-12 år göra en föreställningskarta då det är en 

ganska omfattande form av intervju som kräver stort engagemang och mycket erfarenhet 

inom området. Jag skulle helt enkelt inte få fram det som jag med min undersökning ville få 

fram.  

 

Forskaren vid en semistrukturerad intervju använder sig ofta av en lista över de centrala 

teman som berör det undersökande området (Bryman, 2012 s.415) Denna lista kallar Bryman 

(2012 s.415) för intervjuguide. När jag skulle börja med mina semistrukturerade 

elevintervjuer valde jag att utgå från Brymans (2012 s.419) förslag till intervjuguide. Det 
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avgörande för intervjuguiden är huruvida frågorna ger forskaren och forskningsfrågorna svar 

på hur informanten upplever sin värld, samt hur frågorna som ställs ger möjlighet till 

flexibilitet (Bryman, 2012 s.419). Intervjuguiden har utformats efter Patel och Davidssons 

(2012 s.84) riktlinjer om öppna frågor och teman. Vid intervjuer av barn anses det bra att ha 

mellan 4-6 teman (Johansson, Karlsson, 2013 s.60). Intervjuguiden innefattade följande 6 

teman:  

 Elevernas inställning till dator i skolan 

 Dator i hemmet och vad eleverna gör på den  

 Elevernas tankar om hur datorn utvecklar skrivandet  

 Vad eleverna kan se som negativt med dator i skolan  

 Vad eleverna ser som positivt med dator i skolan  

 Hur eleven tycker att datorn som verktyg ska användas i skolan  

 

Dessa punkter blev centrala för intervjun med eleverna och de gav också öppning för 

flexibilitet, förståelsefördjupande frågor och andra frågor som dök upp på vägen. Innan 

genomförandet testade jag dessutom att svara på frågorna själv för att se och upptäcka brister i 

dem. Det var en rekommendation från Johansson och Karlsson (2013 s.61). Som 

förhållningssätt utgick jag från Johansson Karlssons (2013) riktlinjer och att se barnet som 

expert på området (Johansson, Karlsson, 2013 s.59). Att även utföra intervjun på en plats där 

eleven känner sig trygg, till exempel skolan, beskriver Johansson och Karlsson (2013 s.59) 

som ett bra drag för en lyckad intervju. Elevintervjuerna genomfördes i ett grupprum i 

anslutning till klassrummen och det kändes naturligt att möta dem på deras ”mark”.  Att skapa 

en relation med eleverna innan intervjun var inte nödvändigt då vi redan hade en relation 

sedan tidigare. Innan intervjun började berättade jag för dem hur allt skulle gå till, att det 

skulle spelas in och att jag ville att de skulle svara så öppet och ärligt som möjligt på frågorna 

för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Därefter genomfördes intervjun.   

 

Intervjun spelades in med hjälp av ipad. Innan jag spelade in gjorde jag några provintervjuer 

för att se att ljudet höll en såpass god kvalitet att transkriberingen senare inte skulle bli ett 
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problem. Jag valde att spela in av flera anledningar. Dels för att inspelningen ger möjlighet för 

mig som forskare att gå tillbaka och inte bara lyssna på vad de säger, utan även hur 

informanten säger det. Bryman (2012 s.428) menar att det är avgörande för i vilken grad 

forskaren får en fullständig redogörelse av intervjun. Att spela in blev ett självklart val med 

tanke på att jag då kunde ha ett fullt fokus på informanten, istället för att anteckna. Det menar 

Johansson och Karlsson (2012 s.61) är särskilt viktigt vid intervjuer av barn då barnet kan 

tröttna om fokus blir flyttat från barnet till anteckningsblocket.  

 

Väl efter intervjuerna samma dag transkriberade jag intervjuerna och raderade inspelningarna 

på ipaden. Anledningen var att undvika en möjlig läckning av intervjuerna då eleverna 

presenterade namn, ålder och klass i dem. Sammanfattningsvis använde jag mig av följande 

material:  

 Intervjuguide baserat på 6 teman  

 Inspelningsutrustning i form av Ipad  

 Dator och word-dokument vid transkribering  

 

4.3 Urval  
 

Mitt urval har varit en blandning av bekvämlighetsurval, de individer som varit för mig 

tillgängliga (Bryman, 2012 s.433) och målstyrt urval, där individerna är valda utifrån mina 

forskningsfrågor (Bryman, 2012 s.434). Att göra urval påverkas av hur mycket tid som 

forskaren har för studien (Bell, 2016 s.179). Min studie har varit begränsad gällande tid och 

det har påverkat urvalet till stor del.  

 

Som Bryman (2012 s.434) beskriver är det målstyrda urvalet att rekommendera när det gäller 

kvalitativa undersökningar baserat på intervjuer. Urvalet görs utifrån syftet att försöka 

överensstämma de forskningsfrågor forskaren har med urvalet av representanter. Forskaren 

gör då urvalet för att få fram informanter som är betydelsefulla för de frågor forskaren vill ha 

svar på med sin studie (Bryman, 2012 s.434).  
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När jag skulle välja ut individer som skulle gynna forskningsfrågan om hur elever ser på 

datorn som skrivverktyg blev mitt urval att välja just elever som representanter. I åtanke hade 

jag Johansson och Karlssons (2013 s.60) tanke angående relationen till barnet/eleven för en 

lyckad intervju. Det gjorde då att jag begränsade de representanter jag hade till elever som jag 

fått en god kontakt med. Ett annat tips angående urvalet som Johansson och Karlsson (2013 

s.65-66) lägger fram är att välja de elever som visade intresse för området, då det i sin tur gör 

det enklare att få fram information. Jag utgick även utifrån det förslaget i mitt urval. Jag 

försökte dessutom att göra ett urval utifrån kön och ålder för att få perspektiv på både flickor 

och pojkars uppfattning, men även hur uppfattningarna skilde sig i de olika årskurserna. Det 

är här som bekvämlighetsurvalet kommer in i bilden. Bekvämlighetsurval är som Bryman 

(2012 s.433) menar en konsekvens av en begränsad tillgänglighet av personer som forskaren 

vill ha som representanter i sin studie. På intervjudagen fick jag inte ihop den kvot av elever 

som jag tidigare räknat med. Det berodde dels på att vissa föräldrar inte gav samtycke, vissa 

elever ville inte delta i intervjun, samt att vissa elever hade glömt eller tappat bort 

samtyckeslappen hemma den dag då intervjuerna skulle genomföras. Då samtycket var ett 

krav för att genomföra intervjun, ledde det till ett bekvämlighetsurval.   

 

I urvalet av lärare utgick jag också från ett målstyrt urval och sökte individer som skulle 

kunna ge svar på mina forskningsfrågor. Urvalet gjordes utifrån de lärare som visade intresse 

för studien och området. Det rådde även ett visst bekvämlighetsurval bland lärarna likaså. Då 

lärare i allmänhet har brist på tid och speciellt då på vårkanten i kombination med nationella 

prov, omdömesskrivningar och betygssättning, var det problematiskt att få till tider.  Urvalet 

av lärare blev trots allt till stor del målstyrt då informanterna var av stor relevans för 

forskningsfrågorna.  

 

I slutändan blev urvalet till större delen gjort utifrån ett målstyrt urval. I elevintervjuerna 

intervjuades elever från åk 1-5, varav 2 elever från varje årskurs. Elva elever blev totalt valda 

som representanter, varav 7 tjejer och 4 killar. Alla elever har jag sedan tidigare en god 

kontakt med och samtliga elever visade stort intresse för området. Representanter av lärare 

resulterade i tre lärare som alla tre arbetade med olika årskurser, på olika skolor och med olika 

metoder. Lärare 1 är verksam som lärare i grundskolans tidigare år i ett relativt traditionellt 
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klassrum. Lärare 2, utbildad speciallärare, arbetar i grundskolans tidigare år, samt mellanår 

och i dessa klasser arbetade de utifrån metoden ASL. Lärare 3 är verksam lärare på en 

särskola i grundskolans senare år.  

 

4.4 Forskningsetik och etisk hänsyn  
 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till de fyra individskyddskraven. Informationskravet 

handlar om att informera deltagarna om deras uppgift i undersökningen, att deltagandet är fri-

villigt och får avbrytas när som helst. I den informationen ska det dessutom framgå vem som 

är ansvarig för undersökningen, eventuella risker, vart resultatet kommer publiceras samt upp-

lysa att materialet endast kommer användas i ett forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2014 s. 7).  

Till lärare, elever och vårdnadshavare gav jag ovanstående information, samt informerade om 

att jag behövde spela in intervjuerna. Eventuella risker är att resultatet kan uppfattas negativt 

av de som läser rapporten, men i rapporten gör jag inte några konkreta antydningar på vem el-

ler vart informationen har hämtats. Jag uppger även att Karlstads universitet är den ansvariga 

utgivaren och att det kommer publiceras på Diva-portalen, samt att jag kommer skicka länk 

till arbetet när det publicerats. Vårdnadshavarna fick ett brev skickat till sig med information. 

 

Det andra kravet, det så kallade samtyckeskravet innebär att jag som forskare måste få delta-

garna och vårdnadshavarnas samtycke till att undersöka (Vetenskapsrådet, 2014 s.9). I mitt 

fall krävdes samtycke i förhand då mitt val av metod krävde det. Samtycke från skolledningen 

om att bedriva forskning på skolan jag ska vara på kändes också aktuellt och det fixades ge-

nom mejlkontakt med skolans rektor. I den information som jag skickade till elevernas vård-

nadshavare fanns även plats för underskrift för samtycke och information om vad det innebär. 

Lärarna lämnade sitt samtycke via e-mail eller muntlig. 

 

Konfidentialkravet är det tredje kravet i individskyddskravet och innehåller regler som berör 

de medverkandes sekretess. Konfidentialkravet menar att ingen av de medverkande indivi-

derna på något sätt ska kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2014 s.12). Det innebär i sin tur 
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att när resultatet dokumenterades skulle alla personuppgifter raderas och ersättas med till ex-

empel låtsasnamn eller anonyma benämningar, t.ex. Elev A, åk 6 eller Lärare 1. Skolans namn 

eller plats får därmed inte heller nämnas vid namn utan istället få en mer allmän benämning. 

 

Nyttjandekravet är ett krav på forskaren att endast använda det insamlade materialet i forsk-

ningssyfte (Vetenskapsrådet, 2014s.14). I mitt arbete kommer varken individerna som deltar 

påverkas och materialet kommer inte användas i något annat syfte än forskning. 

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
 

Kvale (1997 s.207) menar att reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten har blivit en 

slags helig treenighet inom vetenskapen.  

 

Med validitet i en kvalitativ studie menas det att man som forskare mäter eller studerar det 

som ska mätas eller studeras (Bryman, 2012 s.352). Patel och Davidsson (2012 s.102) 

uttrycker att validiteten beror på huruvida forskarens undersökningar stämmer överens med 

det som faktiskt ska undersökas. I mitt fall är mitt syfte att undersöka lärares och elevers 

uppfattning angående datorn som skrivverktyg och det syftet har legat till grund för hela mitt 

arbete, men lätt är det inte alltid alla gånger. Bryman (2012 s.352) nämner två olika perspektiv 

av validitet som jag har utgått från i frågan om min studies validitet. Det ena perspektivet är 

intern validitet som innebär att det finns en god överensstämmelse mellan forskarens 

genomförande av datainsamling samt de teoretiska aspekter som forskaren har (Bryman, 2012 

s.352). Det menar Bryman (2012 s.352) är passande för en kvalitativ undersökning och under 

mitt arbete har jag haft en stark anknytning till min teori.   

 

Det andra perspektivet på validitet kallar Bryman (2012 s.352) för extern validitet, vilket 

syftar till i vilken utsträckning som studiens resultat kan generaliseras till andra situationer 

eller sociala miljöer. Den delen av validiteten blir också generellt ganska svår då mitt urval av 
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informanter var ganska begränsat och att jag i och med det endast fått fram ett begränsat antal 

uppfattningar.  

 

Det har för mig inneburit att jag valt att försöka se validiteten på ett alternativt sätt utifrån 

tillförlitligheten på resultatet. När det kommer till resultatets tillförlitlighet är den interna och 

externa validiteten omformulerade och då till trovärdighet och överförbarhet (Bryman, 2012 

s.354).  Trovärdighet motsvarar då den interna validiteten och innebär att man som forskare 

fått fram ett resultat genom forskning som utförts med hänsyn till de regler och riktlinjer som 

funnits till hand, samt att de som deltagit i studien ska få möjlighet att ta del av resultatet och 

bekräfta att det som tolkats och tolkats på rätt sätt (Bryman, 2012 s.354 – 355).  

 

Begreppet överförbarhet motsvarar den externa validiteten och med tanke på den kvalitativa 

forskningen och dess begränsade storlek på urvalet, kan generaliseringen istället kompenserar 

med en mer fyllig och tät beskrivning av resultatet, då det kan hjälpa andra personer att 

bedöma i vilken utsträckning resultatet av studien är överförbart till en annan social miljö 

(Bryman, 2012 s.355).  

 

Reliabiliteten, är som Patel och Davidsson (2012 s.103) studiens tillförlitlighet. Gällande 

reliabilitet av en intervjuundersökning menar Kvale (1997 s.213) att reliabiliteten ofta 

diskuteras i förhållande till ledande frågor, då ledande frågor har en stor betydelse för hur 

resultatet blir. I min studie har jag därför varit noggrann vad det gäller öppna frågor.   

 

Precis som med validiteten med arbetet har jag utgått från två perspektiv på reliabiliteten. 

Extern reliabilitet innebär hur väl undersökningen kan upprepas och få samma resultat 

(Bryman, 2012 s.352). Det menar Bryman (2012 s.352) överlag är svårt att uppnå för 

kvalitativa studier och jag upplever även att det skulle vara problematiskt i min studie då jag 

undersökt uppfattningar och uppfattningar har en förmåga att förändras över tid.  
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Den interna reliabiliteten betyder att forskaren är överens med sig själv angående hur hen ska 

tolka den datainsamling som genomförs (Bryman, 2012 s.352). Bryman (2012 s.355) drar 

även paralleller mellan reliabilitet och pålitlighet som i det fallet innebär att forskaren gör en 

klar och fullständig redogörelse angående forskningsprocessen och dess delar. Det anser jag 

att jag under studiens gång lyckats med.   

5. Resultat  
 

I följande kapitel kommer resultatet av mina intervjuer att presenteras. Då intervjuerna har 

varit av kvalitativ karaktär, men haft olika tillvägagångssätt och genomförande är analysen av 

dem också annorlunda. Resultatet av elevintervjuerna är indelade i teman och där har jag valt 

att slå samman resultat och analys. I föreställningskartorna presenteras varje intervjuad lärare 

för sig, därefter följer en analys av de tre olika intervjuerna.  

 

5.1 Resultat och analys av elevintervjuer  

 
Till att börja med innan resultatet redogörs finner jag det av stor vikt att presentera de valda 

representanterna. I mina elevintervjuer hade ett urval på elva informanter, varav 7 flickor och 

4 pojkar. Nedan följer en lista på representanterna, vilket namn de bär i rapporten, samt 

årskurs, kön och ålder.  

 

Namn  (A-K)  Kön (4 pojkar, 7 
flickor) 

Ålder (8-11 år) Årskurs (åk 1-5) 

Elev A Pojke 10 år Åk 4 

Elev B  Flicka  10 år Åk 4 

Elev C  Flicka  9 år  Åk 3 

Elev D  Pojke  9 år  Åk 3  

Elev E Flicka  8 år  Åk 1 

Elev F Pojke  8 år Åk 2 

Elev G  Flicka  9 år Åk 2  

Elev H Flicka  8 år Åk 1 
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Elev I Flicka 12 år Åk 5 

Elev J Flicka 11 år Åk 5 

Elev K Pojke 11 år Åk 5 

 

Tabell 1. Tabell över eleverna som deltog i intervjuerna, samt vilket namn, kön, ålder och 

årskurs som eleven representerar.  

 
I mitt val av analys har jag vid mina elevintervjuer och lärarintervjuer som är använt mig av 

analysmetoden ad hoc. Kvale (1997 s.184) menar att ad hoc är en analysteknik som i sig är en 

mix av flera olika tekniker, men den följer ingen fast standard metod. I min analys har jag 

utgått från Kvales (1997 s.184) beskrivning av ad hoc och genomfört analysen genom att till 

först skaffa mig ett allmänt intryck. Därefter har jag lagt märke till ofta förekommande delar 

som sedan synliggjort mönster, gett mig möjlighet till att göra jämförelser och dra paralleller.  

 

5.2.1 Datorns påverkan på motivation 
 

I elevintervjuerna framhäver samtliga elever att skolan skulle bli roligare om de fick använda 

mer dator i skolan för att skriva på. De anger dock olika orsaker och vissa elever lägger inte 

fram något direkt anledning till varför skolan skulle bli roligare. De flesta eleverna visar dock 

på olika argument till varför datoranvändning vid skrivning skulle gynna dem i deras 

skolarbete. I första intervjun med elev A inleder han med att säga:  

”Allt skulle bli roligare med dator. Skolan skulle bli roligare och det skulle bli enklare också.”  

Elev A menar att motivationen skulle öka hos honom då han skulle kunna skriva fortare och 

koncentrera sig bättre om han hade en dator. Eleven fortsätter: ”Jag tror det skulle bli roligare 

att gå till skolan på morgon.”   

 

Även elev G hävdar att skolarbetet skulle bli lättare till stor del med hjälp av dator. G menar 

att de som tycker skolan är tråkig skulle tycka att det blev roligare då de kanske inte behövde 

göra samma sak hela tiden på lektionerna. Elev I framhäver också, precis som elev G, att 

datorn skulle ge en möjlighet till variation och på det sättet öka motivationen hos elever: ”Kul 

och motiverande med dator och inte bara behöva skriva för hand på vanligt papper.” 
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Precis som elev A menar också elev I att det skulle bli enklare för vissa elever att koncentrera 

sig: ”Att ha samma övningar som ha skriver på papper på datorn istället skulle göra att man 

koncentrerade sig enklare.” Flera av de intervjuade eleverna ser datorn som en möjlighet till 

ökad koncentration. Elev B hävdar också att datorn skulle öka motivationen hos elever i 

skolan då vissa elever skulle uppleva det enklare att skriva. Hon berättar i intervjun: ”En tjej i 

ett annat hus (i en annan klass) har tillexempel lite svårare att skriva, även fast hon inte har 

dyslexi. Hon får använde klassen ipad att skriva med. Hon tycker det går bättre då.”  

 

Elev J är övertygad om att datorn skulle öka motivationen och hon lägger fram en rad olika 

argument som att det skulle bli enklare att göra läxan, söka fakta, att det blir snyggare och 

redigeringen blir enklare. En annan elev, elev F, uttrycker att skolarbetet överlag skulle bli 

roligare med dator för att de får ha skärm och han menar att han jobbar mycket bättre med 

skärm framför sig: ”Jag vill använda mer dator i skolan för det är kul och jag skulle jobba 

mer”. Även elev D säger i sin intervju att han tror att de flesta skulle hinna med mer på 

lektionerna med hjälp av dator och precis som tidigare elever pekar han också på att det skulle 

hjälpa elever att koncentrera sig.  

 

Elev H menar som de andra intervjuade elever att det skulle vara kul att skriva mer på dator i 

skolan för att de inte skriver något alls på dator just nu, men hon skulle inte vilja använda 

datorn hela tiden: ”Man skulle kanske inte använda dator datorn hela tiden, utan kanske bara 

när man ska skriva något långt för då blir man inte så trött.” Elev H och hennes ord för oss 

in på nästa del av intervjuresultatet.  

 

5.2.2 Inte dator hela tiden…  
 

Som elev H säger ovan håller många elever med om att datorn kanske inte ska användes hela 

tiden. I resultatet av elevintervjuerna finns det delade meningar angående i vilken utsträckning 

datorn bör användas. De flesta elever menar att datorn inte ska användas hela tiden, utan att 

det även är viktigt att skriva för hand: ”Jag skulle inte vilja använda datorn hela tiden för det 

är viktigt att skriva för hand också”, säger elev J. Elev I håller med J på grund av att hon tror 



 

31 

 

att handstilen kan komma att förändras om de enbart använder dator. Elev H lägger fram 

lösningen att dela upp datortiden, så att på vissa lektioner använder eleverna dator och på 

andra skriver de för hand. Även elev C håller med om att handstilen kan försämras på grund 

av för mycket skrivande på datorn: ”Ibland skulle jag vilja använda dator, men det är roligt 

att skriva för hand också. Man ska få välja hur man vill skriva”. Elev B instämmer och menar 

att det ska vara mer datoranvändning i skolan, men att det ska vara lite valfritt hur mycket de 

ska skriva på dator och inte. Elev A hävdar dock att eleverna bör skriva på dator oftast och att 

datorskrivning ska förekomma oftare än handskrivningen med penna. En annan av eleverna, 

elev D, lägger fram ett argument som framkommer ganska ofta i intervjuerna. Han menar att 

de kanske inte bör använda datorn hela tiden, men ofta. Han beskriver att han ofta får ont i 

armen när han skriver längre texter för hand och det är i sådana lägen han vill ta fram datorn: 

”Jag skulle vilja använda dator när vi skriver längre texter, till exempel berättelser, inte när 

vi bara ska skriva några meningar.”  

 

Elev F skulle vilja använda datorn så ofta som möjligt berättar han, men att det kanske inte är 

så bra med för mycket skärm: ”Det är inte nyttigt. Det har mina föräldrar sagt några gånger, 

så ibland får jag ta skärm-paus.” Elev G säger: ”Jag skulle inte vilja använda dator hela 

tiden, men ibland. Min mamma och lärarna tycker att det inte är så bra med dator, men om vi 

bara gjorde bra saker på datorn skulle det nog vara okej.”  

 

 

5.2.3 Datorskrivande kontra handskrift  
 

Enligt det framtagna resultatet så skiljer sig även elevernas åsikter gällande handskriften och 

de konsekvenser datorskrivandet får på handskriften. 

 

 En sak som de flesta elever nämner gällande handskriften är att de tycker att när de väl skrivit 

för länge för hand får de ont och datorn skulle kunna vara en lösning på det problemet. Elev G 

säger: ”Jag brukar få ont i handen när jag skriver långt och när jag skriver på datorn så har 

man inte handleden på samma sätt och då använder man fingrarna mer än handleden.” En 
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annan av eleverna, närmare bestämt elev A, menar att han fort blir trött i handen när han 

skriver med penna i jämförelse med när han skriver på datorn då det inte alls är lika 

ansträngande. Elev B beskriver att det även går fortare att skriva på datorn, då hon inte får ont 

i handen när hon skriver med tangentbord. Dock uttrycker hon även att hon är medveten om 

att det kanske inte blir enklare och snabbare för de som inte är vana att skriva på dator. Även 

elev C påpekar hur datorn kan ge en möjlighet till bättre texter då elever kanske inte stannar 

upp på grund av att det gör ont i handen. ”Jag skulle tycka om att skriva mer på datorn, för 

det är jobbigare att skriva för hand än att använda datorn”, säger elev I i sin intervju, medan 

elev H beskriver att hon skriver bättre för hand då hon inte alls är van att skriva på datorn.  

 

Ett annat fenomen som ofta var förekommande under intervjuerna är tangentbordets funktion 

och hur det påverkar skrivandet. ”Det är enkelt att skriva på dator då det bara är att trycka 

på en knapp”, säger elev F, men han fortsätter: ”På datorn ser ju alla bokstäver lika och 

större ut och det är bra, men jag gillar mina egna bokstäver som jag skrivit för hand bättre.” 

Elev E håller med elev F och uttrycker också enkelheten med att bara kunna trycka fram en 

bokstav istället för att skriva med penna. ”Det är mycket lättare att skriva på dator eftersom 

man bara trycker på knappar så kommer bokstäver”, säger elev K och elev C håller med om 

att det är en stor fördel med datorn, då hon menar att allt blir enklare när hon har alla 

bokstäver framför sig. Elev B säger i sin intervju att hon skriver snabbare på datorn än för 

hand tack vare tangentbordet och hon hävdar att det skulle hjälpa henne att göra mer i skolan 

då uppgifter skulle bli gjorda snabbare. Elev C ser dock en negativ påverkan av tangentbordet: 

”Jag tror att handstilen skulle bli sämre om man använder datorn för mycket. När man 

skriver på datorn så är det ju bara knappar och om användandet skulle bli för mycket så 

skulle nog handstilen förändras.”  

 

Precis som elev C så reflekterar flera av de intervjuade elever också kring handstilen och hur 

den påverkas av datorskrift. Vid den frågan har eleverna väldigt skilda uppfattningar och de är 

indelade i två grupper. De som tror att den försämras på grund av för mycket dator, samt de 

som tror att den inte påverkas allt eller att den tvärtemot förändras. Elev G säger: ”Jag tror 

inte att handstilen skulle påverkas så mycket om man skrev på dator mer. Jag tror att det man 

en gång lärt sig sitter kvar.” Elev H tror dock det motsatta. H förklarar att hon tror handstilen 
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skulle bli sämre om de använder datorn för mycket som skrivverktyg. Elev I har också en 

teori om att handstilen kan riskera att bli sämre om de skriver för mycket på dator: ”Om jag 

skrev mer på dator skulle nog handstilen bli sämre, men jag skulle ändå vilja lära mig skriva 

bättre på dator”, säger hon. ”Handstilen skulle nog inte påverkas så mycket, eller den kanske 

skulle bli lite sämre eftersom man inte skulle öva den så mycket”, säger elev B i sin intervju. 

Elev J lägger dock fram en annan synvinkel på handstilen och den påverkan som 

datorskrivandet har. J förklarar: ”Handstilen blir nog inte sämre, utan tvärtom. Jag tror den 

blir finare för man kollar mer på den datorskrivna texten och så kopierar man liksom 

handstilen efter den.”  

 

Gällande skrivsättet, att skriva för hand och att skriva på dator, har jag märkt att utseendet på 

de båda har viss betydelse för eleverna. Elev G förklarar i intervjun att datorskrift gynnar de 

elever som inte har så bra handstil, då det på datorn alltid blir snyggt. Elev C menar även att 

det blir lättare för andra att läsa det elever har skrivit: ”På datorn kan man också läsa det man 

skrivit ordentligt. När man skriver för hand så kanske det är mindre, eller större, kladdig 

text”, säger C. Precis som elev G, så tror elev J att datorskriften ger de med dålig handstil en 

fördel: ”Om man har dålig handstil, så blir det alltid snyggt på datorn. Det är viktigt för 

elever att texten blir snygg och man skulle med hjälp av datorn skriva snygga berättelser i 

skolan och så”, förklarar J. Elev J berättar för mig om hur hon själv använt datorn sen hon var 

liten och att hon enligt egen erfarenhet tycker att hon blivit bättre på att skriva tack var datorn. 

J håller också med elev C om att det blir lättare att se vad det står om eleverna skrivit text på 

datorn om de vanligtvis har dålig handstil. 

 

5.2.4 Datorn som redigeringsverktyg  
 

En fördel med att använda datorn som skrivverktyg är enligt de intervjuade eleverna att de 

kan peta och ändra i sin text så lätt. Många av dem lägger också vikt vid 

rättstavningsprogrammets betydelse och hur det hjälper dem stava. Nedan följer elevernas 

reflektioner, tankar och åsikter kring datorn och dess redigeringsfunktion och 

rättstavningsprogram.  
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Elev G gör själv en jämförelse mellan att skriva på dator och att skriva för hand när det gäller 

redigering. Hon menar att om hon råkar skriva fel på papper, då måste hon sudda med vanligt 

suddgummi och det är svårt att inte få det kladdigt. G förklarar att på datorn är det så enkelt 

att bara ta bort ord, bokstäver eller meningar och bara fixa till det som blivit fel. En annan 

reflektion kommer från elev J som säger: ”Datorn är bra då den hjälper en att stava med 

rättstavningsprogram. Stavningen blir bättre på det viset.” J håller precis som G med om att 

det är en stor fördel då hon bara kan trycka tillbaka och flytta istället för att sudda och ändra 

för hand. Elev K ser rättstavningsprogrammet som en hjälp: ”Det är lättare att stava på 

datorn eftersom det blir rött när man skrivit fel och då lär jag mig hur jag ska stava ordet och 

ibland kan man bara klicka i rätt ord.” Som tidigare elever förklarat så uttrycker även elev E 

att en stor fördel med datorskrivande är att hon kan ta bort och göra om fort om något blivit 

knasigt i texten. När jag intervjuade elev D frågade jag honom vad han tyckte om datorn som 

skrivverktyg och då svarade han: ”Det är alltid bra att börja skriva på dator för då lär man 

sig hur ord stavas när det blir streck under och så. Då måste man sudda och stava rätt. Om 

man inte skrev på datorn utan med papper och penna istället skulle man behöva sudda på 

pappret med vanligt sudd och så skulle det blir kladdigt, men på datorn blir det ju snyggt.” 

Samma tanke har också elev B och hon menar att om elever skrivit på och gjort en massa fel 

så är det så lätt att rätta i efterhand. Gällande redigering och rättstavningsprogram så har alla 

nämnda elever en liknande åsikt och en liknande tanke och i samtliga fall menar de att 

redigeringen och rättstavningen gynnar dem i deras skrivande.  

 

5.2.5 Datorn som distraktion  
 

Trots att samtliga elever förklarade med hjälp av olika argument att användningen av datorn 

som skrivverktyg var motiverande, så finns det orosmoln gällande datoranvändning i skolan. 

De flesta eleverna som deltog i studien nämner på ett eller annat sätt att det finns en risk för 

att datorn leder till distraktion hos elever. Elev K förklarar för mig att han ser en risk och den 

risken är att elever bara skulle sitta med datorerna istället för att göra skolarbete. Flertalet av 

eleverna ser liknande risker som elev K, men vissa av de intervjuade eleverna ser också enkla 

lösningar på problemet.  
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Elev K nämner också i sin intervju att han tror att det är internet som skulle vara den största 

distraktionen för elever. Han förklarar sen att han tycker dator är bättre än surfplatta, eftersom 

läraren lättare kan se vad eleverna gör. ”Om man kanske skulle sitta med datorn för mycket, 

så kanske man skulle missa genomgångar och störa andra under lektionen då det låter”, 

förklarar elev G för mig efter att jag frågat henne om hon tror att det finns något som skulle 

vara dåligt med mer datoranvändning i skolan. ”Alltså det finns en risk att man tappar fokus 

och att det kanske skulle bli svårt att komma igång om man inte är så duktig med datorer”, 

fortsätter G. Elev G tror också att vissa kanske skulle hålla på med annat på datorn under 

lektionen, men det tycker hon borde lösas genom att dessa elever får jobba utan dator istället. 

Elev E ser också nackdelar med datorn och hon tror att spelen som finns på datorn skulle 

locka eleverna till att spela istället för att göra skolarbete. Det menar E i sin tur skulle göra 

lärarna sura och förstöra stämningen i klassen. Elev H tror också att datorn skulle förstöra 

själva stämningen i klassen, men på ett annat sätt. H menar att datorn kanske skulle störa 

andra elever med ljud. ”Om vi ska ha datorer så får det inte vara ljud på dem och man ska 

inte sitta och göra andra saker till exempel spel. Det kan störa andra”, säger hon till mig. 

Elev H uttrycker även att det finns risk att datorn stör koncentrationen för själva eleven som 

sitter vid datorn också: ”Om det tillexempel plingar till när man sitter vid datorn så tänker 

man typ vad händer nu?… Då kanske man glömmer vad det var man egentligen höll på med”, 

förklarar H. Det finns dock en elev som tror att datorn har motsatt effekt. Elev B uttrycker i 

sin intervju att hon själv tror att med hjälp av datorn skulle arbetsron i klassen bli bättre. 

”Eftersom de flesta eleverna antagligen skulle tycka att det är roligare att skriva på dator, 

skulle de nog vara mer koncentrerade”, menar B. Elev B tror också att om läraren är bestämd 

kommer de flesta eleverna göra enbart skoluppgifter på datorn och inget annat.  Elev F är 

öppen när jag ställer honom frågan om vad som skulle vara negativt med att skriva mer på 

dator. Elev F svarar: ”Med mer dator i klassrummet skulle nog eleverna göra andra saker än 

skolarbete … I alla fall jag – jag skulle spela spel, men jag skulle nog göra skolarbete om jag 

inte fick spela dator.” 

 

”Något som skulle vara dåligt med datorn kan vara om man till exempel skippar 

skolarbetet”, säger elev D. Jag frågar vad han menar med att skippa skolarbetet och han 

förklarar att vissa i hans klass pratar mycket och han tror att dessa elever också kanske skulle 
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gå in på andra saker på datorn, men han förklarar snabbt sin lösning. Lösningen är inte helt 

olik andra elevers förslag: ” Man skulle kunna göra såhär”, börjar han. ”Om man ser att 

någon typ sitter och spelar och inte gör det de ska på lektionen så kan läraren ta bort datorn 

från eleven. Eleven får då skriva utan dator i en vecka eller så.” Elev D menar att den 

konsekvensen skulle hjälpa eleven att förstå att det inte är okej att göra annat än skolarbete på 

datorn. D berättar också att något måste hända den elev som inte följer reglerna, annars 

kommer andra elever ta efter och göra samma sak.  

 

5.2.6 Elevernas uppfattning om lärarnas inställning  
 

I mina elevintervjuer har många elever under intervjuns gång glidit in på hur de tror att deras 

egna lärare tänker kring datoranvändning och skrivande på dator. Det märks att lärarens 

inställning är viktig för vissa elever och därför kommer även dessa tankar om hur lärarna 

skulle påverkas av ökad datoranvändning och datorns som skrivverktyg få sin egen plats i 

resultatet. Elev K säger till exempel i sin intervju: ” Vår lärare skulle inte vilja att vi skrev 

mer på dator för han vill bara att vi ska skriva för hand – för det tycker han är viktigt.”  Även 

elev H tror att lärarens inställning till datorn som skrivverktyg är något skeptisk: ” Lärarna 

skulle nog tycka sådär om dator i skolan att skriva på. De skulle antagligen tycka att det var 

dåligt”, säger H i sin intervju. Elev G försöker i jämförelse med H se det som kan bli positivt 

för läraren om de använde mer datorer i undervisningen. G menar att dator som skrivverktyg 

skulle vara bra då lärarna bara kan skicka hem läxor och uppgifter på mejl till eleverna. 

Gällande lärarna och om de skulle tycka om ökad datoranvändning eller inte förklarar G att 

hon tror lärarna skulle ha blandade känslor: ”Jag tror de skulle tycka att datorn var bra för 

vissa saker och vissa personer och dålig för vissa saker och vissa personer.” Elev E har en tro 

om att lärarna skulle tycka om att eleverna använde datorn mer för att skriva på: ”Jag tror de 

skulle tycka om att elever skrev mer på dator eftersom skrivandet blir mer på riktigt då”, 

förklarar E. Elev F tror däremot inte att lärarna skulle vilja använda mer dator i 

undervisningen av skrivande. F säger i sin intervju: ”Lärarna skulle nog inte tycka det var bra 

då det finns en stor risk att jag bara skulle spela spel …” Elev K tror dock att datorerna kan 

förenkla för lärarna då elever kan lära sig mer saker på egen hand med hjälp av Google. En 

risk som K ser med att använda datorn som läroverktyg i skolan är att lärarna kanske skulle få 
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för dåligt med arbete att göra och att de till slut kanske bara satt utan jobb i ett hörn. ”Datorn 

kanske skulle ta lärarens jobb helt”, säger elev K i sin intervju. Elev J hävdar att hon är 

ganska säker på att de flesta lärarna skulle tycka att det var bra att använda mer dator i 

undervisningen. Hon menar att datorn verkligen skulle underlätta skolarbetet och att det med 

hjälp av datorn skulle bli enklare för elever att göra läxor, skrivuppgifter och att söka fakta 

vilket också skulle gynna lärarna i deras arbete. J menar också att med datorn som 

skrivverktyg skulle det inte heller bli lika mycket ”spring” i klassrummet då elever inte 

behöver vässa pennor, hämta papper eller behöva hjälp lika ofta. Det som skulle vara negativt 

för läraren förklarar J är om själva läraren inte är så duktig på datorer. Elev B tror precis som J 

att mer datorer i undervisningen skulle göra saker och ting enklare för lärare. ”De skulle inte 

behöva rätta så mycket då datorn rättar åt dem och de skulle kunna skicka läxan på mejl. 

Detta skulle även vara bra för miljön”, säger B.  

 

5.2.7 Övriga tankar angående datorn som skrivverktyg  
 

I intervjuerna har det även framkommit både negativa och positiva saker med datorn som 

pedagogiskt verktyg. Dessa kommentarer och tankar blir svårt att kategorisera, men nedan 

följer en kompott av olika reflektioner, teorier och åsikter som elever lagt fram under 

intervjuerna.  

 

Något som förekommit i flera intervjuer är möjligheten att få läxan utskickad på mejl. Det ser 

flertalet av eleverna som något som skulle vara positivt både för dem och för lärarna. ”Om 

elever är sjuka länga så kan läraren bara skicka läxa och uppgifter som vi gör i skolan på 

mejl och så kan eleven skicka tillbaka dem till läraren när den har gjort dem. Då skulle man 

inte missa så mycket i skolan”, säger elev A. En annan positiv sak som inte har med själva 

skrivfunktionen på datorn, men som eleverna ändå ser som en stor möjlighet är möjligheten 

till att enkelt söka fakta: ”Om man hade en gen dator under lektioner så skulle man enkelt 

kunna få fram fakta som inte finns i de böcker vi har i klassrummet”, säger elev C. Även elev 

D och elev A håller med om det och elev A förklarar att i och med att elever alltid har tillgång 

till dator har de alltid tillgång till fakta om de behöver. 
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 Många elever ser dock också skadliga effekter av en ökad datoranvändning och elev K menar 

att strålning kan vara en skadlig effekt som kanske inte skulle vara bra för eleverna. Elev A 

tror också att strålningen kan påverka eleverna negativt, men även att ögonen kan skadas av 

för mycket skärmtittande. Elev B och D är båda oroliga för hur ögonen påverkas: ”De kanske 

blir fyrkantiga … Nej då, men om man tittar för mycket på skärmen så får man till slut ont i 

ögonen. Man skulle nog behöva ta lite pauser så att ögonen får vila”, säger D i sin intervju.  

 

Elev J ser inga direkt skadliga effekter men hon ser problem i skolans tillgång till dator. ”På 

vår skola har vi bara en dator per klass. Det är inte så mycket och att få hela klassen att dela 

på en dator skulle inte ge så mycket tid vid datorn. Detta är ett problem”, förklarar J. Även 

elev K menar att tillgången till datorer är ett stort hinder: ”Vår skola skulle nog inte ha råd 

med så många datorer”, säger K. K förklarar dessutom att tekniken ibland strular och att både 

datorer och Ipads ibland hakar upp sig och att internet ibland inte funkar och det skulle bli ett 

jätteproblem om hela klassen använda datorer.  

 

Elev E berättar för mig hur de oftast använder smartboarden i hennes klass. E menar att det 

skulle vara bra om varje elev hade en dator för då kunde läraren visa alla elever hur de ska 

göra saker först på smartboarden och sen kunde eleverna göra likadant på deras egen dator. 

Elev G tror att känslan skulle blir annorlunda om varje elev fick ha en dator att skriva på: 

”Det skulle nog kännas som att man var en liten författar”, säger hon. ”Det skulle också vara 

bra om vi fick använda internet för då skulle vi kunna ladda upp våra berättelser där och 

kunna läsa och kommentera varandras. Det skulle vara kul.”  

 

5.3 Resultat av föreställningskartor 
 

I lärarintervjuerna har jag som tidigare nämnt använt mig av föreställningskartor. 

Intervjuernas resultat kommer redovisas i form av en intervju åt gången. De tre lärarna 

kommer att kallas för lärare 1, lärare 2 och lärare 3. Resultatet byggs upp utifrån vad de 

respektive lärarna säger kring huvudfrågan, samt vilka nyckelord de väljer att gå in djupare på 

och allra sist de paralleller som de ser utifrån de valda nyckelorden. 
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 Till att börja med följer en beskrivning av de tre utvalda lärarna. Lärare 1 är en kvinna i 

medelåldern som jobbar som lågstadielärare i åk. 1-2 i en skola i mellansverige. Lärare 1 

jobbar också extra som specialpedagog och då främst med barn med dyslexi. Lärare 2 är 

också en kvinna i medelåldern som är nyexaminerad specialpedagog och jobbar just nu med 

elever i de tidigare skolåren på en skola i mellansverige. Lärare 3 är även hon en kvinna i 

medelåldern som för tillfället jobbar på en särskola i mellansverige. Hennes elever går i 

grundskolans senare år och precis som lärare 1 och 2 ligger skolan i mellansverige.  I 

inledningen av intervjun ställer jag min huvudfråga, alltså den frågan som ska få igång de tre 

lärarna att reflektera över ämnet. Frågan lyder: Hur tänker du kring skrivning på dator, alltså 

datorn som skrivverktyg? Därefter får lärarna prata fritt om ämnet medan jag ställer 

förståelsefördjupande frågor. När lärarna känner att de sagt sitt om området plockar de ut 

nyckelord och i slutet försöker vi tillsammans hitta kopplingar och paralleller mellan orden.  

 

5.3.1 Lärare 1  
 

Nedan är en bild av den föreställningskarta med tillhörande nyckelord som blev resultatet av 

den intervju/samtal som jag och lärare 1 genomförde. De nyckelord som lärare 1 valde att 

plocka ut är de ord som var mest relevanta för det samtal som vi hade.   

Figur 1. Resultat av den färdigställda föreställningskartan med lärare 1.  
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Det som lärare 1 framförallt såg som positivt med datorn som skrivverktyg var den stora 

möjligheten till enkel och effektiv redigering som den ger:  

”Datorn är oslagbar om man använder den som redigeringsverktyg till texter.”  

Hon menar att denna typ av redigering inte kan ersättas av papper, penna och sudd, men hon 

förklarar att det inte bara är för att det blir snygg och rent och fritt från ”suddkladd”, utan hon 

ser ett stort pedagogiskt värde med redigeringen.  

”Datorn öppnar möjlighet för formativ bedömning och utvecklandet av texter”, förklarar 

lärare 1.   

 

Med utveckling av texter menar lärare 1 att man som lärare skulle kunna bedöma de olika 

styckena och textens struktur utan att eleven skulle behöva skriva om hela texten. Lärare 1 

jämför med hur det var förr och om man som elev skrev fel eller behövde ändra kunde det 

sluta med att man behövde skriva om 5 sidor för hand. Om eleven har svårt för att producera 

text blir det väldigt jobbigt, uttrycker hon. 

 ”Med datorn blir det enklare då man bara kanske kan kasta om eller byta ut stycken för att 

utveckla och förbättra texten”, förklarar lärare 1.   

 

Lärare 1 beskriver också en tro hon har om att denna redigeringsmöjlighet gör det möjligt att 

jobba med texter en längre tid vilket i sig skulle utveckla skrivandet hos eleverna. Eleverna 

skulle inte heller anse det för jobbigt att göra om texter och då skulle även elevernas 

motivation till det öka.  

 

När lärare 1 och jag kom in på begränsningar gällande datorn som skrivverktyg nämnde hon 

att tillgången av datorer är en stor begränsning. Hon menar att när en elev ska skriva en text 

kan det inte ta för lång tid och om klassen bara har en dator blir det svårt. Lärare 1 beskriver 

att hon har 1 dator i sin klass som inte används mycket, men att hon använder smartboarden. 

Dock inte så ofta som hon skulle kunna:  
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”Jag skulle kunna använda den mer, men det går i skov. Ibland använder jag smartboarden 

mycket och ibland glömmer man bort det lite gran, har inte tid kanske och så kör man annat.”  

Lärare 1 menar att tiden också begränsar och blir ett hinder för att använda datorn som 

skrivverktyg. Hon förklarar dessutom att den egna digitala kompetensen skulle kunna 

begränsa skrivning med datorn som verktyg:  

”Den digitala kompetensen kan bli bättre, speciellt när det gäller multimodala texter. Hur 

man får bilder och filmer, hur man klipper och klistrar i olika program så att det blir på ett 

visst sätt.”  

Hon säger att det finns mer som hon skulle kunna lära sig, fast även menar lärare 1 att det i 

nuläget i hennes egen undervisning inte krävs. Sammanfattningsvis menar hon att det finns 

faktorer som skulle kunna stå i vägen för eleverna och skrivverktyget datorn och det är 

skolans resurser, lärarens digitala kompetens i kombination med begränsad tid för lärare.  

 

”Datorn är bra för en del elever med läs-och skrivsvårigheter då det även kan fungera som 

stöttning med hjälp av talsyntes om de själva har svårt att uppfatta ljud och skriva”, förklarar 

lärare 1 när vi börjar intervjun. Det som läraren trycker på är att de som har jobbigt med 

stavning får hjälp av datorns funktioner som talsyntes och att få en förståelse för kopplingen 

mellan fonem (ljud/uttal) och grafem(bokstavskombinationer). Att kunna koppla ihop ljud 

med bokstav eller bokstavskombination menar hon är viktigt. Lärare 1 förklarar att datorn är 

”snäll” eftersom den kan upprepa olika ord i evighet för en elev. Den är också väldigt tydlig 

och det finns många appar som är väldigt bra som hjälper eleverna att få struktur för hur ord 

stavas och för hur de är uppbyggda. ”Datorn är också bra om man är dålig på att stava, då 

begränsar det kanske elever till att enbart skriva ord som du vet att du kan stava. Då kan det 

bli ett torftigt skrivspråk, trots att du har ett rikt språk när du pratar. Med 

rättstavningsprogram kanske man vågar mer.”  

 

Läraren är positiv och ser många fördelar med datorn som skrivverktyg, men hon är skeptisk 

till idén att använda datorn i grundskolans första år:  

”Från åk 3- och uppåt skulle datorn kunna funka för eleverna som skrivverktyg.”  
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 Det är i årskurs 3 som skrivandet har kommit igång och det är mer relevant att använda da-

torn förklarar lärare 1. Det är först då som elever kan fördjupa sig i en text på ett helt annat 

sätt och även kunna ha kamratbedömning. I årskurs 3 menar även läraren att handstilen börjar 

få betydelse och datorn kan åtgärda den handstilen som inte är bra. Lärare 1 förklarar också 

varför det inte är nödvändigt att införa datorn som skrivverktyg i åk. 1-2:   

”Men i de här yngre åldrarna där det handlar mer om att få en förståelse för hur man sätter 

punkt och stor bokstav och få en sammanhängande text, där blir inte produktionen en mängd. 

Därför tycker jag att mina elever utvecklas väldigt bra med hjälp av bara papper och penna.”   

 

Hon berättar att hon inte skulle tacka nej om hon och hennes klass blev erbjuden en 

klassuppsättning av datorer, men hon är väldigt säker när hon förklarar att hon i den 

situationen skulle bestämma väldigt mycket över hur den skulle användas:  

”Jag skulle inte använda det hela tiden för då känner jag att då begränsar jag ju dem åt 

andra hållet… Jag tycker att man måste ha en jämnvikt mellan att använda datorn och att 

kunna var fri från datorn.” 

 

Lärare 1 drar paralleller mellan datorn och miniräknaren och menar att hon kan räkna ut en 

massa tal på en miniräknare men om hon inte förstår hur miniräknaren räknar ut talet blir det 

bara en ”krycka” som hon inte kan klara sig utan sen. På samma sätt menar hon att datorn kan 

fungera för elever:  

”Man ska kunna klara av den digitala världen, men man ska också kunna klara sig utan den. 

Datorn kan inte ersätta så att det utesluter det analoga (handskriften). Man ska behärska men 

inte bli behärskad …”   

 

Gällande handstilen kan datorn vara både en hjälp och en stöttning enligt lärare 1. För elever 

med dålig handstil kan det bli ett lyft:  

”När andra lärare och elever då läser en elevs text fastnar de inte i sin läsning på grund av 

att det ser ut som en kladdig barnslig handstil utan du fastnar mer för innehållet.” 
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 Läraren tar sig själv som exempel och menar att hon själv har dålig handstil, samt föredrar att 

skriva längre texter på dator för det ser mycket proffsigare ut. Hon menar dock att alla elever, 

oavsett handstil, måste kunna hantera en penna:  

”Du måste kunna skriva utan dator, men jag ser datorn som ett stor hjälpmedel för att 

förbättra texter.” 

 

Precis som datorskrivning överlag tycker inte lärare 1 att datorn ska ersätta eller komplettera 

handskriften förrän eleverna går i årskurs 3. Hon förklarar att om de inte lär sig handskrift i 

början av grundskolan kanske lärarna inte har tid till det senare. Dessutom blir eleverna 

väldigt begränsad om de inte har handskriften med sig i de senare årskurserna. Om elever inte 

kan göra en snabb anteckning blir det problematiskt förklarar hon. Lärare 1 berättar även om 

den senaste forskningen som hon läst och om hur minnet påverkas av om du skriver för hand 

med penna eller på dator. Enligt den forskning som hon kommit över kommer personer ihåg 

saker som antecknas för hand med penna bättre än om de skrivit dem på dator eller tagit bild.   

”Vissa forskare sa även ett tag att barn inte skulle skriva för hand förrän de började åk.3 för 

att de inte hade någon finmotorik förrän då. Men finmotoriken utvecklas ju först när du sitter 

och jobbar med den”, förklarar lärare 1 i vår intervju. Läraren menar att finmotoriken inte 

kommer av sig själv och att den måste träna upp genom att skriva för hand för att den ska bli 

bra. Det motoriska minnet, menar hon, måste tränas tidigt för att en person ska kunna skriva 

snabbt och det kan bara tränas upp genom att skriva för hand.  

”Jag tycker att det jag kan bidra med i de yngre åldrarna är att träna upp ett motoriskt minne 

och hur man skriver och när man kommer längre upp så handlar det om att få kvalitet i sina 

texter som man kanske inte kan nå genom att bara skriva för hand.” 

Viss forskning, menar hon, hävdar att finmotoriken är bättre hos elever i en senare årskurs, 

men läraren berättar att hon sett många barn i väldigt tidiga år med bra finmotorik:  

”Det beror ju inte på att de är äldre, utan det beror mer på att de tränat den i väldig tidig ål-

der.”  
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Med nyckelordet syfte, menar lärare 1 att det är viktigt att pedagogen är medveten om varför 

den använder datorn i undervisningen. Hon menar att det är det viktigaste för om datorn blir 

en hjälp eller en distraktion:  

”Jag tror att det är viktigt att om man ska använda datorn så ska man se det som ett verktyg 

och inte som en spelkonsoll.” 

Hon förklarar dessutom att hon tror det är viktigt att trycka på datorns syfte och göra klart för 

eleverna. Att datorn kan användas på olika sätt och att i skolan är datorn i huvudsak ett verk-

tyg. 

 

5.3.2 Lärare 2  
 

Nedan är en bild av den föreställningskarta med tillhörande nyckelord som blev resultatet av 

den intervju/samtal som jag och lärare 2 genomförde. De nyckelord som lärare 2 valde att 

plocka ut är de ord som var mest relevanta för det samtal som vi hade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultat av den färdigställda föreställningskartan med lärare 2. 

  

Lärare 2 inleder intervjun med att förklara att datorn kan vara ett väldigt bra verktyg i skolan 

om man som lärare och elev vet hur de ska använda den och integrera den i undervisningen. 

Precis som lärare 1 tycker den andra läraren att syftet är avgörande för datorns pedagogiska 
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värde. Hon menar att man som lärare inte bara ska använda teknik för tekniken skull. Lärare 2 

anser också att datorn inte är pedagogiken, utan det hur man använder datorn som verktyg:  

”På samma sätt som pennan är ett skrivverktyg, så ska man se datorn som ett skrivverktyg”, 

förklarar hon. Den andra läraren anser att datorn underlättar för elever när de skriver då det 

blir mer fokus på innehåll, än på att göra själva bokstäverna och orden. Hon menar att 

texterna blir bättre, längre och mer innehållsrika.  

 

Lärare 2 berättar att de i hennes klass jobbar utifrån ASL – att skriva sig till läsning. Hon 

förklarar att de börjar med datorn som skrivverktyg redan i de första skolåren och att de då 

istället för pennan använder datorn som skrivverktyg:  

”När vi skriver så är eleverna indelade i fasta skrivarpar och delar på en dator”, förklarar 

lärare 2. Hon anser inte att arbetssättet bidrar till några direkt negativa effekter, men hon säger 

att det kan vara problematiskt att hitta matchande skrivarpar och att samtliga elever därmed 

får den utveckling som de ska ha:  

”Vi ser det ganska tydligt när någon blir passiv. Nästa gång när vi då byter skrivarpar 

kanske jag sätter ihop 2 passiva så att de måste bli aktiva. Men måste hela tiden ha koll på 

eleverna och deras arbete.” 

 

Läraren berättar hur skrivprocessen går till enligt hennes arbetssätt. Om eleverna ska skriva en 

ny typ av text, exempelvis en faktatext, gör klassen texten tillsammans på smartboard och lä-

rare 2 ”modellar” för eleverna. Det gör de tills eleverna känner sig säkra på genren och sedan 

får de sitta och skriva i sina skrivarpar och skriva en egen text.  

Hon förklarar att det inte bara är datorns som skrivverktyg som gör det arbetssättet så effek-

tivt, utan även att eleverna jobbar i par:  

”Att skriva texter i par gör att eleverna lär sig av varandra och på det viset utvecklar sitt skri-

vande.”  

 

Det som gör datorn till ett bra skrivverktyg menar lärare 2 är att det enligt henne ökar det mo-

tivationen hos eleverna då de tycker att det är roligare. De behöver inte traggla bokstäver i ett 
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år förklarar hon. Hon menar också att det blir rena och snygga texter som eleverna kan vara 

stolta över:  

”Det som hindrar barn att skriva snyggt i ettan är motoriken, då är datorn jättebra, men det 

är ju inte så att vi inte tränar motoriken överhuvudtaget i de tidiga årskurserna. Vi gör 

mycket annat som att måla, rita, pärla. Då får de ju träna finmotoriken ytterligare ett tag in-

nan de börjar skriva med pennan och då blir antagligen texten snyggare också.”  

 

Den andra läraren förklarar att hon inte tycker hennes arbetssätt (ASL) skiljer sig allt för-

mycket i jämförelse med det mer traditionella skrivsättet som hennes arbetslag använde innan 

de införde ASL. Hon förklarar att det som skiljer arbetssätten åt är att eleverna jobbar i par 

och istället för att använda pennan som skrivverktyg använder de datorn:  

”I klassrummet så pratar vi om datorn som verktyg så att barnen är kända med begreppet, 

när vi senare i årskurs 3 ska börja skriva med pennan pratar vi bara om att byta verktyg och 

då blir det ingen stor grej för eleven”, förtydligar lärare 2.  

 

Gällande handstilen tror inte läraren att den påverkas negativt på grund av datorn, utan hon 

tror snarare tvärtom. Enligt det arbetssätt som lärare 2 använder sig av introduceras handskrif-

ten först i årskurs 2 och hon menar att de då har bättre förutsättningar för att få en bra hand-

stil:  

”Då är de bättre motoriskt rustade för att kunna skriva snyggt. På handstilen blir det då 

mindre skillnad mellan tjejer och killar.” 

 

Hon upplever att pojkar gynnas av en senare introduktion av pennan, då det tidigare (när de 

arbetade mer traditionellt) rådde stora skillnader mellan pojkar och flickors handstil. Hon be-

rättar att när barnen börjar skriva för hand i hennes klassrum idag märker hon ingen skillnad 

mellan könen. Lärare 2 förtydligar även att de förstås använder pennan också när de till exem-

pel räknar matte och skriver i andra böcker, men de längre texterna skrivs alltid på datorn. 

Hon förklarar också att de tränar finmotoriken och att hon är medveten om att den liksom allt 

annat behöver tränas för att eleverna sedan i årskurs 2 ska vara förberedda för handskriften:  

”Finmotoriken den måste ju tränas och när man har tränat den på andra sätt i ett års tid då 

är man mer förberedd för att börja att skriva bokstäver. Man behöver inte sudda, vara ledsen 

för att man misslyckas. Chansen att det blir skriften blir fin är ju större om man har en bättre 
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förutsättning och denna förutsättning är liksom mer träning utav finmotoriken innan de bör-

jar skriva.” 

 

Läraren ser många möjligheter med datorn som skrivverktyg berättar hon. Förutom de möjlig-

heter som redan nämnts berättar lärare 2 att datorn är ett nödvändigt verktyg för de multimo-

dala texterna.  

”De små tillexempel kanske kan utrycka mer i tal än i text: då gör vi både fiktion-filmer och 

fakta filmer.”  

 

Eleverna stavar även bättre i tidigare ålder med hjälp av datorn då de lär sig använda rättstav-

ningsprogram tidigt menar läraren. Talsyntesen nämner hon också som en bra stöttning, men 

då i senare ålder främst för de som har läs-och skrivsvårigheter eftersom vissa elever missbru-

kar talsyntesens funktion och fastnar i det. En stor förbättring som läraren tror är tack vare da-

torn och att de skriver mycket gemensamt på smartboarden är elevernas kunskaper i att sätta 

punkt, stor bokstav och andra skiljetecken redan i tidigare ålder:    

”Vi bloggar tillsammans, skriver texter tillsammans och de ser pedagogernas text hela tiden 

via projektorn och vi pratar ofta om text. De gemensamma texterna tror jag påverkar detta 

till stor del.” 

 

Vid frågan angående datorn som distraktion eller inte, upplever lärare 2 att den inte är distra-

herande för hennes elever. Hon menar att de varit tydliga från början med vad datorn ska an-

vändas till och att de använder internet och datorn varje dag så det är inga konstigheter. I bör-

jan menar läraren att datorn kanske distraherade dem lite, men att eleverna ganska fort blir 

förstådda med hur de ska använda den. Lärare 2 förklarar dock att det finns hinder för den här 

typen av arbetssätt, bland annat den digitala kompetensen: 

”Vi har inte direkt fått någon utbildning i IKT, utan vi har fått lära oss på vägen. Barnen har 

också lärt oss mycket”, berättar hon. 

 

 Annat som kan stå i vägen är teknikens begränsningar:  

”Internet måste ju funka eller inte när vi använder datorn som skrivverktyg, men om vi ska 

söka fakta eller blogga då krävs det ju internet. Samtidigt skriver ju vi i Word online och då 

krävs ju internet. Vi skriver alltså våra dokument på internet och det har ju sina fördelar: det 
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sparas automatiskt och man kan använda vilken dator som helst och ändå komma åt sina tex-

ter.  Allt är liksom trådlöst. När internet inte fungerar så får vi ju helt enkelt föra något annat 

och det är ju tråkigt men det är inte så ofta som det inte fungerar.” 

 

Hon nämner också ett problem som kan dyka upp i de högre årskurserna på mellanstadiet. Lä-

raren berättar att de inte har samma datortillgångar i årskurs 4-6 och det tycker hon är synd då 

den skrivutvecklingen som barnen haft under grundskolans tidigare år, kanske inte kan fort-

sätta utvecklas på samma sätt. Lärare 2 säger i intervjun:  

”När eleverna jobbar i trean så använder de ganska mycket penna så det blir inget problem 

när de väl kommer upp i mellanstadiet, men med hjälp av datorn så blir det så mycket lättare 

att författa en vettig text där du kan klippa och klistra, där du bara kan ta bort och ändra. Då 

tror jag att utvecklingen skulle gå ännu mer framåt.” 

 

När jag i slutet av intervjun frågar henne om dator är en nödvändighet i hennes klassrum blir 

lärare 2 kluven och förklarar att det inte är nödvändigt, men att hon inte skulle vilja jobba på 

ett annat sätt än det arbetssätt som hon använder nu. Hon reflekterar över hur hon skulle göra 

om var tvungen att byta jobb och hamnade i ett mer traditionellt klassrum.  Hon avslutar med 

att säga:  

”Det blir svårt att överföra ASL utan datorer. Texter måste de ju producera och då skulle de 

vara tvungna att traggla bokstäver tidigt ... Det skulle gå men jag skulle tycka att det var ex-

tremt tråkigt eftersom jag vet att det jag gör nu funkar. Jag skulle nog tycka att detta missgyn-

nade eleverna, samt att det skulle ställa extremt mycket högre krav på mig som pedagog för 

att upprätthålla samma nivå. Jag vet inte riktigt hur jag skulle gå till väga. Samtidigt får man 

ju inte ge datorn för stor makt heller. 

 

5.3.3 Lärare 3 
 

Nedan är en bild av den föreställningskarta med tillhörande nyckelord som blev resultatet av 

den intervju/samtal som jag och lärare 1 genomförde. De nyckelord som lärare 1 valde att 

plocka ut är de ord som var mest relevanta för det samtal som vi hade.   
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Figur 3. Resultat av den färdigställda föreställningskartan med lärare 3. 

 

Lärare 3 inleder intervjun med att berätta om sin situation på särskolan som hon jobbar på och 

att datorn är en god stöttning när det gäller skrivning både för de som har motoriska 

svårigheter och för de som har dyslexi. Hon fortsätter med att berätta att hon upplever datorn 

som skrivverktyg som ett stort hjälpmedel i hennes klass eftersom eleverna känner sig väldigt 

säkra med datorerna. Även i denna lärares klassrum är smartboarden en bra tillgång när det 

gäller skrivprocessen. Hon upplever att det blir mer koncentrerade elever när man som lärare 

har en genomgång med smartboarden och eleverna har den egna datorn framför sig och kan 

göra samma sak som läraren. Hon menar att eleverna överlag är väldigt positiva till att 

använda datorn och det gäller även henne själv som lärare:  

”Jag kan även tycka att ämnes-spel också kan vara sådant som kan förenkla och som de kan 

dra nytta av. Om saker blir roligt så blir de mer motiverade.” 

 

Den tredje läraren upplever också att självkänslan och självförtroendet ökar hos elever tack 

vare datorn och datorns funktion som skrivverktyg. Hon menar att för de elever i hennes klass 

som har finmotoriska problem eller dyslexi blir datorn en hjälp. Datorn gör att dessa elever 

kan skriva texter och utvecklas på ett sätt som de kanske inte skulle kunna göra utan dator.  
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”När de skriver en text kan de använda olika hjälpmedel som talsyntes och 

rättstavningsprogram för att skriva rätt. Fröken måste inte gå och rätta för att texten ska bli 

korrekt, utan datorn ger dem skrivhjälpmedel så att de kan skriva en bra text på egen hand. 

De blir mer självständiga och det höjer ju självförtroendet.” 

 

Hon hävdar dessutom att hon ser skillnader mellan den datorskrivna texten och den text som 

är skriven för hand. Lärare 3 förklarar att många elever tenderar att skriva längre texter på 

dator i jämförelse med handskrivna texter. Eleverna tycker också att det är lättare att göra om, 

rätta och förbättra sina texter förklarar lärare 3. Hon tillägger:   

”De vågar liksom skriva mer och använda andra ord för att de har stöttning som hjälper dem 

att stava rätt. Dessutom vet de att de kanske inte behöver skriva om en hel text om de skrivit 

fel.” 

 

Läraren berättar att det precis i detta nu planeras ett en-till-en projekt på den skolan där hon 

jobbar. Det ska i framtiden bli att varje elev på skolan får tillgång till en egen dator. Hon ser 

även nya möjligheter med projektet. Bland annat blir det ännu enklare att skriva längre 

arbeten berättar hon. Eleverna kommer inte behöva ta hänsyn till data-bokningar. Eleverna 

kan i och med det arbeta med sina texter när som helst och deras skrivutveckling kan gå ännu 

mer framåt förklarar hon. Bortsett från datorn som skrivverktyg ser hon också andra 

möjligheter rent pedagogiskt med en-till-en.  

”Vi kan börja använda e-post i större utsträckning och lätta med individualisering också då 

jag bara kan skriva vad jag tycker eleven ska förbättra, jobba extra med eller träna på. Det 

blir snabbare feedback”, förklarar läraren. Hon förväntar sig att det kommer ta tid och vara 

besvärligt innan de har kommit in i arbetssättet, men hon tror att med tiden som kommer det 

gynna alla. Hon påpekar även att för flera av hennes elever kommer det bli skönt att slippa 

hålla reda på en massa lösa papper och istället ha alla arbeten samlat på den egna datorn. Om 

elever har hög frånvaro förklarar hon även att det skulle bli enklare för dem att skriva 

hemifrån och ändå få sina texter, läxor och uppgifter bedömda. Då skulle inte deras 

utveckling hämmas förklarar hon.  
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Gällande handskriften förklarar lärare 3 att hon tycker det behövs både datorskrift och 

handskrift:  

”Jag har märkt att en del blir lite väl bekväma och vill inte skriva för hand, men jag tycker 

ändå att det är viktigt att de gör det och får med sig handstilen och den biten också.” 

Med det menar lärare 3 att vissa av eleverna blir för vana med att skriva på dator och till slut 

vägrar de skriva något för hand och ser datorn som enda alternativet. Lärare 3 märker även av 

att handstilen blir sämre i och med för mycket skrivande på datorn. Hon tycker ändå att 

handstilen är viktig att träna upp så pass mycket att den i alla fall blir läsbar. Hon berättar att 

det är viktigt att träna handstilen främst med de elever som är motståndare till att skriva för 

hand eftersom finmotoriken drabbas hårt:  

”Finmotoriken fallerar lite i samband med dataskriften tyvärr. Dessutom tycker jag att man 

måste kunna skriva för hand då man inte alltid har datorn med sig.”  

 

Jag frågar när hon tycker att datorn ska introduceras som skrivverktyg för eleverna och då 

svarar lärare 3 att hon anser att den inte ska introduceras förrän i slutet av årskurs 3. Hon 

menar att det finns en risk att om elever skriver på datorn först och sedan börjar med 

handskrift är det lätt att de aldrig lär sig skriva för hand riktigt ordentligt. Hon tillägger också 

att det finns en risk för att det inte hinns med och att de i slutändan faller tillbaka till 

datorskrivning.  

 

Hon ser dock inte datorn som ett helt problemfritt verktyg för skrivandet. Lärare 3 berättar att 

ibland är det också lätt att datorn blir en distraktion och att elever gärna går in på annat. Som 

lärare är det inte heller helt lätt att se vad alla elever gör. Till exempel kanske det läggs lite för 

mycket fokus på Youtube istället för skolarbete. Hon förklarar att en del av hennes elever har 

särskilt svårt för det, men ta bort internet är inget alternativ eftersom de använder internet i 

undervisningen. Hon menar att de gångerna tekniken brister och inte internet funkar blir det 

istället problematiskt. De tekniska bristerna över lag menar lärare 3 ställer till det i 

undervisningen: 
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”Tekniska misstag, tekniken brister och saker kan försvinna. Detta kan göra många elever 

frustrerade och det kan vara ett problem när man skriver på datorn.” 

Läraren tror dock att det är något som kommer bli bättre vid införandet av en-till-en, då de 

antagligen i och med det får tillgång till en mer tillgänglig support. Hon förtydligar dock att 

den tekniska kompetensen då istället kan bli ett hinder:  

”Redan nu händer det problem på datorn som jag inte har en aning om hur man fixar till 

exempel. Som tur är så är eleverna väldigt bra med datorer så man får väl förlita sig på att vi 

förhoppningsvis får lite utbildning och att eleverna fortsätter att vara kunniga inom data.”  

 

Precis som både lärare 1 och 2, så nämner lärare 3 att datorn som skrivverktyg är beroende av 

syftet läraren har med den, men hon ser datorn som en nödvändighet:   

”Jag anser att datorn är nödvändighet i mittklassrum, dels med tanke på tiden vi lever i som 

är digital och alla har nästan en egen dator hemma.”  

I hennes fall är ofta syftet att datorn ska fungera som hjälpmedel och stöttning för skrivning 

och hon anser att datorn är ett absolut måste i hennes klassrum.  

 

 

5.4 Analys av föreställningskartor  
 

Trots att det är tre olika lärare med tre olika förutsättningar och tre olika klassrum på tre olika 

skolor berör de samma områden i sina intervjuer. När jag analyser föreställningskartorna ser 

jag många gemensamma teman och mönster.  

 

Ett av de teman som jag väljer att belysa är datorn och hur den ökar motivationen. Var och en 

av de tre lärarna anser att dator kan vara en bidragande faktor till ökad motivation hos elever 

när de ska skriva. Dels är det enligt resultatet redigeringsfunktionen som bidrar till 

motivationsökningen. Det finns fördelar med redigeringsverktyg som inte kan ersättas av 

penna, papper och sudd menar de olika lärarna. Möjligheten att gå tillbaka och ändra i texten 

utan att behöva göra om hela texten är en fördel. Det i sin tur ansåg de tre lärarna hade ett 
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pedagogiskt värde då eleverna bland annat kan jobba med texter en längre tid, det blir enklare 

att kasta om i styckena och det ökar motivationen och viljan hos elever att vilja skriva.  

 

Datorns stöd-funktioner var också en gemensam faktor som de tre lärarna såg som något som 

kunde öka motivationen hos elever, särskilt de med läs- och skrivsvårigheter. Var och en 

ansåg att rättstavningsprogram var en god hjälp. Inte bara elever med svårigheter, utan även 

för andra elever. Rättstavningsprogrammet framkom som något som kunde få elever att våga 

skriva mer och använda andra ord och därmed få ett rikare skriftspråk. Rättstavningen kunde 

också öka självförtroendet hos eleven då den inte behöver be läraren om hjälp hela tiden. 

Dessutom skulle stavningen i texterna bli bättre. När jag analyserar resultatet har talsyntesen 

en mindre roll. Den är betydelsefull, men då främst för elever med dyslexi. Den multimodala 

textens möjligheter som kommer i och med datorn är något som både lärare 1 och 2 ser som 

något positivt. Framförallt för barn i de yngre åldrarna som inte behärskar skrivspråket bra. 

Både lärare 1 och 2 menar att de kan utveckla andra sätt att uttrycka sig på med hjälp av 

datorn som genom film, bild eller liknande.  

 

Ett annat mönster, eller tema, som trädde fram i resultatet var betydelsen av att alltid ha ett 

syfte med datoranvändningen i skolan. Lärare 1,2 och 3 valde att i sina intervjuer förklara 

vikten av att ha ett syfte med datorn. Enligt lärare 1 är syftet mest avgörande för om 

datoranvändningen blir gynnsam i klassrummet eller inte. Även lärare 2 och 3 förklarade 

vikten av att vara medveten om varför datorn används i klassrummet och att även se datorn 

som ett verktyg och inte bara använda teknik för sakens skull.  

 

Datorn som distraktion var också ett förekommande ämne och där var lärarna något oense. 

Lärare 1 menade att trodde att datorn lätt skulle kunna bli en distraktion för eleverna om de 

hade en egen. Hon menade att datorn kanske skulle ses som en spelkonsol istället för ett 

verktyg. Lärare 2 beskrev dock att hon aldrig haft problem med datorn som distraktion 

eftersom syftet är tydligt och eleverna vet vad de ska göra på datorn. Lärare 3 hävdar dock att 

det i hennes klassrum existerar elever som lätt blir distraherade av datorerna och att hon ser 
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det som ett problem. Hon tror dessutom att distraktionen dels beror på att hon inte kan se vad 

varje elev gör och det kan vara en negativ effekt av datorn som pedagogiskt verktyg.  

 

När datorn ska introduceras i undervisningen är ett tema, eller en fråga, som lärarna har olika 

åsikter om och olika argument för. Lärare 1 och 3 tycker att datorn först ska komma att 

användas som skrivverktyg i årskurs 3. Lärare 2 som jobbar med ASL introducerar eleverna 

för datorn redan i det första skolåret. Anledningen till varför 1 och 3 inte tycker att datorn ska 

introduceras förrän i årskurs 3 är bland annat för att de anser att det är viktigt att kunna skriva 

för hand redan från början. Lärare 3 menar också att om handskriften skjuts upp kan det 

finnas en risk att den glöms bort i senare årskurser. Lärare 1 menar att datorn inte behövs 

förrän i årskurs 3 eftersom eleverna först då har kommit igång med skrivandet ordentligt och 

då kommer datorn som skrivverktyg ge dem mer. Lärare 2 hävdar dock att ett tidigt införande 

och en tidig användning av datorn gynnar eleverna då de kan lära sig skriva tidigt och 

utveckla sitt skrivande redan i en tidig ålder, utan att hålla på att traggla bokstäver. Sedan när 

de väl ska börja skriva för hand vet de redan hur bokstäverna ser ut och hur de ska stava. 

Lärare 1 och 3 hävdar dock att för mycket datorskrift påverkar finmotoriken. 

 

Gällande finmotoriken har lärarna (liksom datorns införande i klassrummet) olika 

uppfattningar och tankar. Lärare 1 menar att finmotoriken inte kommer av sig själv, utan att 

den måste tränsa upp genom att skriva för hand. Lärare 1 hävdar att det motoriska minnet 

måste tränas tidigt för att elever ska kunna skriva snabbt för hand och hon har en teori om att 

det är bättre att träna upp finmotoriken genom att skriva för hand först. I senare årskurser 

menar lärare 1, kan man börja skriva på dator för att uppnå en kvalitet i texten. Lärare 1 

uttrycker att finmotoriken inte kommer med åren, utan allt beror på hur mycket och hur tidigt 

eleven börjar träna den. Lärare 3 menar att en del av hennes elever har motorisk problematik 

och för dem är datorn en hjälp och de kan skriva på ett sätt som aldrig hade varit möjligt med 

enbart pennan. Lärare 2, som inte introducerar pennan förrän i årskurs 2, menar att motoriken 

är viktig och att hennes elever också tränar den. Inte med pennan dock, utan de har andra 

tillvägagångssätt. När de då börjar skriva med pennan har eleverna en bättre finmotorik än 

vad de skulle haft i förskolan och därför blir handstilen bättre, menar lärare 2. Lärare 3 ser 
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dessvärre på sina högstadieelever att finmotoriken påverkas negativt av för mycket 

datorskrivning.  

 

Det sista gemensamma temat för de tre intervjuerna är de hinder som lärarna ser. Hinder som 

att tekniken kan brista är ett problem som inte försvinner eftersom de menar att de inte kan 

förlita sig helt och hållet på tekniken. Det kan skapa problem. Även den digitala kompetensen 

menar lärarna kan sätta käppar i hjulen då kompetensen kanske inte lever upp till den teknik 

som finns. Resurser är ett problem som alla lärare menar kan begränsa tillgången av datorer i 

undervisningen och som lärare 2 menar är det svårt att jobba på vissa sätt om hon inte har 

datorn som verktyg. Då kan hon inte ge eleverna de möjligheter som hon ändå tror och vet att 

datorn ger. Samtliga intervjuade lärare är också överens om att datorn och tekniken inte får ta 

över helt, utan elever ska kunna skriva för hand, men även få möjligheten att skriva på dator. 

Däremot ser också samtliga lärare datorn som ett verktyg med ett högt pedagogiskt värde 

beroende på hur pedagogen använder det.  

6. Diskussion 
 

I undersökningens sista del kommer jag att diskutera undersökningen utifrån olika perspektiv. 

Det första stycket av diskussionen kommer handla om själva undersökningen i sig och vad 

som varit problematiskt, samt vad som jag nu i efterhand önskar att jag gjort annorlunda. Där-

efter kommer undersökningens resultat och tidigare forskning diskuteras utifrån de forsk-

ningsfrågor som undersökningen baseras på och jag ska vrida och vända på mitt material för 

att få fram svar på frågorna. I slutet av diskussionen kommer jag också reflektera över vilka 

andra tankar som väckts hos mig under studiens gång och vad jag anser vore intressant att 

forska vidare om utifrån det resultat som jag fått fram.  

 

6.1 Undersökningen, dess problematik och snedsteg  
 

I mitt arbete har mycket tid gått till att leta relevant tidigare forskning och till förberedelser 

och bearbetning av intervjuer. Det har varit ett krävande arbete, men också väldigt givande då 

jag har haft möjlighet att sitta i långa intervjuer och samtal med både lärare och elever. Det 
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har verkligen gjort det möjligt till en god förståelse för informanterna och hur de resonerar. 

Nu i efterhand när jag reflekterar över mitt arbete fanns det viss problematik under arbetets 

gång. Bland annat upplevde jag det svårt att få tag i informanter som hade tiden att kunna sitta 

en två timmar lång intervju. Trots att jag anser att jag var i god tid att få tag i informanter, 

kom det alltid något i vägen dagen då intervjun var planerad. I slutändan fick jag tag i bra 

informanter, men jag hade velat ha en man bland dem. Det hade även varit intressant att ha 

med en nyexaminerad lärare i lärarintervjuerna för att ta reda på om den nyexaminerade hade 

en annorlunda syn till skillnad från de lärare som arbetat en längre tid. Men som jag skriver 

ovan, var det svårt att få tag i bra representanter till föreställningskartan och jag måste medge 

att jag är väldigt nöjd med mitt val av representanter då alla tre bidrog med mycket intressant 

data till mitt arbete.  

 

Något som läsaren får ta hänsyn till i min rapport är att de elever som intervjuats är elever 

från en och samma skola. I efterhand ångrar jag att jag inte valde elever från olika skolor för 

att kanske få ett mer nyanserat resultat. De eleverna som blev intervjuade var inte heller vana 

med dator i undervisningen. Det kan i sin tur ha påverkat resultatet, då ingen av dem direkt 

vet hur det är att använda datorn i undervisningen, utan bara reflekterar över hur det skulle 

vara att använda datorn som skrivverktyg.  

 

Ytterligare en problematik som jag stött på längs vägen berör genomförandet av 

föreställningskartorna. Det tog väldigt lång tid att transkribera intervjuerna då samtalen 

pågick i närmare två timmar. Dessutom fick jag sålla bort en hel del icke relevanta delar av 

intervjuerna, då informanterna ofta snöade in på datorns övriga användningsområdet och 

fokus förflyttades från datorn som skrivverktyg till datorn som ”Youtube-spelare”. Om jag 

fick göra om föreställningskartorna skulle jag försöka begränsa samtalet utifrån intervjuns 

syfte ännu mer än vad jag gjorde nu. Vid närmare fundering är nog det också problematiskt då 

informanten vid ett samtal baserat på föreställningskartan ska ha ett fritt ord och verkligen få 

uttrycka sig.  
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6.2 Diskussion utifrån frågeställningar  
 

 

 Vad har lärare för uppfattning gällande datorn som skrivverktyg? 

 

I resultatet framgår det med tydlighet att lärarna ser både möjligheter och en del hinder med 

datorn som skrivverktyg. Den stora fördelen var att datorn som skrivverktyg ansågs som en 

motivationshöjare av samtliga lärare. Precis som i tidigare forskning och en-till-en-projektet i 

Färila 2001, visade undersökningen också att motivationen ökade kraftigt vid införande av 

datorn i undervisning (Fleischer, Kvarnsell 2015 s.24). Det som de intervjuade lärarna såg 

som orsak till ökad motivation var bland annat redigeringsfunktionen och de fördelar som 

kommer med den. Selander och Kress (2010 s.31) menar i deras forskning att möjligheten att 

klippa och klistra i text och placera text på det rätta stället i efterhand skulle bygga upp och 

utveckla skrivandet och det är även ur den aspekten som lärarna anser att redigeringen skulle 

utveckla elevers skrivande. Den multimodala möjligheten som lärarna såg med datorn är 

också något som Selander och Kress (2010 s.30) menar är revolutionerande för textpraktiken 

och det tack vare datorn. I resultatet framgår det också att samtliga lärare upplever att datorn 

påverkar elevernas vilja att skriva då de uppfattar att det blir enklare att producera texter på 

datorn. Det liknar resultatet i Falkenbergs-projketet där lärarna ansåg att datorn gjorde det 

betydligt enklare för eleverna att skapa texter (Fleischer, Kvarnsell, 2015 s.24). Brodin och 

Lindstrand tar upp studier där syftet var att undersöka datorn som pedagogiskt hjälpmedel och 

resultatet av dessa studier visade att datorn var ett stort stöd med många bra hjälpprogram 

främst för elever med läs-och skrivsvårigheter (2007, s.74). Lärare 1, 2 och 3 såg också det 

pedagogiska värdet med datorn eftersom det finns stödfunktioner som talsyntes och 

rättstavningsprogram. Rättstavningsprogrammet såg lärarna dock som användbart för alla 

elever och inte bara de med svårigheter. Resultatet av lärarintervjuerna visade också att de 

uppfattade datorn som något som kunde öka självförtroendet och självkänslan hos elever då 

de kunde rätta texter själv och inte behövde känna sig konstant beroende av läraren. Även 

Brodin och Lindstrand stödjer teorin då de menar att barn med läs- och skrivsvårigheter kan 

använda datorn som stöd och att de därmed få stöttning i sitt skrivande, vilket i sin tur skulle 

öka självförtroendet då de kan redigera texter på egen hand (2007, s.74). Även Agélii Genlott 
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och Grönlund hävdar att datorn kan göra elever mer delaktiga i undervisningen och på det 

viset öka elevens självkänsla (2014, s. 161).  

 

Sammanfattningsvis har lärarnas tankar och erfarenheter stöd i den tidigare forskningen som 

gjort på området. Det är alltså ingen slump att resultatet ser ut som det gör. Om jag ska se 

resultatet med något kritiska ögon kan lärarna förstås varit väl medvetna om vad tidigare 

forskning visat och att det påverkat deras svar. Dock är två av de tre lärarna vana att jobba 

med datorer i skrivundervisningen dagligen, vilket innebär att deras svar är utifrån deras egna 

erfarenheter förhoppningsvis.  

 

Med möjligheter kommer också hinder. I resultatet av intervjuerna med lärarna framkommer 

främst tre typer av hinder. Mina informanter var eniga angående den digitala kompetensen 

som hinder. John Steinberg (2013, s. 22-24) hävdar att en vanlig fallgrop för att lyckas med 

digitala verktyg i skolan är saknad kompetens inom IKT. Pålsson (2014, s.21) menar dock att 

den digitala kompetensen inte är så betydelsefull, utan att det viktigaste ändå är lärarens 

inställning till de digitala verktygen. I mina intervjuer nämner ingen av lärarna den personliga 

inställningen som ett hinder och antagligen är det för att de inte ser den egna inställningen 

som negativ eller att den skulle kunna verka som ett hinder. Däremot ser de brister i tekniken 

som ett möjligt hinder, men i den tidigare forskning som jag knutit an till arbetet, tas inte den 

problematiken upp. Kanske är hindret mer på lokal nivå och som en av lärarna säger i sin 

intervju brister inte tekniken ofta. Av den anledningen kanske det inte ses som en allt för stor 

fallgrop.  

 

 Hur använder lärare sig av datorn i skrivundervisningen? 

 

Av de intervjuade lärarna var det två av tre lärare som använde datorn aktivt och en lärare som 

valt att inte arbeta med datorer. Ena läraren arbeta alltså efter ASL och den andra på en 

särskola där datorn i de flesta fall fungerade som ett hjälpmedel. Läraren som jobbade med 

ASL i sin klass använde datorn som skrivverktyg dagligen i syftet att utveckla skrivandet 

istället för att traggla bokstäver och för att istället för att träna sig till läsning genom att läsa, 
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skriva sig till läsning. Lärare 2 uppfattade ASL som ett bra arbetssätt då hon upplevde stora 

förändringar i elevernas skrivutveckling. Dels blev de längre och mer innehållsrika texter, mer 

korrekt stavning och bättre handstil när de väl började skriva för hand i senare årskurs. Det 

påstod sig läraren bero på att de inte behövde tänka på att utforma bokstäver, utan istället 

fokusera på själva skrivandet. I Hultin och Westmans (2014, s.121-122) ASL-studie i 

Sandviken resulterade det i att datorn som skrivverktyg ökade produktionen av texter, det blev 

längre texter och mer korrekta. Den intervjuade läraren i min studie och hennes erfarenheter 

stämmer till stor del med tidigare resultat av ASL. Den andra läraren var tydlig när hon i sin 

intervju berättade att syftet med datoranvändning i hennes klass var som hjälpmedel för elever 

med läs- och skrivsvårigheter och det var som sagt på grund av de stödfunktioner som datorn 

har att erbjuda. Det som intresserar mig mest är dock den lärare i mina intervjuer som inte 

ville använda dator i sin undervisning. Hon hade inget emot datorer i de äldre åldrarna, men 

hon var emot införande av dator i de tidiga skolåren. Det var dels för att hon inte tyckte att 

datorn skulle fylla någon funktion eftersom eleverna inte har kommit igång med skrivandet i 

de årskurserna. Ett annat argument som hon lade fram var att det skulle bli problematiskt i de 

senare årskurserna om eleverna inte lär sig att skriva för hand redan i tidig ålder. Diskussionen 

angående när datorn ska införas i skrivundervisningen är av stort intresse. Det som också är 

underligt är att ingen av lärarna nämner läroplanen (Lgr 11) i sina intervjuer när de reflekterar 

över datorn och dess användningsområde. I Lgr 11 står det i det centrala innehållet för årskurs 

1-3 att eleverna ska lära sig skriva handstil och på dator (Skolverket 2011, s.248). Alltså är det 

ingen fråga om datorn ska användas eller inte och inte heller en fråga om när den ska 

introduceras i undervisningen heller egentligen. Någon gång i grundskolans tidigare år ska 

datorn som skrivverktyg användas oavsett. 

 

 Enligt det framtagna resultatet jobbar dessa tre lärare väldigt olika i förhållande till varandra. 

Det som bör has i åtanke är också att de har väldigt olika förutsättningar. Lärare 1 har endast 

tillgång till en klassdator, medan lärare två som jobbar med ASL har en dator till två elever. 

Lärare 3 jobbar på en särskola på högstadiet där väldigt många elever är i behov av egen dator 

då de har läs- och skrivsvårigheter. Självklart ser deras arbete med datorerna därför väldigt 

olika ut. Något som de alla tre ansåg som högst betydelsefullt i frågan om användningen av 

datorer i undervisningen var datorns syfte och hur läraren som använder dator i 
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undervisningen måste vara medveten om i vilket syfte den används. Som Steinberg (2013, s. 

22-24) uttrycker är syftet det som avgör om användningen av digitala verktyg i skolan blir 

god eller inte.   

 

 Vad har eleverna för uppfattning gällande användandet av dator och hur tänker de 

kring detta i kombination med den egna skrivutvecklingen? 

 

Gällande de elevintervjuer jag genomfört förvånar det mig hur lika eleverna och lärarna 

resonerar kring de frågor jag ställer dem. I resultatet framkom samma teman och i många fall 

svarar de med liknande svar som lärarna. I resultatet framgår det med tydlighet att eleverna 

ser datorn som något som skulle öka deras motivation avsevärt. Eleverna såg stora fördelar 

med datorn bland annat att det är mindre jobbigt att skriva på dator och därför skulle de kunna 

skriva längre texter. Som Hultin och Westman (2014, s.121) fick fram i deras resultat 

underlättar datorn skrivandet rent fysiskt vilket resulterade i att produktionen av texter ökade. 

De flesta elever som jag intervjuade klagade på att när de skriver längre texter för hand får de 

skrivkramp vilket är jobbigt. Kanske finns det därför ett samband mellan ansträngningen att 

skriva för hand och att skrivning på dator ger längre texter. Majoriteteten av eleverna ville inte 

använda datorn hela tiden, utan de flesta ansåg att datorn skulle vara ett bra verktyg de gånger 

de ska skriva längre texter.  

 

Eleverna motiverades också av tanken på redigeringen som följer med datorn och tanken på 

att om de skulle vilja sudda skulle det bara vara att ta bort och ändå skulle texten hålla sig 

snygg och fri från kladd. Det kan dras paralleller mellan resultatet och den ökade självkänslan 

och självförtroendet som tidigare nämnts i diskussionen.  

 

Samtliga elever uttrycker att de skulle tycka skrivningen blev roligare om de fick skriva mer 

på dator och de ser datorn som något som skulle stärka deras vilja att skriva. Flera 

undersökningar till exempel Unos uno-projektet, Färila projektet och Falkenbergsprojektet 

visar resultat på ökad motivation (Fleischer, Kvarnsell 2015, s. 24-26). Tanken på att eleverna 
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skulle få ökad motivation till att skriva är ju ingen omöjlighet om jag ska utgå från den 

tidigare forskningen som gjorts.  

 

I Unos uno-projektet gav resultatet svar på att datorn bidrog med distraktion och stress och jag 

anser att eleverna gör klokt i att ta upp den risken. Eleverna är alltså medvetna om att datorn 

kan fungera som distraktion, men de är dessutom villiga att hitta lösningar på problemet. Den 

viljan tycker jag visar att de faktiskt tänker på datorn som ett verktyg för att utveckla sina 

egna kunskaper och inte endast som något barn och elever kan spela på. 

 

När det kommer till lärarnas inställning visar resultatet att många av eleverna uppfattar att 

lärarna skulle vara negativt inställda till skrivning på datorn. Det väcker mina tankar och 

elevernas reflektioner måste komma från något håll. Är det kanske så att lärarna på skolan där 

eleverna går är negativa till datoranvändning eller är det bara något eleverna har fått för sig? 

Jag drar åter igen kopplingar till Steinberg (2013, s.22-24) och hans tankar kring lärarens 

inställning och att även den påverkar om arbetet med digitala verktyg blir lyckat eller inte.  

7. Slutsats  
 

För att summera mitt arbete har jag fått en inblick i lärares uppfattning om datorn som 

skrivverktyg. Den är till stor del positiv om jag ska utgå från resultatet, men det finns även 

hinder och delade åsikter om när datorn ska användas och hur datorn ska användas. Jag 

upplever det ändå som att samtliga lärare ser det som ett nödvändigt verktyg i grundskolans 

skrivundervisning för att utveckla elevers texter på ett eller annat vis. Det framgår också att 

det pedagogiska värdet av datorn som skrivverktyg beror på i vilket syfte den används. Under 

undersökningen gång har jag fått ta del av olika exempel på framgångsrika syften där datorn 

används som skrivverktyg. Att handstilen inte kan uteslutas helt har också framgått, precis 

som det har framgått att datorn inte ska uteslutas från undervisningen. Alla parter, lärare och 

elever anser att det behövs ”både och”. Undersökningen har väckt ett intresse för ASL och hur 

det arbetssättet fungerar och det är något som jag skulle vilja läsa vidare forskning om. Det 

skulle vara av stort intresse att ta reda på huruvida det är till elevers fördel eller nackdel att 

börja skriva med tangentbord i de första skolåren istället för pennan. Något som ofta dök upp i 
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intervjuerna med lärarna var finmotoriken och hur den påverkas av dataskrivning. Även det 

skulle vara intressant att se ytterligare studier på.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 

Samtyckesbrev  

Hej alla föräldrar! 

Mitt namn är Kristin Forssten och jag är lärarstudent på Karlstads universitet och jag håller 

just nu på med sista delen av mitt examensarbete. Syftet med min studie är att undersöka lära-

res, samt elevers inställning till datorn som skrivverktyg i undervisning av Svenska. Jag skulle 

gärna vilja intervjua några elever på … angående detta under kommande skoldagar, men för 

detta så behöver jag elevens vårdnadshavares samtycke (alltså ert samtycke).  

Examensarbetet kommer att publiceras på Diva-portalen och alla deltagare kommer att vara 

anonyma i rapporten (t.ex. elev A, elev B osv.) Om ni vill ha resultatet av rapporten kommer 

den att skickas till er när studien är färdig. Inga elever ska bli tvingade att delta i studien och 

den data som samlas in ska endast användas i vetenskapligt syfte. 

 Skriv er underskrift nedan om ni samtycker till att era barn deltar som informanter i 

studien:   

 

Datum:  

 

Ort:  

 

Underskrift:  

 

 

 

 Vilket barn gäller detta samtycke? 

 

 

 

 Om ni vill ha resultatet och sammanfattningen av studien skickad till er på mejl, var 

då vänlig att skriva i er mejladress:  

E-post 1:                                                                            E-post 2:  
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Bilaga 2.   

Intervjuguide Elevintervjuer  

 

Teman att ställa frågor kring:  

 

 Elevernas inställning till dator i skolan 

Är eleven positivt eller negativt inställd till dator i skolan? Vad påverkar inställningen? Varför 

tänker eleven som den gör?  

 Dator i hemmet och vad eleverna gör på den  

I vilken utsträckning använder eleven dator och Ipad hemma? Påverkar användningen i 

hemmet de svar som elevn ger på de övriga frågorna? Vad gör eleven på datorn eller ipaden 

hemma?  

 Elevernas tankar om hur datorn utvecklar skrivandet  

Hur tänker eleven angående datorn som skrivverktyg? Vad skulle bli bättre? Vad skulle bli 

sämre? Skulle deras skrivande utvecklas och i så fall hur?  

 Vad eleverna kan se som negativt med dator i skolan  

Vilka nackdelar och negativa konsekvenser bidrar datorn med till skolverksamheten? Vad tror 

eleverna kan vara ”dåligt” med dator i skolan?  

 Vad eleverna ser som positivt med dator i skolan  

Vad skulle bli/ vad är bättre tack vare datorn som pedagogiskt verktyg? Vad är fördelarna med 

datorn? Vilka möjligheter ger datorn eleverna för deras kunskapsutveckling?  

 Hur eleven tycker att datorn som verktyg ska användas i skolan  
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Bilaga 3. 

 

Intervjuguide föreställningskarta (lärarintervjuer)  

 

Huvudfråga:  

Hur tänker du kring datoranvändning med fokus på skrivprocessen och datorn som 

skrivverktyg?  

 

Liknande fråga för att ut mer:  

Hur ser du på datorn som skrivverktyg?  

Hur uppfattar du datorn som pedagogiskt verktyg i undervisning av Svenska?  

 

Förståelsefördjupande frågor:  

 

- Kan du berätta lite mer om…? 

-  Vad innebär…? 

-  Det där var intressant, kan du utveckla det lite…? 

-  Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…? 

- Skulle du kunna ge ett exempel…/ge exempel på vad det inte är…? 

-  Vilken betydelse har…? 

- Hur tänker du…? 
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