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Sammandrag 

Det här examensarbetet är en studie om hur användandet av datorer, IKT och SMART Board 

används i undervisningen för att påverka eller underlätta skrivinlärningen hos elever. Studien 

är baserad på intervjuer med en lågstadielärare och tre mellanstadielärare i en kommun i 

västra Värmland. Det är pedagogernas tankar och åsikter som undersökningen har baserats på. 

 

Resultatet visar att de intervjuade pedagogerna har en god inställning till datorer, IKT och 

SMART Board i undervisningen. De anser att datorer och IKT är bra hjälpmedel för att 

påverka eller underlätta skrivinlärningen hos elever. Genom att de använder sig av datorer och 

SMART Board tycker pedagogerna att eleverna blir mer motiverade och de lär sig att 

samarbeta. Pedagogerna anser att den begränsade tillgången till datorer på skolan är en 

nackdel och att det tar tid att planera lektioner när man använder sig av SMART Board. 

 

Nyckelord: IKT, SMART Board, datorer, Trageton, motivation, samarbete och 

skrivinlärning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Abstract  
 

This thesis is a study on the use of computers, ICT and SMART Board use in education, to 

influence or facilitate the writing skills of students. The study is based on interviews with one 

primary teacher and three school teachers in a municipality in western Wermland. It is the 

teachers’ thoughts and opinions that the survey is based on. 

 

The results show that the interview teachers have a good attitude towards computers, ICT and 

SMART Board in class. They consider that computers and ICT are good aids to influence or 

facilitate the writing skills of students. By the use of computers and SMART Board teachers 

believe that students become more motivated and they learn to cooperate. Teachers believe 

that the limited access to computers at school is a disadvantage and that it takes time to plan 

lessons when you use the SMART Board. 

 

Keywords: ICT, SMART Board, computers, Trageton, motivation, cooperation and writing 

skills. 
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1. Inledning 
Det pågår en ständig teknisk utveckling i vårt samhälle genom att nya moderna hjälpmedel 

tillkommer medan andra försvinner. Detta har även sträckt sig till våra skolor där datorn har 

blivit betydligt vanligare. Personligen har jag alltid varit lite teknisk intresserad så när vi 

under lärarutbildningen fick läsa boken Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och 

skola skriven av Arne Trageton väcktes mitt intresse ännu mer och jag ville veta mer om 

detta. Trageton (2005) sätter skrivningen före läsningen medan traditionella metoder gör 

tvärtom. Han ersätter penna och papper med tangentbord och dataskärm. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen har jag fått uppleva att datorer i undervisningen gör 

eleverna mer engagerade. De lär sig att samarbeta mycket bättre när de får arbeta vid datorer, 

vilket är en mycket viktig del av lärandet. (Trageton 2005) 

 

Lgr 11 hävdar att skolan ska stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet. Eleverna ska på så 

sätt ta egna initiativ och ansvar och därtill även utveckla sin förmåga att såväl självständigt 

som tillsammans med andra. Skolan ska genom att använda sig av en varierad och balanserad 

sammansättning av innehållet och arbetsformerna bidra till elevers harmoniska utveckling. 

Skolan har som mål att ansvara att varje elev efter genomgången grundskola ”Kan använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 

(Lgr11 s.14). 

 

När jag gjorde mina två sista verksamhetsförlagda utbildningar kom jag i kontakt med 

interaktiva skrivartavlor (SMART Board). Jag blev fascinerad över att få se hur lärare och 

elever kan samspela med hjälp av denna interaktiva skrivartavla och dess verktyg.  

Jag vill utifrån detta veta mer om hur datorer och SMART Board i undervisningen kan 

påverka och underlätta skrivinlärningen för elever. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur datorer, IKT och SMART Board i 

undervisningen kan påverka och underlätta skrivinlärningen för elever. Jag vill se vad som 

händer i undervisningen när läraren låter eleverna använda datorer och SMART Board. Syftet 

är också att ta reda på varför lärarna väljer att jobba med datorer, IKT och SMART Board. 

 

 På vilket sätt används datorer i undervisningen för att påverka och underlätta 

skrivinlärningen?  

 Hur arbetar man med SMART Board i undervisningen? 

 Varför väljer pedagogerna använda sig av IKT, datorer och SMART Board i 

undervisningen? 

1.2 Begrepp 

IKT: IKT står för Informations- och kommunikationsteknik och på engelska heter det 

Information and Communication Technology (ICT). Det handlar om användningen av olika 

tekniker som t.ex. datorer, video, internet, kamera med mera. Datoranvändningen har ökat i 

skolorna och eleverna förväntas kunna använda sig av metoder som internet, e-post, sökning 

av information och fakta på nätet med mera. Användningen av IKT i undervisningen erbjuder 

på många sätt en annan typ av samspel mellan lärare och elev. ”Klassrummet vidgas rumsligt 

och tidsmässigt men också socialt och innehållsmässigt”(Alexandersson m.fl, 2011, s.8) 

genom att använda sig av datorer i undervisningen. 

 

Interaktiva skrivartavlan (SMART Board): På engelska heter det Interaktive whiteboard 

(IWB).  En SMART Board är en interaktiv tavla som består av en projektor samt en dator 

som är installerad med programvaran Notebook. Man kan på så vis leda undervisningen via 

en dator. Man kan antingen sitta vid datorn och arbeta eller så kan man stå framme vid sin 

SMART Board och arbeta eftersom handen får samma funktion som datorns mus. Robling & 

Westman 2009 skriver att en SMART Board ser ut som en vanlig whiteboard och kan också 

användas som en whiteboard fast med hjälp av tavlans låtsas-pennor, ”bläcket” är 

elektroniskt. 
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2. Bakgrund 
I det här stycket använder jag mig av rubriker som är titlar på de böcker av de författare vars 

pedagogig som presenteras under rubriken.  

2.1 Bland barn och datorer – Lärandets villkor i mötet med nya medier 

Alexandersson m.fl. (2001, s.8-13) skriver när man använder IKT i undervisningen blir det en 

annan typ av samspel mellan pedagog och elev. Det skapas på så sätt nya och okända 

lärprocesser. Genom att använda IKT och datorer i undervisningen erbjuder det möjligheter 

för eleverna att själva söka sig fram i datormiljön, och på så sätt påverkar de själva sin 

lärandeprocess och det som de kommer att lära sig. ”Bildteknik förenad med interaktiva 

metoder – människa och dator i hang att finna information. Lärandets villkor kan förändras 

via den nya informations – och kommunikationstekniken” (Alexandersson 2001, s.8) 

 

När det gäller IKT-utveckling i förskolan och skolan, att tre motiv brukar lyftas fram, 

inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. När de pratar om 

inlärningsaspekten menar de att datoranvändningen i skolan har medfört en förändring på 

relationen mellan pedagog och elever, men den har också öppnat möjligheter för barn med 

särskilda behov. Med arbetslivsaspekten menar de att skolan och pedagogerna ska förbereda 

eleverna inför deras framtid i arbetslivet, där det är omöjligt att undvara den nya tekniken. 

Med det tredje motivet, demokratiaspekten, till IKT-användningen i förskola och skola menar 

Alexandersson m.fl. (2001, s. 12-13) att det är förskolans och skolans ansvar att alla barn och 

ungdomar ska få en likvärdig utbildning på området. 

 

I sitt projekt LärIT (s.62-63) tyckte flera barn att det var lättare att skriva på datorn för att de 

såg hur bokstäverna såg ut på tangentbordet. De tyckte också det var lättare att se skillnaden 

på dataskärmen mellan de små och de stora bokstäverna och på så sätt tyckte de att de lärde 

sig skriva bättre. Barnen känner sig mer motiverade när de får skriva på datorn. Skrivlusten 

ökar då de inte känner en press på att kunna stava rätt och ha en fin handstil. Genom att 

använda sig av IKT i undervisningen lär sig barnen att samspela vid datorn då de oftast 

arbetar i par. ”Det är diskussionen och samverkan mellan de lärande som genererar den 

förbättrade förståelsen” (Alexandersson 2001, s.72).  
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2.2 IT i skolan mellan vision och praktik 

Riis (2000, s. 22-24) skriver att IKT kommer att förändra våra sociala mönster. Hon menar att 

den sociala inlärningen sker i skolan. Hon anser att IKT är en s.k. utvecklingsuppgift för både 

individen (elev och lärare), organisationen (skolan) och för samhället. Hon menar att en 

utvecklingsuppgift är en del av individens miljö som han eller hon inte kan komma undan. 

 

Förhoppningarna är stora när det gäller användandet av IKT i undervisningen. Användningen 

av IKT ska leda till förändrande arbetssätt, att läraren ska lämna sin gamla roll bakom sig och 

bli mer som en handledare eller coach för att kunna inspirera eleverna i deras lärande. IKT ska 

bidra till att skapa nya förutsättningar för arbetet i skolan. Några exempel på det som Riis 

(2000, s. 56-59) nämner är att eleverna själva ska kunna söka kunskap via internet. De kan på 

så sätt sköta sina studier hemifrån eller från andra miljöer via IKT.  Genom att använda IKT i 

undervisningen förväntas eleverna att kunna kommunicera snabbare genom att producera 

bättre arbeten med hög kvalitet som har krävt mindre tidsåtgång. (Riis 2000) 

 

Det gjordes en enkätundersökning om effekter av IKT på skolan och i undervisningen i det 

sena 1990-talet. Skillnaderna genom åren är att pedagogerna har fått större 

användarkompetens och att skolorna har fått nyare program och datorer. De har också 

upptäckt att datorerna blir mer naturliga verktyg och inslag i undervisningen. I 

undersökningen ställde Riis (2000, s.74) frågan om hur inlärningen påverkas av datorer/IT 

och de flesta lärarna uppfattar den som positiv. Följande punkter framhålls av lärarna som 

positiva för inlärningen: 

 Mer enskilt arbete 

 Flera kontakter utanför skolan 

 Lära genom diskussion 

 Lärandet sammankopplas med vardagen (Riis, 2000, s.74) 

IKT användningen i skolan har gett inspiration för ett nytt arbetsätt. IKT kan användas som 

ett verktyg för förändrade inlärningsresultat och en ny lärarroll. ”Även om IKT är bara är en 

av många faktorer som medför förändringar i skolan så är IKT på motsvarande sätt också bara 

en av många faktorer som bidrar till den allmänna samhällutvecklingen” (Riis 2000, s.80) 
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2.3 Perspektiv på IKT och lärande  

Brodin & Lindstrand (2003, s.55-58) skriver att datortekniken har förändrat livsvillkoren för 

många människor. Det handlar inte bara om datorer och IT utan t.ex. om enkla hjälpmedel 

som automatiska dörröppnare, rulltrappor och bankomater som finns i vår vardag även om vi 

inte tänker på det så är dessa hjälpmedel en del av datortekniken. De skriver också att 

tekniken har inget värde om den inte kommer till användning. IKT i undervisningen kan ses 

både som hot och som ett löfte, att tekniken innebär både möjligheter och hinder på samma 

gång. Om datorn kan vara en länk mellan kommunikation och att kunna bygga upp språket så 

kan datorn kallas för hjälpmedel i undervisningen. Språket i alla dess former är en stor 

förutsättning för en god kommunikation. ”År 1996 satsade Stiftelsen för Kunskaps – och 

kompetensutveckling (KK-stiftelsen) 27 stora utvecklingsprojekt där IKT-användningen var 

central” (Brodin & Lindstrand, 2003, s.57). De satsningar som då gjordes var inte pedagogisk 

förankrade. Trots detta så kom datorn in i undervisningen och i skolan för att stanna. Idag 

handlar IKT mer om att se de tekniska möjligheterna. IKT kan också underlätta skrivandet 

och läxinläsningen. Datoranvändning i skolan hjälper också pedagogen i sitt arbete med olika 

dataprogram. 

 

Alla barn ska lära sig att använda IKT och att det ska vara ett anpassat hjälpmedel i 

undervisningen. Det är inte alla barn i dagens läge som kommer i kontakt med IKT då det inte 

är ett anpassat hjälpmedel i dess undervisning. De tar också upp i sin bok att med hjälp av 

datorer kan man anpassa stimuli efter barnens behov. Det är lättare att anpassa innehållet i 

uppgifterna efter barnets intresse och erfarenheter. Det påpekas ofta att datorn är ett 

framstående hjälpmedel för att lära barn och ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter att 

läsa och skriva.(Brodin & Lindstrand 2003) 

 

Både lek och kommunikation är viktiga delar i barnens utveckling. Det börjar redan när 

barnen är nyfödda med deras föräldrar. Genom att använda IKT i undervisningen får barnen 

lära sig att samspela och kommunicera. Att använda datorer i undervisningen får barnen på så 

vis ta del av dataspel som är en typ av lek. Genom att låta barnen samspela och kommunicera 

gör att de blir mer kreativa. (Brodin & Lindstrand 2003) 
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2.4 Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola 

Trageton (2005) skriver om att IKT (informations – och kommunikationsteknik) har blivit den 

femte baskompetensen. Att läsa, skriva, räkna och tala hör till de grundläggande 

baskompetenserna. För att öka användningen av IKT i skolan så har både Sverige och Norge 

satsat miljarder. Skrivning lättare än läsning men att det är svårt för 6-åringar att skriva för 

hand. Genom att barnen skriver på datorerna lär de sig således att läsa. ”Med datorn som ett 

enklare skrivredskap än pennan, kan vi omvandla den traditionella läs- och skrivinlärningen 

till skriv- och läslärande” (Trageton 2005, s.9)  

 

Genom att använda IKT i undervisningen och att låta barnen skriva på datorer så använder 

barnen båda händerna till skillnad från handskrivning. Detta betyder i sin tur att 

informationsströmmen från fingrarna hamnar både i vänster och höger hjärnhalva. Som 

bekant vet vi att de två hjärnhalvorna har delvis olika funktioner. Det sägs att den vänstra 

hjärnhalvan har blivit ”utnyttjad” på bekostnad av barnens kreativitet. Genom att låta barnen 

skriva på datorn med båda händerna kommer de då att lyckas utnyttja kapaciteten även i den 

högra hjärnhalvan? ”När man handskriver med höger hand kommer informationen från den 

handen att hamna i vänster hjärnhalva” (Trageton 2005, s.41)  

 

Det ska vara par som jobbar vid datorerna. För på så sätt förekommer det dialoger och 

diskussioner och det är lättare för läraren att ha ögonkontakt med barnen för att kunna stödja 

diskussionerna. Klassrummet bör indelas som en verkstad med många arbetsvrår och att 

läraren ska verka som en handledare och organisatör av lärandet. Det är viktigt att låta barnen 

stå och skriva vid datorerna för att barnen sitter allt för mycket som t.ex. de sitter hemma 

framför tv:n, vid datorn och i bilen/bussen på väg till eller från skolan. Dessutom består 

skoldagarna av stillasittande aktiviteter. Genom att låta barnen stå vid datorerna bidrar till mer 

rörelse i skolan, det blir mycket enklare när barnen ska byta plats vid datorerna, har skolan en 

ansträngd budget så spar de på inköpen av stolar och så sparar de minst tre kvadratmetet 

golvyta i ett redan trångt klassrum.(Trageton 2005, s.46-51) 

 

IKT är bara ett av flera läromedel i skolan. Ett läromedel är till för lärandet i undervisningen. 

Det bör finnas texter, ljud och bilder även klass – och skolbibliotek och IKT – relaterade 

läromedel och läroböcker. Ett läromedel ska också motivera, engagera och aktivera barnen i 

undervisningen.(Trageton 2005, s.53) 
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Det kan vara en fördel att göra ett bokstavstest vid skolstart för att få reda på hur många 

bokstäver varje enskild elev kan. Man repeterar sedan testet i slutet av skolåret för att för att 

se hur varje enskild elev har utvecklat sin bokstavskunskap. Det är viktigt att tänka på att inte 

rabbla bokstäverna i rätt ordning för många barn kan bokstäverna när de är i rätt ordning utan 

att veta vad de betyder när de förekommer var och en för sig. Variationen på 

bokstavskunskapen är stor vid skolstart då många elever kan både de flesta stora och små 

bokstäverna medan vissa bara kan den första bokstaven i sitt eget namn. ”Bokstavskunskap är 

nyckeln till goda läsfärdigheter” (Trageton, 2005, s.56). 

 

Klassrummet bör vara en skriftspråkstimulerande verkstad redan från första dagen i skolan. 

Som lärare bör man skapa genvägar till textprogrammen på datorerna innan eleverna 

använder dem för att lättare hitta och komma igång. Fyra till åtta barn i tagen har skrivning på 

datorerna som sker parvis så att de på lättare sätt kan hjälpa varnadra och föra diskussioner. 

Många barn är vana datorer hemifrån och kan på sätt undervisa sina klasskamrater. Själva 

startfasen bör vara bokstavslekar och ordbyggnader. Man kan börja med att göra 

bokstavsträckor där de får använda sig av alla bokstäver på tangentbordet och bara trycka på 

alla bokstäver utan att det bildar riktiga ord.(Trageton 2005, s.60-65) 

 

Genom att vänta med handskrivning de första åren i skolan har gett positiva effekter även för 

handstilen. Många lärare har märkt att skrivningen gick mycket lättare och krävde inte lika 

mycket tid som vanligt. Skrivmaskinen och datorer har gradvis tagit över den dominerande 

formen av skriftlig kommunikation. Med mycket chattande på datorerna och sms är det därför 

ganska logiskt att handskrivningen systematiskt blivit allt med reducerat. (Trageton 2005, 

s.118-124) 

 

Det speciella med att låta barnen skriva på datorn att barnen kan se en tydlig respons från sin 

tryckta text på datorn. Det underlättar för barnen att skriva på datorn eftersom de då kan 

tillfoga nya idéer efter hand som dyker upp, de kan klippa och klistra med texten och de kan 

hela tiden skriva nya utkast. Ska barnen skriva nya utkast med traditionell handskrivning tar 

det alldeles för lång tid, även på högstadienivå. ”Det är också en trolig orsak till att 

textskapande på dator tycks vara så effektiv, inte bara för processorienterad skrivning utan 

också för meningssökande läsning” (Trageton, 2005, s.141). 
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2.5 Barns tidiga skrivande  

Enligt Taube (2011, s.11) hör det till skolans absolut viktigaste uppgift att lära barn att skriva. 

Att kunna skriva är ett medel för att kunna kommunicera på avstånd. Det ger en möjlighet för 

barnen som leder till reflektion och intellektuell utveckling. För att ett skriftspråk ska gå hem 

hos mottagaren (eleven) så är det viktigt att det är intresseväckande och tydligt samt korrekt 

stavat. Genom att eleverna skapar sig en god skrivförmåga ökar det deras framtida 

valmöjligheter vad gäller fortsatt utbildning och val av yrke.  

 

Förmåga att själv uttrycka sig i skrift har även betydelse för att kunna kommunicera på avstånd 

med vänner och familjemedlemmar, men också för att som vuxen kunna framföra information, 

argument och önskemål till myndigheter och kontakter inom arbetslivet (Taube, 2001, s.11) 

 

Det är skolans uppgift att genom undervisningen ge alla elever, oavsett individuella 

förutsättningar och hembakgrund, kunna ge huvudsakliga förmågor att uttrycka sig i skrift och 

förtroende till det egna skrivandet. Inkodningen innefattar både att skriva för hand (och på 

dator) och att stava. För att barns talade ord ska överföras till skrivna ord måste dessa två 

redskap erövras. Skrivning = Inkodning ˣ Textbyggande ˣ Idéskapande. Dessa tre aktiviteter 

måste finnas med om man ska tala om skrivning.(Taube 2011, s.12-29) 

 

Text och bild kompletterar varandra. För små barn förekommer det allt oftare att text blir 

vanligare på teckningarna och på sätt blir det uppenbart att text och bild är redskap som 

tillsammans berättar det som ska berättas.(Taube 2011, s.45) 

 

Det är allt vanligare med datorer i undervisningen och att datorn har kommit för att stanna och 

att det innebär otroliga möjligheter att kunna skapa och bearbeta texter. Men det är fortfarande 

en viktig faktor i skolan att kunna skriva för hand. Erfarenheter från fältet visar att arbetet 

med att gemensamt skapat texter på datorn ofta har upplevt som positivt. Genom att arbeta 

med att skriva texter på datorn får det eleverna att bli mer motiverade speciellt de eleverna 

med motoriska svårigheter. Deras texter framstår som lika ”snygga” som de texter som deras 

kamrater utan motoriska svårigheter skriver. Det är viktigt att tänka på att man inte alltid kan 

skriva på datorer. De som då inte kan skriva läsligt för hand kan uppleva sig själva som 

handikappade jämfört med andra. ”Lärarens mål är att stödja eleverna tillägnande av båda 

skrivsätten”(Taube, 2011, s.67) 
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2.6 Inte utan min SMART board 

Robling & Westman (2009, s.14-15) skriver att en SMART Board ser ut som en vanlig 

whiteboard och kan också användas som en whiteboard fast med hjälp av tavlans låtsas-

pennor, ”bläcket” är elektroniskt. En SMART Board är en interaktiv tavla som består av en 

projektor samt en dator som är installerad med programvaran Notebook. Man kan på så vis 

leda undervisningen via en dator. Man kan antingen sitta vid datorn och arbeta eller så kan 

man stå framme vid sin SMART Board och arbeta eftersom din hand får samma funktion som 

datorns mus, skärmen har touchfunktion. 

 

Eleverna som man arbetar med idag ser annorlunda ut jämfört med hur det har sett ut tidigare. 

De omges nu för tiden med datorer, internet och mobiltelefoner och de är vana vid att tillgång 

till information och senaste fakta om saker och ting. ”Det innebär att barnen och ungdomarna, 

som vi undervisar, växer upp med en teknologi som skiljer sig från den som många av oss 

pedagoger har vuxit upp med”(Robling & Westman, 2009, s.4). För att då kunna utveckla 

våra elever måste skolan hänga med i samhällets framsteg och därefter utveckla sin 

undervisning.  

 

Robling & Westman (2009) har märkt att SMART Board fångar elevernas intresse på ett 

alldeles speciellt sätt och här är några fördelar med SMART Board: 

 Den är multifunktionell och ersätter whiteboardtavlan, OH-projektion, cd-spelaren och den gör det 

möjligt att titta på dvd-filmer eller webb-tv i storbildsformat. 

 Den hjälper till att skapa nyfikenhet och lust till att lärande. 

 Man kan delta med alla sinnen eftersom tavlan är interaktiv. 

 Man kan smidigt ladda ner både ljud- och bildfiler från programmet eller internet. 

 Man kan enkelt förbereda redovisningar eller lektioner hemifrån. 

 I programmet ingår bland annat automatisk rättning i fler övningar, vilket gör att eleverna snabbt 

får respons på sina arbeten och kan utveckla sina kunskaper mer effektivt (Robling & Westman, 

2009, s. 4-5). 

Man behöver inte förändra hela sitt arbetssätt bara för att man får tillgång till en SMART 

Board. Man kan fortsätta sitt arbete som man tidigare har gjort, men med hjälp utan Notebook 

(programvaran som ingår vid köpet av en SMART Board) har man möjlighet att utveckla och 

förenkla sin undervisning. Med hjälp av en SMART Board i undervisningen slipper du 

kopiera en bild för att kunna visa den på overhead. (Robling & Westman 2009, s.15-17) 
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Samma sak gäller om man har tänkt se på film med klassen. Man slipper boka tv:n och ordna 

hem filmen som visas på dvd eller video. Med en SMART Board kan man enkelt ladda ner 

eller beställa filmen direkt via internet för att sedan visa upp den på tavlan. 

Med tanke på dagens barn och ungdomar som är vana att ha tillgång till datorer, internet och 

mobiltelefoner nog skulle uppleva att de inte kan jobba om de inte har datorer med 

internetanslutning på för att kunna söka fakta och information. Ger man eleverna en uppgift 

där de ska söka fakta eller information så sätter de sig vid första lediga dator för att t.ex. söka 

på google. Det här att leta fakta ur ett uppslagsverk i bokhyllan på andra eller tredje plats 

eftersom det tar längre tid och så får man bara svar från en enda källa. ”Med en SMART 

Board i klassrummet tillfredställer vi många av elevernas krav, bland annat det att få svar 

direkt”(Robling & Westman, 2009, s.72). 

 

Tiden är en stor bristvara för pedagoger idag. Som pedagog har det tillkommit många nya 

uppdrag de senaste åren och få uppgifter har tagits bort. Om man som pedagog använder sig 

av en SAMRT Board i undervisningen kan man spara tid genom att förbereda och spara sin 

lektion på datorn för att sedan kunna använda den igen vid ett senare tillfälle. Man kan också 

variera sin undervisning mycket mer med en SMART Board som t.ex. att ha läxförhör med 

interaktiva övningar. Då slipper man rätta efteråt men har ändå sett vad eleverna kan och vad 

de måste jobba mer på och utveckla.(Robling & Westman 2009, s.73-74) 

 

Det är viktigt att göra eleverna delaktiga med SMART Board redan från start. Oavsett vilket 

ämne pedagogen undervisar i eller vilken ålder på eleverna man har så kan man ha lektioner 

via SMART Board. Har eleverna en favoritsida på t.ex. utbildnings radions site, så är det 

utvecklande för eleverna att låta dem testa sidan på tavlan. Genom att låta dem spela spel på 

tavlan får de flytta ”föremål” med hela kroppen och hela klassen kan se vad som händer. 

Eleverna tycker det är mycket roligare att fånga och kasta föremål med hela sin hand istället 

för med muspekaren på datorn. ”Låt eleverna komma fram till tavlan och prova de olika 

pennorna, kalibrera tavlan, titta på eller leta bland bilderna i galleriet, sök på Google, agera 

sekreterare vid tavlan i olika samman hang med mera”(Robling & Westman, 2009, s.75). 
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2.7 Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 

Jedeskog (1996, s. 84-85) skriver att så kallade drillprogram används i skolan för att kunna ge 

eleverna möjlighet att på egen hand träna på t.ex. stavning och ordkunskap. Hon skriver också 

att det absolut viktigaste användningsområdet inom svenskundervisningen är att kunna 

använda datorn som ordbehandlare vid processinriktat skrivsätt. Genom att använda 

ordbehandlaren på datorn underlättas elevernas bearbetning, att lägga till meningar, ändra 

styckeindelningar och korrigera stavfel. Man kan använda sig av olika sätt för att engagera 

flera elever i ett gemensamt skrivarbete. Det kan handla om att skriva gruppuppsatser eller att 

de ska samarbeta kring texter som t.ex. är att göra en skoltidning. 

 

Datorn är utan tvivel ett hjälpmedel i skrivprocessen. Vissa elever måste anstränga sig med 

skrivningen och under en lektion endast lyckas skriva tre meningar för hand medan när det får 

datorstöd går det på ett ”klick”. Eleverna slipper då irriteras över att inte själva kan läsa vad 

det är de har skrivit och de skriver då längre texter. Elever med läs- och skrivsvårigheter har 

ofta ett stort motstånd mot att skriva. För många misslyckanden har gjort att eleverna ogärna 

skriver något. Att skriva en gemensam tidning i klassen har uppskattats av eleverna och på så 

sätt har deras säkerhet ökat och därmed deras strävan att skriva så bra som möjligt.(Jedeskog 

1996, s.86-87)  

 

Genom att låta eleverna skriva på datorn blir texterna alltid lika tydliga och att det som skrivs 

ned på datorn är genast tillgänglig för granskning. Att bara genom några tryck på tangenterna 

och eleverna får omedelbar respons på skärmen. Att låta eleverna skriva på papper och allt 

stök som kommer till med pennor som ska vässas suddgummin som ska lånas ut till höger och 

vänster, blir det på något sätt en möda för vissa elever att skriva ner läsliga bokstäver till ord 

som sen ska försöka läsas. Ordbehandlaren på datorn befriar dessa elever från ett sådant 

irritationsmoment. Vissa av elevernas tankar blir mer betydelsefulla när de syns på 

dataskärmen. (Jedeskog 1996) 

 

Elever bör få skriva med hjälp av ordbehandlaren inte bara för att träna sin förmåga att uttrycka 

sig i skrift, utan också för att reflektera över företeelser, pröva sina tankar på kamrater och 

lärare, ställa frågor, lösa problem och formulera sina nya kunskaper.( s.89). 
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2.8 Effektivt användande av IT i skolan 

Myndigheten för skolutveckling (2007, s.20) skriver att under vissa omständigheter har 

användningen av IT i skolan effekt på elevers inlärning. Det finns tydliga tecken på att IT är 

bra för elevers motivation och lärande. Det finns också ett antal studier som visar att IT i 

skolan är positivt för utvecklingen av betygen. Elevers självförtroende vid användning av 

datorer påverkar resultaten för eleverna. Att eleverna har tillgång till dator i hemmet har stor 

betydelse för elevernas utveckling av resultat. Studien ”Impact 2” visar att IT -användningen 

skapar gynnsammare förutsättningar för att skapa engagemang i ämnet men att det också ger 

utrymme för reflektion och analys.( Myndigheten för skolutveckling 2007, s.21) 

 

IT en stor betydelse för språkutvecklingen speciellt i tidiga skeden av inlärningsprocessen 

som t.ex. vid igenkänning av ord eller uppbyggnad av ordförråd. När IT är en samordnad del 

av lektionen så har det visat sig vara en positiv effekt på inlärningen. Det finns även säkra 

tecken på att eleverna utvecklas mycket bra när man använder IT effektivt i undervisningen 

för att förstärka lärandet i läs- och skrivinlärning. Lärare upplever att ökad användning av IT 

är speciellt nyttigt för barn med inlärningssvårigheter, eftersom det då är möjligt att som 

lärare förbereda anpassade arbetsuppgifter för respektive individ och behov.( Myndigheten för 

skolutveckling 2007, s.22-23) 

 

När datorer, ordbehandlare eller presentationsprogramvara kombineras med annan teknik, 

förstärks lärandet. Det är särskilt tydligt när det gäller den interaktiva skrivartavlan. Studier 

har visat att användningen av interaktiva skrivartavlor har fungerat mycket bra som ett 

verktyg för hela klassen. När man introducerade interaktiva skrivartavlan i de tidiga 

årskurserna i skolan innebar det en tydlig positiv effekt på interaktionen i klassrummet. ”Det 

är dock inte lika tydligt att interaktiva skrivartavlor ger en långsiktig effekt på 

kunskapsinlärningen i läsning, skrivning, matematik och naturvetenskap”( Myndigheten för 

skolutveckling, 2007, s.29). Interaktiva skrivartavlor har däremot visat sig hjälpa autistiska 

elever att arbeta med varandra t.ex. under lektioner läs- och skrivkunnighet. De har då med 

hjälp av den interaktiva skrivartavlan tagit hjälp av digitala foton för att stimulera en ökad 

delaktighet. En produktiv användning av digital video har visat tydliga tecken på att 

användningen i hög grad har ökat motivationen och läs- och skrivinlärning.( Myndigheten för 

skolutveckling 2007, s.29-30)  
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2.9 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11) 

Lgr11(s.9-14) gör gällande att en viktig uppgift för skolan är att sporra elevernas kreativitet, 

självförtroendet och nyfikenhet samt låta dem pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna 

ska få möjligheten att kunna ta egna initiativ och ansvar. Eleverna ska också utveckla sin 

förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Eleverna ska också få uppleva 

olika uttrycksformer för kunskap så som drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i 

bild, text och form ska vara delar i skolans verksamhet. Skolan ska genom att använda sig av 

en varierad och balanserad sammansättning av innehållet och arbetsformerna bidra till elevers 

harmoniska utveckling. Skolan har som mål att ansvara att varje elev efter genomgången 

grundskola: 

 Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande. 

 Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit 

till sin egen förmåga (Lgr11 s.14). 

Skolan ska se till att undervisningen stimulerar elevernas intresse för att läsa och skriva. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de ska formulera egna åsikter och 

tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Eleverna ska också utveckla kunskaper 

om hur man söker och noga värderar information från olika källor.(Lgr11 s.222) 

 

Det centrala innehållet i årskurs 1-3: 

Läsa och skriva 

 Skapande av texter där ord och bild samspelar. 

 Handstil och att skriva på datorn. 

Berättande texter och sakprosatexter 

 Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. 

Informationssökning och källkritik 

 Informationssökning i böcker, tidsskrifter och på webbsidor för barn. 

 Källkritik, hur texten används påverkar innehållet. (Lgr11 s. 223-224) 

I slutet av årskurs 3 ska eleven kunna skriva enkla texter med läslig handstil och på datorn. 

Eleven ska då kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken och kunna stava ord som de 

ofta själva använder.  
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Eleven ska kunna kombinera sina texter med bilder för att förtydliga och förstärka sitt 

budskap.  De ska också kunna söka information ur någon tilldelad källa och kunna återberätta 

grundläggande delar av informationen i enkla former av texter.(Lgr11 s.227) 

 

Det centrala innehållet i årskurs 4-6: 

Läsa och skriva 

 Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. 

 Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. 

Berättande texter och sakprosatexter 

 Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-

program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

Informationssökning och källkritik 

 Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom 

intervjuer och via sökmotorer på Internet. 

 Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt 

(Lgr11 s.224-225). 

För att uppnå kunskapskravet E i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna skriva olika slags texter 

med begripligt innehåll. Eleven ska då använda sig av grundläggande regler för stavning. De 

ska kunna söka, välja ut och sammanställa information från ett begränsat val av källor och på 

så vis kunna föra enkla resonemang om informationens användbarhet (Lgr11 s.228). 
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3. Metod 
Inom forskning används två olika metoder: den kvalitativa och den kvantitativa. Jag har valt 

den kvalitativa metoden för att det är den metod som är vanligast att använda vid intervjuer. 

Den kvalitativa metoden har ett grundläggande och förstående syfte. Kvalitativa metoden 

används vid intervjuer, fältanteckningar eller dokumentärt material. Materialet man får ihop 

vid en kvalitativ forskning blir ofta mycket omfattande och blandat. ”Data” av olika slag 

måste då väljas ut och väljas bort, och skrivas om och organiseras i någon logisk form.  

(Nylén 2005 s.9) Att använda sig av den kvalitativa metoden innebär att den som intervjuar 

kan vara flexibel och ändra sin frågeställning och att man låter den intervjuade få vara med 

och påverka samtalet. På så sätt får den kvalitativa metoden intervjun att kännas som en 

vardaglig situation och ett vanligt samtal. (Holme & Solvang 1997 s.80 & 99) 

 

För att få svar på min frågeställning har jag valt att använda den kvalitativa metoden med en 

semikonstruerad intervju, där samma frågor ställs till alla pedagoger. Svaren har då en öppen 

svarsmöjlighet där pedagogerna får chansen att säga sin åsikt om samma frågor. (kvalitativ 

metod 2011) Jag har valt att intervjua pedagoger i min kommun som på ett eller annat sätt 

använder sig av datorer, IKT och SMART Board i sin undervisning. Tre av pedagogerna var 

färdig med sin utbildning år 2005 och den fjärde var färdig år 1996 och de jobbar nu på olika 

skolor i en kommun i västra Värmland. Jag spelade in intervjuerna med min mobiltelefon och 

lade sedan in dem på datorn för att kunna lyssna på dem om och om igen.  

 

3.1 Urval 

För att kunna besvara min frågeställning har jag intervjuat fyra pedagoger i en kommun i 

västra Värmland som på ett eller annat sätt använder sig av datorer, IKT och SMART Board i 

sin undervisning. För att garantera pedagogernas anonymitet har jag valt att ge dem påhittade 

namn: ”Maria”, ”Lisa”, ”Lisbeth” och ”Henry”. 

 

Maria är en utbildad F-5 lärare och har arbetat med detta sedan 2005 då hon blev klar med sin 

utbildning. Hennes nuvarande klass är hennes första klass och där har hon 21st elever varav 

14 pojkar och sju flickor. Hennes inriktningar är matematik och svenska och hon har ingen 

speciell utbildning inom läs- och skrivinlärning. Eftersom det är hennes första klass så har hon 

hela tiden haft tillgång till datorer och SMART Board. Hon hade aldrig använt sig av SMART 

Board tidigare, men nu använder hon den flitigt varje dag. 
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Hon går även en utbildning nu som handlar om användandet av iPad i undervisningen och 

dess tillhörande program iMovie som handlar om dramatiseringar som spelas in men även 

sagor. Eleverna ritar då bilder som de gör film utav. De spelar även in sig själva som 

berättarröst. Eleverna får också använda datorer så gott som dagligen i Marias undervisning. 

 

Lisa är en utbildad F-6 lärare och har arbetat med detta sedan 2005 då hon blev klar med sin 

utbildning. Hon har arbetat i allt mellan förskoleklass till 6:an, men har dock aldrig haft 1:an 

eller 2:an. Hennes inriktning är "Naturkunskap i Vardagen" och innefattar NO ämnena + 

teknik. Lisa har läst 20p (det som numera är 30 HP) läs och skrivutveckling där läs och 

skrivinlärning ingår. På den skola som hon jobbar på idag har hon en åk 6. Hon har alltid haft 

tillgång till datorer och SMART Board och är också utbildad i PIM (Praktiskt IT- och 

mediekompetens). PIM är en kombination av handledningar på internet, studiecirkel och hjälp 

i vardagen. Lisa använder datorer och sin SMART Board dagligen i sin undervisning. 

 

Lisbeth är en utbildad 1-7 lärare och har arbetat med detta sedan 2005 då hon blev klar med 

sin utbildning. Hon har hela tiden jobbat på lågstadiet och den klassen hon har nu är en 1:a, 

varav 11 pojkar och åtta flickor. Hon läste svenska läs- och skrivinlärning som specialisering 

under sin utbildning. Datorerna har hon fått på grund av att hon använder sig av IKT i 

undervisningen. Hon blandar IKT med det traditionella, eleverna får då inte bara skriva på 

datorer utan skriver också för hand. Detta beror dels på bristen av datorer. Hon har på sin 

tidigare skola haft tillgång till både datorer och en kanon.  

Henry var klar med sin utbildning 1996 och har inriktningarna svenska och SO. Henry har 

jobbat både på låg- och mellanstadiet och har ingen speciell utbildning inom läs- och 

skrivutveckling. Hans tjänst i år är: 50 % lärarlyftet IKT och lärande på Uppsala universitet, 

20 % IKT-pedagog på 2 skolor i en kommun i västra Värmland samt 30 % undervisning i ÅK 

6 (So, No, Matte och Idrott).  

3.2 Genomförande 

Innan jag intervjuade skickade jag mail till flera rektorer i min kommun för att fråga om det 

fanns pedagoger som använde sig av datorer, IKT och SMART Board i deras arbetslag, men 

fick tyvärr inte svar från någon. Jag fick då kontakta pedagoger som jag har jobbat med under 

mina verksamhetsförlagda utbildningar och på så sätt fick jag tag på pedagoger som ville 
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ställa upp på intervju. Jag förberedde intervjuerna genom att ha färdiga frågor och alla fick 

svara på samma frågor. 

 

Jag träffade de fyra pedagogerna en och en och utförde intervjuerna i enskilda rum med dem 

på den skola som de jobbar på. Jag valde att spela in intervjuerna på min mobiltelefon för att 

lättare kunna få med allt som sades. Jag inledde intervjuerna med att säga vad jag skriver om 

och vad frågorna skulle komma att handla om. Varje intervju tog ca 15-30 min, medan 

samtalen i helhet kunde hålla på lite längre med efterprat. Intervjuerna ägde inte rum samma 

dag utan hade någon dags mellanrum. Efter att jag hade intervjuat alla fyra pedagoger lade jag 

in intervjuerna på datorn för att kunna spara dem och lyssna på dem ordentligt och även för att 

kunna spola, pausa och lyssna om igen. 

 

3.3 Metodkritik 

Jag tyckte det var lite svårt att komma på bra frågor att ställa gällande mitt ämne och mina 

funderingar. Jag ville att frågorna skulle vara så öppna som möjligt. Vissa av frågorna i 

intervjun gick in lite i varandra och svaren tenderande att bli lite lika. 

 

Det finns två olika datainsamlingstekniker som används för att få en uppfattning om hur väl 

de mäter det man vill mäta. Det ena är Reliabilitet (pålitlig) och det andra är Validitet (giltig). 

Till en början användes dessa till forskningen inom den kvantitativa metoden men har börjat 

tillämpa även studier inom den kvalitativa metoden. (Holme & Solvagn 1997 s.94) 

 

Att välja den kvalitativa metoden med en semikonstruerad intervju till en undersökning tycker 

jag är bra. Man ställer sina frågor och de säger sina svar. Det är mycket lättare att få valid 

information genom en kvalitativ intervju än om man hade använt sig av en kvantitativ 

intervju. För i en kvalitativ undersökning har vi en mycket större närhet till den person som 

studeras (Holme & Solvagn 1997 s.94). Jag hoppas även att jag har fått reliabel information 

och att det som de har sagt är sant och att inget är påhittat. Jag litar fullt ut på de pedagoger 

jag har intervjua och att svaren är jag har fått är tillförlitliga. Med tanke på frågorna som jag 

ställde så tycker jag att jag har fått mycket passande och relevanta svar.  

 

En svaghet i metoden kan vara att reliabiliteten blev begränsad på grund av att jag bara 

intervjuade fyra pedagoger, vilket inte är ett tillräckligt stort antal. 



 

 

18 
 

4. Resultat 
I denna del presenteras resultatet av de fyra pedagogiska intervjuerna som jag har genomfört. 

Denna del är uppdelad i underrubriker som bygger på de mest frekventa och gemensamma 

orden från pedagogerna.  

 

Här nedan har jag gjort en tabell som visar hur ofta de använder datorer, IKT och SMART 

Board i sin undervisning. Här kan man tydligt se skillnaden på Maria och Lisa som använder 

sig mer av SMART Board och delvis datorer och på Lisbeth och Henry som använder 

datorerna mer. 

 

Tabell 1. Användandet av datorer, IKT och SMART Board i undervisningen 

Användandet av:  Maria  Lisa   Lisbeth  Henry    

Dator Dagligen Dagligen Flera gånger i veckan Dagligen    

SMART Board Dagligen Dagligen Har ingen Har ingen    

Notebook Dagligen Dagligen Inte alls Inte alls    

IKT Inte alls Inte alls Flera gånger i veckan Flera gånger i veckan    

Annat program Flera gånger i veckan Flera gånger i veckan Flera gånger i veckan Dagligen    

4.1 Motivation 

Både Maria, Lisa, Lisbeth och Henry tycker att eleverna blir mer motiverade när de få 

använda datorer och SMART Board i undervisningen. Maria berättar att ”för de äldre barnen 

blir motivationen som en drivkraft. Det kan räcka med att jag skriver till exempel 10 plus 10, 

å då ökar ju handuppräckningen bara att jag skriver på SMART Boarden att det då är nån elev 

som vill komma fram och skriva”(Maria 2011-11-21). Lisa påpekar också att hon upplever att 

det är fler elever som är delaktiga och mer motiverade när hon använder sin SMART Board 

än om hon inte gör det. Lisbeth märker att motivationen för att skriva har ökat när hon 

använder sig av datorer. Henry har också sett skillnad, speciellt på pojkarna i klassen som inte 

har så bra finmotorik, att de med datorns hjälp kan lägga energi på textinnehållet och inte på 

textstilen. Eleverna behöver då inte kämpa med sin handstil, att det till exempel ska bli snygga 

S. Bokstäverna blir automatiskt snygga när man skriver på datorn och på så sätt kan eleverna 

se hur bokstäverna verkligen ser ut och är formade.  
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Lisbeth berättar att nu när de jobbar med skrivinlärning har de först börjat med att 

”rabbelskriva” då de leker sekreterare och bara trycker på tangenterna och får känna på hur 

det är när texten flyter på. Sedan utökas detta i olika steg tills de kan skriva berättelser. 

Eleverna känner sig då motiverade till att våga gå fram och läsa upp berättelsen som de har 

skrivit inför hela klassen.  

Vissa av eleverna har bara ”rabbelskrivit” en berättelse, då vet ju den som har skrivit 

berättelsen vad den handlar om. Eftersom de då alla vill vara först med att läsa upp sin text 

tycker Lisbeth att det känns som att de är mer motiverade. De får då läsa upp sin text som de 

själva har skrivit på datorn. Lisbeth säger också att föräldrarna har märkt att deras barn är 

motiverade till att sitta vid datorn även hemma. Istället för att spela spel så har de gått in i 

Word programmet och skrivit texter. Henry säger att datorn är ett motivationshöjande verktyg 

i klassrummet. Både Henry, Maria och Lisa ser att eleverna är mer motiverade att skriva 

längre texter när de får skiva på datorn än när de får skriva för hand. Henry låter också 

eleverna arbeta med olika dataprogram som till exempel Audacity-ljud, Screenr, Photostory, 

Movie maker-film, PowerPoint, Pixlr, Photo Filtre-bild, på så sätt får eleverna uttrycka sig i 

olika former. 

 

De fyra pedagogerna säger att eleverna är mycket mer motiverade till att söka fakta på 

internet än att gå och bläddra i gamla faktaböcker i biblioteket som inte är uppdaterade. Henry 

berättar också att eleverna blir mer motiverade till att använda datorn för att de får ta reda på 

saker själva. De får ta eget ansvar. Fakta och information som finns ute på internet är oftast 

det senaste om någonting och vissa uppdateras dagligen som till exempel nyheter. De kan 

också använda sig av Nationalencyklopedin via datorn och internet och slipper på så sätt sitta 

med en tung stor bok. Detta gör dem motiverande för att de tycker att det är kul. Maria och 

Lisa ser att elevernas motivation och intresse har ökat när hon använder sig av sin SMART 

Board och på så sätt är eleverna mer engagerade under genomgångarna och lär sig bättre. 

4.2 Skrivinlärning 

Eftersom både Maria och Lisa jobbar på mellanstadiet så har de inte märkt någon större 

skillnad på om datorerna i undervisningen har påverkat skrivinlärningen hos eleverna. Henry 

märker att skrivningen flyter på mycket mer hos pojkar som har svårt med finmotoriken när 

de får använda datorer. De kan då lägga energin på innehållet i texten istället för att skriva 

fina bokstäver.  
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Lisbeth som jobbar på lågstadiet använder sig delvis av Tragetons metod, att skriva sig till 

läsning. Hon gör det inte fullt ut då hon även låter eleverna skriva på papper med penna. 

 Lisbeth låter barnen stå vid datorerna och de jobbar parvis, som Trageton skriver mycket om 

i sin metod. Genom att låta barnen jobba parvis vid datorerna har Lisbeth märkt att den som 

skriver är helt koncentrerad på bokstäverna och den som sitter bredvid är mer koncentrad på 

texten som kommer upp på skärmen.  

 

Maria säger att hon har märkt, genom att skriva på datorn så har det blivit lättare för eleverna 

att ändra och rätta sina texter i ett word program än när de har skrivit på papper med penna. 

”främst också motivationen att en del elever som inte får så mycket nerskrivet på papper som 

går med stora kliv fram när de får använda datorn”(Maria 2011-11-21). Maria nämner även att 

hon har märkt att det är som ”morot” för eleverna, att de först kan få skriva på papper och 

sedan att de får renskriva texten på datorn eller iPaden. Varken Maria eller Lisa använder sig 

av datorer i undervisningen för att underlätta skrivinlärningen hos eleverna. Men om Maria 

hade jobbat med yngre elever, skulle hon ha använt sig av datorn som skrivhjälp. 

 

 Om jag hade arbetat med yngre elever så tror jag att det är väldigt bra redskap med 

skrivinlärningen att man inte hakar upp sig på handstil och finmotoriken. För oftast är det, eller 

ofta, men det kan vara det som är problemet för en del barn att de inte kommer igång med sitt 

skrivande, att S:et inte blir fint eller att det störs sig på, eller hakar upp sig på hur de skriver men 

att dom vet hur bokstaven låter och hur den ser ut. Genom att använda tangentbord kan de skriva 

mycket mer och längre texter än vad dom skulle göra om de skrev med penna (Maria 2011-11-

21). 

Maria använder sig av datorer för att få eleverna motiverade och att det bidrar till variation 

både och i undervisningen men även gällande redovisningar och arbete.  

 

När Lisbeth använder datorerna i sin undervisning, har hon nu börjat med att eleverna först får 

”rabbelskriva”. De leker då sekreterare och trycker på alla tangenter och får då känna på hur 

det är när texten flyter på. Sedan ska de till exempel leta upp sin bokstav och ringa in den och 

räkna ihop hur många de har ringat in. Efter det fick de välja en bokstav som de vill jobba 

med. Det blir då mer och mer text som till slut blir en liten berättelse. Texten utvecklas hela 

tiden, men det är väldigt individuellt. Vissa skriver kortare texter medans vissa fortfarande 

”rabbelskriver”, men de har då inte avslutat första terminen i ettan.  

Lisbeth hänger också upp några av elevernas texter på väggen i klassrummet och byter sedan 

ut dem en gång i veckan mot nya texter.  
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Hon låter också eleverna träna på finmotoriken genom att låta dem måla och rita bilder till 

sina texter. Lisbeth bygger hela tiden på texterna och ställer mer och mer krav på eleverna, 

fast på deras nivå. 

Jag valde att sätta tema, då fick dom skriva om djur. Jag sa inget om hur eller vad eller så, men 

om djur. Sen så skrev vi om vänner förre vecka och då la jag till, det här att jag vill att dä ska 

vare mä nånting vart dom ä, i berättelsen, alltså en plats där dom befinner sig, vad dom håller på 

med, vad dom gör å att dä händer nånting (Lisbeth 2011-11-23) . 

 

Hon kontrollerar alltid texterna innan hon skriver ut dem från datorn och ber eleverna berätta 

vad det är som de har skrivit. Hon frågar dem till exempel då om det finns med en plats i 

berättelsen och finns det inte det så ber hon dem tänka efter vart det skulle passa att få in en 

beskrivning av platsen. Lisbeth säger att hon inte går in och petar i texterna för mycket för 

hon tror då att skrivlusten kommer försvinna väldigt snabbt. Genom att eleverna stavar fel på 

datorn och det bli ett rött streck under ordet gör att de till slut vet hur ordet ska stavas på rätt 

sätt. Det är inget som Lisbeth då har lärt dem som att till exempel gick stavas med G och inte 

J, utan det har de lärt sig själva med hjälp utav datorn.  

 

Lisbeth använder datorer för att underlätta skrivinlärningen. ”att dom själva lär sig av sig eget 

skrivande och framför allt är det ju så här att nu får dom ju läse opp sina texter”(Lisbeth 2011-

11-23). De som vill får läsa upp sina texter och de som inte vill behöver inte. Vissa elever har 

sagt till Lisbeth ”men jag kan ju inte läsa” då har hon svarat med att ”men det ä ju du som ha 

skreve texten”. ”Dom behöver inte kunne vartenda ord för dom vet vad dä står, eftersom det ä 

dom som har skreve texten” (Lisbeth 2011-11-23). Att låta dem läsa upp sina egna skrivna 

texter inför klassen bidrar till att de känner att de faktiskt kan. 

 

Henry använder också datorer i undervisningen för att underlätta skrivinlärningen. Han anser 

att datorerna är en motorisk hjälp för de som har problem med finmotoriken. Eleverna får 

också en hjälp med stavningen och grammatiken när de använder datorer. Det blir enklare för 

eleverna att redigera och förändra sina texter när de skriver på datorn. Henry berättar också att 

det finns vissa talsystem i datorerna som underlättar skrivinlärningen för vissa elever. Eleven 

får då prata in massa ord som datorn registrerar. Datorn känner sedan igen elevens röst så när 

eleven säger till exempel: ”Det var en gång…” så kommer de orden upp på dataskärmen. På 

så sätt kan även dessa elever skriva berättelser och längre texter. 
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4.3 Samarbete 

Både Maria, Lisa, Lisbeth och Henry låter eleverna samarbeta vid datorerna. Alla fyra har 

märkt att det bidrar till diskussioner och att de lär av varnadra. Henry säger att eleverna blir 

som stöd för varandra när de får arbeta tillsammans vid datorerna.  

Han låter dem arbeta två och två vid datorerna, dels för att det räcker att jobbar parvis och 

dels för att de är brist på datorer.   

 

Maria tycker att hennes elever är väldigt duktiga på att hjälpa varandra när de jobbar 

tillsammans vid datorerna för hon har sett att vanan vid att jobba med datorer skiljer sig. Då 

hjälper de eleverna som har mer vana vid datorerna sina kompisar. Lisa låter dem helst sitta 

max två och två vid datorn, annars om de är flera tycker hon att det oftast är en som skriver 

det som ska skrivas och de andra sitter och pratar om något helt annat i bakgrunden. ”helst 

tycker ju jag att det är bäst när de får jobba en och en, så att alla liksom får arbeta lika mycket 

vid datorn.  Men eftersom vi har så få datorer är det nästan ett måste med två”(Lisa 2011-11-

21). Lisa märker också att vanan vid datorer skiljer sig och att även hennes elever som är vana 

vid datorer och vissa program hjälper de andra som inte är lika vana och på så sätt bidrar det 

till diskussioner. 

 

Lisbeth har sett att hennes elever samarbetar vid datorerna på olika sätt. En del behöver det 

för fantasin och en del behöver det för skrivutvecklingen och läsutvecklingen. Hon märker att 

eleverna hjälper varandra att ljuda orden, som till exempel om en elev ska skriva ordet DET 

så kan kompisen ljuda ordet D-E-T och säga vilka bokstäver hör du i ordet DET, vilka 

bokstäver ska du skriva och på så sätt kommer samtalet och diskussionen igång. Då är det 

jätteviktigt att de får samarbeta och ta hjälp utav varandra. Det kan också bli livliga 

diskussioner om stavningen på vissa ord, när en elev säger ”nej men jag vet att det inte stavas 

så, det där ser fel ut”. Eleverna ser så mycket mer när de samarbetar vid datorn till exempel att 

det inte blir ”hål” emellan orden, och då får Lisbeth förklara att det kallas mellanslag och att 

det är den långa tangenten på tangentbordet som ska tryckas ner för att få ett mellanslag 

mellan orden. Hon märker även att om eleverna sedan skriver en text för hand så kan de säga 

till en kompis ”mä du har ju glömt att göra ett mellanslag mellan orden”. Då väljer de att 

använda datatermerna eftersom det är det som de har jobbat med. Maria och Lisa som 

använder sig av SMART Board i sin undervisning har sett att de samarbetar när de till 
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exempel får spela mattespel och liknande saker. De hjälper då varandra genom spelen och 

säger vad som ska göras eller vad som ska skrivas.  

4.4  För- och nackdelar med datorer och SMART Board. 

Tabell 2. 

         Maria         Lisa         Lisbeth         Henry    

Fördel 

med dator 

 Finns otroligt med information. 

 Jobba med källkritik. 

 Bra material och filmer att 

arbeta med. 

 Eleverna tycker själva att det 

som de skriver blir mycket bra. 

 Inte lika tidskrävande  

 Eleverna blir mer skapande och 

kreativa när de sitter vid 

datorn. 

 Mycket information och 

fakta. 

 Det finns oändliga 

möjligheter. 

 Se på webbkamera ifrån 

andra länder. 

 Det sparar tid när de får 

skriva på datorn. 

 Mer varierat arbetssätt. 

 Använda program som 

Lexia och andra 

program som man kan 

träna matte eller 

svenska med. 

 Det är barnens värld. 

 Inte lika tidskrävande. 

 Oerhört mycket 
info finns tillgängligt. 

 Det blir ett  
Specialpedagogiskt 

 redskap för en del  

elever. 

 Roligt och 
motivationshöjande  

verktyg. 

 Varierad  

undervisning. 

 

      

Nackdel 

med dator 

 Man kan inte lita på dem. 

 Eleverna tycker att datorerna 

krånglar. 

 Man vågar inte ta risken att 

datorerna fungerar. 

 För få datorer. 

 Komplicerat när man inte 

har trådlöst nätverk och 

inte har tillräckligt med 

datorer. 

 

 Svårt att släppa barnen 

fria vid datorn, man 

måste vara med ett 

öga hela tiden. 

 

 Få datorer.       

Fördel med 

SMART 

Board 

 Genomgångsredskap. 

 Se på film, se de senaste 

nyheterna, söka fakta och 

information, spela spel. 

 Eleverna blir mer nyfikna, visar 

intresse, mer motiverade och 

blir mer delaktiga i 

undervinsingen. 

 Undrar någon på något är det 

bara att få upp det på sin 

SMART Board. 

 Används i de flesta 

ämnena. 

 Man kan se på film, bra 

lektionsmaterial för 

eleverna där de får komma 

fram till SMART Boarden 

och använda hela kroppen 

till att flytta föremål. 

 Introduktion inför lektion. 

 Se på film och de 

senaste nyheterna, få 

världen framför sig. 

 Lättare att visa saker 

för barnen om t.ex. 

hur man använder 

Word programmet. 

 

 Vet inte       

Nackdel 

med 

SMART 

Board 

 Finns inga  Tidskrävande att göra 

lektionsmaterial. 
 Finns inga  Vet inte       
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På föregående sida har jag gjort en tabell som visar vad de fyra pedagogerna anser vara för- 

och nackdelar med datorer och SMART Board i undervisningen. Svaren som kommer upp i 

tabellen löper igenom texten. Det är bara några saker som tillkommer i tabellen som kanske 

inte inträffar i den löpande texten, som till exempel i underrubriken nackdelar om datorer och 

SMART Board, att eleverna tycker att datorerna krånglar, att de är krångligt om man inte har 

trådlöst nätverk och att det är tidskrävande att göra lektionsmaterial till sin SMART Board. 

Med denna tabell vill jag tydligt visa vilka för – och nackdelar det finns med datorer och 

SMART Board i undervisningen med hjälp av pedagoger som använder sig av dessa verktyg. 

Man kan tydligt se att de fyra pedagogerna är någorlunda överrens när det gäller vissa saker. 

Även om Lisbeth inte använder sig av en SMART Board i sin undervisning vet hon ändå 

fördelar med att ha en, eftersom hon hade en kanon (dator ihopkopplad med en kanon i taket 

som visar bilden antingen på en vanlig whiteboard tavla eller på en duk) på sin förra skola. 

Medan Henry varken visste för- eller nackdelar med att använda en SMART Board.  
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5. Diskussion 
I denna del följer min diskussion av metodval och resultat hopknutet med litteraturen som jag 

har valt och tyckt varit relevant till min undersökning.  

5.1 Metoddiskussion 

Jag valde formen av den kvalitativa metoden med en semikonstruerad intervju när jag utförde 

mina intervjuer. Genom samtalen med pedagogerna jag intervjuade fick jag svar på de flesta 

tankar och funderingar som jag hade inför mitt arbete. Det kändes bra att använda sig av en 

semikonstruerad intervju där jag ställde samma frågor till alla pedagogerna men att frågorna 

har öppna svarsmöjligheter. Det ger pedagogerna mer chans att säga sin åsikt om samma 

frågor. (kvalitativ metod 2011)  

 

Jag tyckte att det kändes tryggt att ha färdiga frågor som de fick svara på eftersom jag inte är 

van att intervjua. Men jag kanske kunde ha fått ut ännu mer av pedagogerna om jag hade 

varierat mina frågor eller låtit dem berätta fritt om sitt använda av datorer, IKT och SMART 

Board i undervisningen. Jag tror också att resultatet hade blivit mer omfångsrikt och 

varierande om jag hade intervjuat flera pedagoger i min kommun. Men det har varit svårt att 

hitta pedagoger som använder sig av datorer, IKT och SMART Board och som använder sig 

av Tragetons metod. Svaren på mina intervjufrågor har varit väldigt varierande och även så 

längden på intervjuerna. Hade alla av de intervjuade pedagogerna gett fylliga och motiverande 

svar hade jag inte haft behöva intervjua flera än dessa. Det som är positivt med att intervjua är 

att det är väldigt lätt att komma på följdfrågor som man kan klämma in efter att man har fått 

svaret av personen man intervjuar eller under tiden som han/hon förklarar svaret. Hade jag 

haft mer tid på mig hade det varit kul att se hur eleverna tycker det är att använda sig av 

datorer, IKT och SMART Board i undervisningen. Jag skulle också ha kunnat, om jag hade 

haft mer tid, använt mig av flera metoder så som enkäter och observationer. På så sätt skulle 

jag ha fått ett mycket större och innehållsrik resultatdel.  

 

 Nylén (2005 s.9) skriver att när man använder sig av den kvalitativa metoden får man ett 

mycket omfattande och blandat material. Av detta material måste irrelevanta svar väljas bort 

och väljas ut, och skrivas om och organiseras i någon logisk form, det stämmer. Jag är väldigt 

glad och tacksam över att jag spelade in mina intervjuer för att få med vartenda ord de sa.  

Jag tycker att det har varit en fördel att kunna lägga in intervjuerna på datorn och spara dem 

så att man kan lyssna på dem om och om igen, spola fram och tillbaka, pausa och stoppa.  
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Med den kvalitativa metoden kom jag pedagogerna mycket närmare och fick en större närhet 

till dem. Jag hoppas och tror att de jag intervjuade inte betedde sig så som de annars inte 

skulle ha gjort. Jag tro inte heller de tillrättalade sina svar efter vad de uppfattade som mina 

förväntningar.  Jag hoppas att de gav mig både reliabla och valida svar. (Holme & Solvang 

1997 s. 94-95) Men som jag har skrivit tidigare så kan jag inte göra annat än att lita på dem, 

för jag vet inte om svaren är tillfullo tillförlitliga eller påhittade. 

5.2 Resultatdiskussion 

De fyra pedagogerna som jag har intervjuat, kan alla se att eleverna blir mer motiverade när 

de får använda datorn. Svaren som jag har fått på frågan angående motivationen hos eleverna 

stämmer ihop med det som Alexandersson (2001), Taube (2011) och Jedeskog (1996) skriver 

att eleverna känner sig mer motiverade till att skriva när de inte behöver lägga energi på att 

stava rätt och göra fina bokstäver. Detta är något som både Lisbeth och Henry har sett. Jag 

tycker det är väldigt intressant att först läsa om något sådant och sedan få svar på att det 

fungerar i verkligenheten. Ibland när man läser något så fungerar det inte alls så i praktiken. 

Det är både intressant och motiverande att se att det fungerar. Henry har framför allt sett att 

pojkarna som har det svårt med finmotoriken, uppskattar användandet av datorer och detta är 

också något som både Jedeskog (1996) och Taube (2011) tar upp. Deras texter blir således 

lika ”snygga” som alla de andras och blir då motiverade till att skriva mycket mer och längre 

texter. 

 

Både Lisa och Maria har upplevt att eleverna blir mer delaktiga och motiverade när de 

använder sin SMART Board. De har märkt att enkla uppgifter som 10 + 10 ökar 

handuppräckningen hos eleverna. Det är också intressant att se att eleverna blir så mycket mer 

intresserade och engagerade när det gäller att få svara på en SMART Board än att få skriva på 

en vanlig whiteboard. Är det på grund av att det är touch och att de kan använda hela kroppen 

med att svara? Det stämmer som Robling och Westman (2009) skriver att en SMART Board 

väcker både nyfikenhet och lust till lärande. Det har både Lisa och Maria gett svar på. Det är 

också något som jag själv har sett under mina verksamhetsförlagda utbildningar. Det är 

ganska fascinerande att se, att det verkligen stämmer. 

Eftersom barnen idag omges med datorer, internet, mobiltelefoner så är de vana att snabbt 

kunna söka upp fakta och information om saker och ting (Robling & Westman 2009).  



 

 

27 
 

De intervjuade pedagogerna säger sig se att eleverna blir mer motiverade till att söka fakta på 

internet, än att gå till skolbiblioteket för att söka fakta och information.  

 

Jag förstår pedagogerna att de låter eleverna söka fakta och information på internet då 

skolbiblioteken ofta är dåligt uppdaterade och deras böcker ibland kan vara gamla och slitna. 

Jag skulle heller inte känna mig motiverad, som elev, att söka information om något och så 

måste jag sätta mig med en gammal bok som inte är uppdaterad på ca 10 år. Samtidigt som 

det tar tid att hitta böcker i biblioteket går det på ett ”klick” att få fram fakta och information 

på datorn. Men det är då viktigt att det som Maria säger att de lär sig om källkritik. Lgr11 gör 

gällande att eleverna ska kunna se om en text som de hittar på internet stämmer överrens med 

innehållet, om innehållet är sant eller falskt. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver att användandet av datorer är bra för elevernas 

motivation och inlärning., och att datorer i undervisningen är positivt för utvecklingen av 

betygen. På frågan om användningen av datorer i undervisningen har bidragit till att eleverna 

har uppnått undervisningsmålen i de intervjuade pedagogernas ämne, fick jag av de flesta 

pedagoger svaret och ja. De tycker att det har varit en bidragande del till att de har uppnått 

målen. Eftersom pedagogerna numera följer Lgr11, är det en del av undervisningen att 

eleverna ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande. Jag håller med om detta och jag tror att datorn kan 

vara en bidragande del till att eleverna uppnår målen. Jag tror att om eleverna känner sig mer 

motiverade så kan det vara en stor bidragande del till att de faktiskt klarar av skolan och på så 

sätt uppnår målen. Det kan man tänka efter själv, är man motiverad till att uppnå något så gör 

man det. 

 

Trageton (2005) tar upp i sin bok att man ska låta eleverna jobba parvis vid datorerna för på 

så sätt förekommer det dialoger, och att läraren har lättare att få ögonkontakt med eleverna för 

att kunna stödja diskussionen. De ska också jobba parvis för att kunna hjälpa varnadra och att 

föra diskussioner. De fyra pedagogerna låter eleverna samarbeta vid datorerna, vilket jag 

tycker är mycket bra. De kan på så sätt hjälpa varandra och de bidrar till diskussioner.  

Det finns alltid någon som är bättre än någon annan och kan på så sätt vara ett stöd för den 

”svagare” eleven, genom att visa och hjälpa till. 

 Både Lisa och Henry nämner: Det räcker med att låta dem jobba parvis vid datorerna för det 

bidrar annars till för mycket prat och att det är bara en utav eleverna som gör jobbet.  
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De fyra pedagogerna låter eleverna jobba tillsammans också på grund av att de inte har så 

många datorer. Lisbeth låter dem samarbeta eftersom hon delvis använder sig av Tragetons 

metod. Jag tycker att Lisbeth använder en bra kombination av traditionell handskrivning och 

Tragetons metod.  

 

Man får inte glömma bort handstilen och att öva på finmotoriken. Lisbeth sa att hon låter 

eleverna träna på finmotoriken genom att låta dem rita bilder till sina texter men att hon också 

låter dem skriva för hand.  Jag fattade tycke för Lisbeths kombination och skulle själv vilja 

jobba så om jag undervisade yngre barn. Det är viktigt att se handskrivningen som ett 

komplement till datorskrivningen.  

 

Som jag skrev i resultatdelen så använder sig Henry av olika dataprogram som eleverna arbeta 

med, som till exempel Audacity-ljud, Photostory, Movie maker-film med mera. På så sätt får 

eleverna uttrycka sig i olika former. Det anser jag är mycket bra, att eleverna inte bara får 

använda till exempel Word programmet för att skriva texter utan de får arbete med datorena 

på andra sätt också. Det som jag blev väldigt missnöjd med är de torftiga svaren som Henry 

gav. Med tanke på att han jobbar 50 % lärarlyftet IKT och lärande på Uppsala universitet och 

20 % IKT-pedagog på 2 skolor i en kommun i västra Värmland så förväntade jag mig väldigt 

innehållsrika och givande svar från honom. Men istället fick jag mer eller mindre bara 

punktsvar ifrån honom eller svar som bara innehöll ca två – tre meningar. Jag undrar vad 

orsaken till detta kan bero på. Han kanske var omedveten om vad han skulle svara. Han 

kanske inte har några reflektioner över vad han gör, utan bara gör sin sak utan att egentligen 

veta varför. Därför innehåller inte min resultatdel så mycket ifrån honom. Jag hade hoppats 

på, innan jag intervjuade honom, att jag skulle lyckas få ihop en resultatdel som var kanske 

nio – tio sidor lång för jag trodde som sagt att jag skulle få ut så mycket av honom. Jag tycker 

att en person som jobbar mycket med IKT och som även undervisar i det borde ha mycket 

mer att komma med än med de svaren jag fick av honom. 

 

I helhet är jag mycket nöjd med min undersökning och med mitt resultat. Jag trodde inte från 

början att jag skulle hitta så många som använder sig av datorer, IKT och SMART Board i 

undervisningen i min kommun. 

 Det finns säkert många fler pedagoger i min kommun som använder sig av dessa verktyg, 

men jag tyckte att det räckte med att intervjua fyra stycken. Jag hade som sagt hoppats på att 

få ut mer givande svar från vissa, men är nöjd med det jag lyckades få ihop.  
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I framtiden när jag jobbar som pedagog hoppas jag att jag får möjlighet att kunna jobba med 

datorer och SMART Board i min undervisning. Efter att ha sett hur både effektivt och 

användbart det är så har jag svårt att se mig själv utan dessa verktyg. Jag önskar jag får 

möjligheten att precis som Lisbeth, kunna kombinera Tragetons metod med den traditionella 

handskrivningen. Jag tror att det i framtiden kommer bli allt mer högre krav på 

datorskrivandet i samhället, därför tycker jag att det är viktigt att man inte glömmer bort 

handskrivandet i skolan också.  
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