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Syftet med studien var att söka förståelse för hur en grupp åtta- nioåringar och deras lärare upplever 

datorers betydelse för skrivutvecklingen. En fenomenologisk ansats har använts och det sociokulturella 

perspektivet är utgångspunkt för undersökningen. Sju barn och två lärare har intervjuats. Observation av 

skolmiljön och ett lektionspass i svenska, där barnen arbetade med datorerna har genomförts. Två texter 

från vart och ett av barnen har samlats in, en handskriven och en datorskriven, vilka jämförts 

sinsemellan.  

Elevintervjuerna har visat att datorn ses som viktig i barnens liv både i och utanför skolan. De 

intervjuade barnen lyfter fram några olika möjligheter som datorn erbjuder i deras skolarbete. I de 

datorskrivna texterna visar barnen att de experimenterar med datorns möjligheter till att ändra typsnitt, 

textstorlek med mera. Datorerna ses, av barnen, som viktiga skriv- och kommunikationsverktyg 

samtidigt som de kan hjälpa till att höja motivationen för skrivande och utformande av texter. Barnen 

säger att i matematik är datorn rolig att använda liksom när det gäller att göra egna presentationer och 

bildspel, menar barnen. Lärarna anser att datorerna är ett betydelsefullt arbetsredskap i skolan som ingår 

som en naturlig del och att det gäller att lära sig att använda dem på ett pedagogiskt och bra sätt i skolans 

vardagsarbete. Det vidgade textbegreppet och multimodalitet är användbara begrepp vid förståelsen av 

barnens kompetens, avseende datoranvändning och skrivande. 
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The purpose of the study was to seek the understanding of how a group of eight-nine year old children 

and their teachers feel about the importance of computers related to the children´s writing development. 

A phenomenological approach has been used and the socio-cultural perspective is the starting point for 

the investigation. Seven children and two teachers were interviewed.  

Observation of school environment and a lesson in Swedish, where the children worked with computers, 

has been completed. Two texts from each of the children have been collected, a handwritten one and a 

typewritten one. These texts were compared. The interviews with the pupils have shown that computers 

are seen as important in the children's lives, both inside and outside the school. The result shows that the 

children raise a few different possibilities that the computer offers in their school work. The typewritten 

texts show that the children are experimenting with the computer's ability to change the font, text size 

etc. 

The children explained that computers are important tools for writing and for communication, at the 

same time as they can help to raise the motivation for writing and the drafting of texts. The computer is 

fun to use in mathematics as well as when it comes to making your own presentations and slideshows.  

The teachers believe that computers are an essential tool in school included as an integral part, and that 

one need to learn to use them in a pedagogical way in the school's day-to-day work. The wider concept 

of multimodality and texts are useful concepts for the understanding of children's competence in respect 

of computer usage and writing.  
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Inledning 

I dagens samhälle ställs krav på att medborgare har en kompetens i att vara litterata. I detta 

ingår, förutom läsfärdigheter, att ha kunskaper avseende att kunna uttrycka sig i tal och skrift. 

För elever i slutet av tredje skolåret finns ett uttalat krav att de såväl ska kunna skriva 

berättande texter som enklare faktatexter. Detta finns beskrivet i kursplanen för grundskolan 

från 2008. Det innebär att barn ska ha en funktionell skrivfärdighet vid ca nio års ålder. 

Utöver detta har också en digitalisering i både skola och samhällsliv kommit till. En vana vid 

att arbeta med datorer, på flera olika sätt, ses ofta som en självklarhet. I den nuvarande 

läroplanen skrivs att eleverna skall kunna språkbehandling i ”digitala medier” och att de skall 

ha tillräckliga kunskaper i textbehandling ”för fortsatta studier” (LGR 11, s.13). 

Lärarnas uppgift, att stärka alla barn i deras digitala kompetens, är viktig framöver och skolor 

har ett stort ansvar för att skapa likvärdighet för elever eftersom barn växer upp med olika 

uppväxtvillkor. I mitt arbete som lärare och specialpedagog har jag intresserat mig för hur vi i 

skolan kan väcka läslust hos eleverna och stärka dem i deras läs- och skrivutveckling. Jag har 

sett hur många barn behöver ett särskilt stöd i den tidiga läsutvecklingen och det är av intresse 

att söka förstå hur datorn kan vara ett verktyg för att skapa motivation och lust hos barnen att 

skriva egna texter. Att stärka barnen i det tidiga läsandet och skrivandet bör ses som ett sätt att 

arbeta för att förebygga eventuella svårigheter med läsning och skrivning. 

Från den specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2011, s.5) poängteras att det handlar 

om att ”rusta alla elever för framtidens utmaningar” och att IT (informationsteknik) ”ökar 

möjligheten att nå skolans mål”. Det finns tre viktiga aspekter att beakta och förhålla sig till, 

avseende IT-kompetens, och de är demokratiaspekten, arbetslivsaspekten och 

inlärningsaspekten vilket finns beskrivet i ett nationellt program för IT i en regeringsskrivelse 

(1998). Vi kan också notera att EU-kommissionen har tagit upp digital kompetens som en av 

åtta nyckelkompetenser (Tyrén, 2009). 

På många skolor i vårt land diskuteras huruvida man skall göra en-till-en-satsningar så att 

varje barn har en egen dator. Samtidigt höjs röster om att för mycket datorarbete kan leda till 

att barnen inte får en gynnsam utveckling (Hallerström & Tallvid, 2008). Forskning har visat 

att det krävs att lärare måste ha en egen säkerhet för datoranvändning och även utarbetade 

pedagogiska idéer för att datoranvändningen skall vara lyckosam i skolan. Det räcker således 

inte att endast förse eleverna med datorer om inte de vuxna har kunskaper och strategier för 

hur arbetet med datorerna skall gå till (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). 

Hur skolor kan arbeta för att ”rusta alla elever” och hur man kan förebygga skrivsvårigheter är 

ett angeläget område att studera. Att dagens barn använder teknikens möjligheter finns det 

kunskap om (Olsen, 2000) och i skolan bör vi ta vara på deras kompetens och lust att arbeta 

med flera medier parallellt. Att få veta hur barn i lågstadiet ser på sin egen datoranvändning 

och sitt skrivande är av stort intresse, menar jag. I föreliggande arbete presenteras en studie 

där barn intervjuats om sina tankar om skrivande och datorer. Dessa barn går i årskurs två och 
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är åtta-nio år gamla. I barnens hemkommun har man tagit ett skolpolitiskt beslut om att ha ett 

datorprojekt där det satsats på att köpa in en bärbar dator på två elever, till alla klasser i 

årskurs två. Man valde således att prioritera de yngre skoleleverna för sin satsning. Två av de 

involverade lärarna har intervjuats för att skapa förståelse för hur de upplever att det har varit 

att delta i datorprojektet. 

Bakgrundsinformation om skolan 

Studien genomfördes i en mindre landsortskommun där det finns tre skolor för F-5, och en 

skola för 6-9. Inför beslutet om datorprojektet studerade skolornas tre rektorer tillsammans 

med kommunens skolpolitiker hur en annan kommun lagt upp sitt arbete med att göra en 

liknande datorsatsning. Inom rektorsområdet fanns tidigare problem med måluppfyllelse då 

många elever inte nådde målen för att bli behöriga att söka till gymnasiet. I ledningsgruppen 

beslutades att genomgripande förändringar skulle göras för att ändra på detta. Man skulle se 

över skolans sätt att organisera sitt arbete.  

Personalen har läst mycket pedagogisk litteratur tillsammans för att utveckla skolan. De har 

bland annat studerat och diskuterat mycket om inkludering och samarbete 

När ledningsgruppen tyckte att en bra plattform arbetats fram togs ett beslut om att göra en 

datorsatsning. I deras diskussion konstaterades att det är viktigt med tidiga insatser. Den 

ståndpunkten ledde fram till att göra datorsatsningen för de yngre skoleleverna, där man hade 

totalt 60 barn i årskurs två. En av grundtankarna var att barnens skrivutveckling kan gynnas 

av att lära sig använda datorer. Här har Tragetons (2005) idéer om ”att skriva sig till läsning” 

funnits med som inspirationskälla för att satsa på barnens skrivutveckling. 

När ledningsgruppen tyckte att en bra plattform arbetats fram togs ett beslut om att göra en 

datorsatsning. I deras diskussion konstaterades att det är viktigt med tidiga insatser. Den 

ståndpunkten ledde fram till att göra datorsatsningen för de yngre skoleleverna, där man hade 

totalt 60 barn i årskurs två. En av grundtankarna var att barnens skrivutveckling kan gynnas 

av att lära sig använda datorer. Här har Tragetons (2005) idéer om ”att skriva sig till läsning” 

funnits med som inspirationskälla för att satsa på barnens skrivutveckling.  

En bakomliggande tanke med att köpa in en dator på två elever var att barnen också skall 

arbeta tillsammans vid datorerna. Man tänkte sig att det kan utveckla barnens förmåga att lära 

av varandra och att barn lär i samspel. Rektorns roll var att hålla sig informerad och ta aktiv 

del i hur vardagsarbetet flyter på med barnen. Att gå runt och besöka klasserna och att skapa 

möjligheter för pedagogerna att ha erfarenhetsutbyte med varandra anses vara viktigt. Man 

hade anammat idén: för att lyckas med satsning på datorer är lärarnas egen säkerhet och lust 

att använda datorer i undervisningen en viktig faktor. En annan aspekt, som var viktig, var att 

göra föräldrarna delaktiga. Inför datorsatsningen informerades föräldrarna vid ett 

föräldramöte. Utöver det inledande mötet gavs kontinuerlig information till föräldrar via ett 

månadsblad. Det fanns ett önskemål från skolornas ledningsgrupp om att en studie av 

datorprojektet genomförs. De önskade att någon utifrån gjorde studien och att det skulle leda 

till att pedagogerna skulle lära mer och förhoppningsvis få syn på hur arbetet kan 

vidareutvecklas och kopplas till erfarenheter från annan liknande forskning.  
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Syfte 

Mitt syfte är att skapa förståelse för hur en grupp barn på lågstadiet och deras lärare upplever 

datorers betydelse i skolan, framför allt med avseende på barnens skrivande med datorn som 

verktyg. 

Mina forskningsfrågor är: 

 Hur upplever och beskriver barnen sin skriftspråkliga förmåga?  

 Hur uppfattar barnen datorn som verktyg i sitt skolarbete? 

 Hur beskriver barnen sitt skrivande då de arbetar med dator jämfört med när de skriver 

med papper och penna? 

 Hur ser lärarna på barnens datoranvändning? 

 Hur uppfattar och beskriver lärarna elevernas skrivutveckling och deras texter?   

 

Fenomenologi  

I studien används en fenomenologisk ansats där jag vill lyfta fram barns egna upplevelser av 

sitt skrivande och skolans satsning på att erbjuda dem tillgång till datorer i skolan. Genom att 

göra kvalitativa intervjuer söker jag förståelse för barnens vardagsvärld. Kvale (2006, s.55) 

skriver: ”Den kvalitativa forskningsintervjun har unika möjligheter att träda in i och beskriva 

den levda vardagsvärlden.” Här följer en kort beskrivning av fenomenologisk 

forskningsinriktning. 

Fenomenologin är ett teoretiskt perspektiv inom hermeneutiken (Hartman, 2004). Författaren 

skriver att ”hermeneutiken är läran om hur man når förståelse för människors livsvärld genom 

tolkning” (s.193). Livsvärlden är ett begrepp inom fenomenologin som förklaras med vilken 

mening och förståelse som individer har för sig själva och sin egen situation. Forskaren 

försöker, i sin tur, förstå, tolka och beskriva livsvärlden. Fenomenologin har kommit att 

användas inom samhällsvetenskaperna, såsom psykologi, sociologi och pedagogik. En grupp 

forskare i Göteborg har arbetat med att vidareutveckla en fenomenologisk livsvärldsansats 

sedan 1980-talet (Bengtsson, 2001). 

Från början är fenomenologin en kunskapsteoretisk inriktning som utvecklades av den tyske 

filosofen Husserl i början av 1900-talet. Han uttrycker att den är en erfarenhetsfilosofi och 

hans tankar har sedan vidareutvecklats av bland andra  filosoferna Heidegger, Merleau-Ponty 

och Gadamer. Enligt Husserl är fenomenologin också att betrakta som en metod vilket han 

uttryckte som ”vi vill gå tillbaka till sakerna själva” (Bengtsson, s.25).
1
  ”Sakerna” är således 

objektet för det som undersöks. I denna studie är ”sakerna” hur elever och lärare upplever och 

erfar datorernas betydelse för skrivande och den fenomenologiska ansatsen används för att 

söka förståelse för deras upplevelser genom att jag tolkar deras utsagor i intervjuerna. Enligt 

Gadamer kommer forskarens egen förståelse att prägla dennes uppfattning om 

                                                           
1
 Husserl har beskrivit uttrycket ”sakerna själva” i  Logische Untersuchungen i band ll från 1913. 
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intervjupersonernas livsvärld. Han kallar detta att en horisontsammansmältning sker 

(Gadamer i Hartman, 2004) när forskarens erfarenhet, horisont, möter de intervjuades 

erfarenheter, horisonter. ”Horisontsammansmältningar är alltså det man söker i hermeneutiska 

undersökningar” enligt Hartman (2004, s. 189). Som forskare är man en del av livsvärlden 

och det gäller att distansera sig för att kunna beskriva och problematisera den vardagliga 

förståelsen av livsvärlden och för att bidra med lärande (Nielsen, 2005). 

Merleau-Ponty (1945) använder begreppet ”den levda kroppen” som en utgångspunkt för sin 

filosofi där uttrycket ”till-världen-varo” skapats av honom. Den egna kroppen är, enligt hans 

idéer, vår tillgång till världen. Han talar om att införliva ting med vår egen kropp och att 

tingen kan vara medel för att utvidga och omgestalta vår värld. Han menar att när ting 

införlivas med den egna kroppen så innebär det att en vana har bildats. I min studie finns en 

koppling till denna idé om att införliva ett ting, datorn, med kroppen och att förvärva en vana. 

Jag kommer att använda mig av uttrycket ”förvärva en vana” längre fram i texten. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Min teoretiska utgångspunkt är förankrad i en sociokulturell syn på kunskap vilken beskriver 

att individens deltagande i sociala och kulturella sammanhang leder till lärande (Vygotskij, 

1934). Centralt är att lärandet varierar när omständigheter och omgivande förhållanden 

varierar (Nyström, 2002, Säljö, 2000). Illeris (2001) beskriver i en modell om lärande att det 

finns tre dimensioner. Dessa dimensioner är: innehåll, drivkraft och samspel. Lärande består 

enligt honom av två processer som måste vara aktiva för att ett lärande skall uppstå. Det är 

tillägnelseprocessen och samspelsprocessen. Teorin är användbar för mig i studien och 

används längre fram i texten. 

Vidare ansluter jag mig till de idéer som framförs av Dahlgren m.fl. (2006) som menar att 

skriva och läsa är kulturella handlingar. Skrivandet uppstår i ett behov och skriftspråket är 

därför en kulturprodukt. Dessa forskare ser skriftspråket som ”ett verktyg för kommunikation 

och tänkande” (s. 37). Såväl språkutveckling som kunskapsutveckling är beroende av sitt 

sammanhang och ses som en konstruktiv process och läsning är beroende av den sociala 

interaktionen (Vygotskij, 1934).  

Jag tar fasta på det utvecklingsekologiska perspektivet där man tänker att den omgivande 

miljön påverkar barn på olika sätt och att samspelet mellan barnet och miljöfaktorerna 

inverkar på barnets utveckling (Bronfenbrenner i Svensson, 2009). Inte bara den närmsta 

miljön har en inverkan utan det finns miljöer som har en indirekt påverkan på barnet enligt 

Bronfenbrenner. 
2
 Teorin om den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1934) anknyter till 

detta, där tanken är att undervisning leder till utveckling när barnet undervisas inom områden 

där de behöver stöd från någon som kan mer än barnet självt. 

                                                           
2
 Indelningen av olika miljöer som påverkar barn är på fyra nivåer, mikro-, meso-, exo- och makronivå, där 

tyngdpunkten finns på mikro- och mesonivåerna – barnets omedelbara närmiljö och kontakterna mellan olika 
närmiljöer (Svensson, 2009). 
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Alltfler personer kommer att behöva ha goda kunskaper när det gäller att skriva och 

dokumentera en del arbetsuppgifter som de har i sin yrkesutövning (Säljö, 2000). Detta ställer 

stora krav på läs- och skrivförmåga och även på att behärska modern informationsteknik. 

”Färdigheter som att kunna sammanfatta, kondensera och kritiskt värdera kommer att bli allt 

viktigare i ett informationssamhälle.” (Säljö, 2000, s.242). IT kan vara ett stöd för 

läroprocesser och utgöra en form av interaktivitet, vilket knyter an till det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2000). Interaktiviteten finns då mellan dator och användare genom att 

datorn ger en direkt respons exempelvis i färdighetsövningar och spel av olika slag. 

Det engelska begreppet literacy, som ofta översätts med skriftspråklighet, används och 

beskrivs bland annat av Kullberg och Nielsen (2008). Begreppet ger en vidgad syn på läs- och 

skrivförmåga och kan också kopplas till det utvidgade textbegreppet. Här avses texter där 

bilder, texter och ljud samverkar, också kallade multimodala texter (Kress, van Leeuwen, 

2001). I denna studie lyfts barnens tankar om deras skolarbete där multimodalitet ingår och 

därför har begreppen en relevans här. 

De teoretiska utgångspunkter som beskrivits är de övergripande teorier som används för 

studien. Dessa teorier kan länkas samman då de har liknande perspektiv, vilket innebär att de 

stödjer varandra. Både Vygotskij och Illeris beskriver samspel som en viktig del för lärande 

där teorierna visar på att lärande sker i den sociala interaktionen som skapas när människor 

samspelar och samverkar med varandra. Att skriftspråket uppstår i ett behov av att 

kommunicera med andra (Dahlgren m.fl., 2006) speglar också idén om en önskan att 

samspela med andra. Illeris tar upp drivkraft som en dimension av lärande och det kan i sin 

tur kopplas till behov av att kommunicera. Sammantaget förankras dessa aspekter i den 

sociokulturella synen på kunskap och lärande. I de nämnda teorierna finns uppfattningen att 

sammanhang och miljö starkt inverkar på lärande, vilket också är grundsynen i det 

utvecklingsekologiska perspektivet enligt Bronfenbrenner. Teorierna länkas dessutom till 

skriftspråklig miljö och begreppet literacy. Nedan följer en sammanställning av teorier dels 

gällande barns skrivutveckling dels om datorer i skolan. 

Barns skrivutveckling 

Skriftspråklig miljö  

För att barn skall utveckla en skriftspråklig säkerhet krävs en hel del träning och att de vistas i 

en skriftspråklig miljö. De behöver känna motivation för sitt skrivande och ett behov av att 

uttrycka sig. Det gäller således att barnen upplever att skrivandet ingår i meningsfulla 

sammanhang (Dahlgren, 2006, Lundberg, 2008). Det skall skapas en atmosfär kring skrivande 

och läsande som ger barnen en förståelse för det kommunikativa syftet, både med läsning och 

skrivning, så att det blir en del av barnens vardag.  Det handlar om att de får ett behov av att 

delge sina upplevelser och tankar till andra (Björk & Liberg, 1996, Nyström, 2002). 

Klassrumsmiljön bör vara utformad på ett genomtänkt sätt. Där skall finnas möjlighet till 

olika typer av aktiviteter i olika delar av rummet (Björk & Liberg, 1996). Det gäller att skapa 

arbetsplatser för olika typer av läs- och skrivaktiviteter, såväl avgränsade för en till två elever 

som plats där hela klassen kan lyssna till högläsning. En idé är att ha en typ av 
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”skrivarverkstad” där eleverna har tillgång till det material som behövs. Ett rejält utbud av 

böcker och läsmaterial bör finnas i klassrummet. I den skriftspråkliga miljön ingår även att 

barnen har tillgång till datorer vilket Björk & Liberg (1996) poängterar. 

I kommentarmaterialet till svenska (LGR 11, 2011) står:  

”Skrivundervisningen ska inte bara ge eleverna lust att skriva och ge uttryck för 

fantasi och berättarglädje. Det är också betydelsefullt att kunna skriva på ett sätt som 

kommunicerar funktionellt och väl med mottagaren.” (s.13) 

Gustafsson och Mellgren (2006) beskriver den berättande textmiljön där barn är aktiva och 

skriver utifrån sina vardagliga situationer. Barnen är då mycket delaktiga i att samtala om hur 

de skriver sina texter. I motsats till denna textmiljö tar författarna upp den passiva textmiljön 

där mer arbete läggs på den formella sidan av språkträningen. 

Tala, läsa och skriva   

När barn börjar sina försök att lära sig läsa infinner sig en medvetenhet om att det finns ett 

samband mellan tal och skrift, vilket flera forskare lyfter fram (Dahlgren m.fl., 2006, 

Kullberg, 1992, Lundberg, 2008, Nyström, 2002). Skriften är dock inte en direkt översättning 

av talet utan det är ett komplext samband mellan dem (Wengelin, 2009). Vid en jämförelse av 

talad och skriftlig kommunikation kan vi märka att i den talade kommunikationen har man 

hjälp av sammanhanget som man befinner sig i. Det är ett samspel mellan den som talar och 

den som lyssnar (Dahlgren m.fl, 2006). Detta samspel finns oftast inte när vi skriver, vilket 

försvårar för många (Svensson, 2009).  Wengelin (2009, s. 144) menar att: 

”Skrivutvecklingens första och troligen största utmaning är att lära sig kommunicera 

med en icke närvarande mottagare.” 

Vi kan tänka att barns skrivande kommer ur deras ritande vilket Vygotskij menar. En del barn 

erövrar skriftspråket genom läsande och andra genom skrivande (Liberg, 1993). Vi kan också 

se det som att läsning och skrivning följs åt, för genom att läsa lär man sig att skriva och 

genom att skriva lär man sig att läsa (Nyström, 2002).  Enligt Nyström är det avgörande att 

väcka barns lust till språkliga aktiviteter och att stimulera dem på flera sätt för att de skall få 

en gynnsam språkutveckling. Pedagogens roll och förmåga att skapa ett utvecklande 

arbetsklimat har större betydelse än vilken läsmetod som väljs och det gäller att ha en 

helhetssyn i förhållande till barns språk och lärande.  

Motivation och självförtroende  

Motivationen har stark inverkan på barns lärande (Dahlgren m. fl., 2006; Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000; Taube, 2007). Forskning om motivationens betydelse lyfts bland 

andra av Westlund (2009) som påtalar att lärare bör uppmärksamma två dimensioner av 

läsmotivation: elevens självkänsla och hur eleven värderar läsning. Inom läsforskningen har 

flera modeller växt fram som visar hur lärare kan undervisa elever om lässtrategier. En av 

dessa modeller är Concept-oriented Reading Instruction (CORI) som beskrivs av Westlund 

(2009). Det bör påpekas att modellen i sig inte utvecklar läsförståelse utan det handlar om att 
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lärare lyckas få eleverna motiverade och aktiva i sin läsning. Lundberg (2008) beskriver 

varför det kan bli svårt för en del barn att lära sig att skriva och han menar att skriften har en 

abstrakt karaktär som försvårar för en del barn.  

Nyström (2002) fann att elevens upplevelse av meningsfulla sammanhang har stor betydelse 

för hur motiverad eleven blir. Ett motivationsskapande arbete handlar därför om att fånga upp 

elevers intressen och försöka bygga vidare på dem. Taube (2007) har intresserat sig för att 

undersöka barns självbild i relation till deras läs- och skrivutveckling. Hon använder 

begreppet prestationssjälvbild och konstaterar att det finns ett ömsesidigt samband mellan 

detta och läsförmåga. Hon visar att underpresterande elever generellt har en sämre självbild 

och att de har en lägre grad av språkförståelse. Dessutom har de en lägre språkproduktion. 

Sammantaget visar Taubes studie att barnen hade en sämre anpassning under första skolåret 

och att de var mindre populära bland andra barn. Barn som inte lyckas väl med sin läs- och 

skrivutveckling får en lägre värdering av sig själva i förhållande till läsning och skrivning. 

Detta kan resultera i att barnets självförtroende sänks. Här ser man att omgivningens attityder 

har stor och avgörande betydelse för hur barnet skall uppfatta sig själv (Taube, 2007). 

Svårigheter 

En grupp barn har ett så kallat omedvetet förhållningssätt till skriftspråket. De kan vara i 

riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Björk & Liberg, 1996). Författarna 

konstaterar att skolans miljö ofta inte är tillräckligt anpassad för dessa barn. Dessutom är det i 

många fall så att barnen inte heller får det stöd i sin hemmiljö som de behöver. Därutöver kan 

barnen ha utvecklat en svag självkänsla. Sammantaget kan bland annat dessa omständigheter 

leda till läs- och skrivsvårigheter hos barnen. 

För den gruppen elever där det blir svårigheter kan både föräldrar och lärare vittna om att det 

ofta blir en mödosam och mycket tidskrävande väg fram till funktionell läsning och skrivning. 

Nielsen (2005) är en av de forskare som poängterar att vi kan lära av dem som har svårigheter 

när det gäller att tillägna sig läsning och skrivning. I sin studie visar hon hur några personer 

med läs- och skrivsvårigheter gör för att söka övervinna svårigheterna. Hon skriver:  

”Inte heller är svårigheterna enbart av teknisk natur; de berör hela personligheten 

och självbilden.” (Nielsen, 2005, s.12) 

Att förebygga svårigheter 

Att kunna förutsäga vilka barn som riskerar att få problem med sin läs- och skrivutveckling är 

viktigt för att kunna sätta in tidiga insatser. Vi har kommit en bit på väg genom att 

forskningen bidragit med konkreta metoder och material. Exempel på detta är den så kallade 

Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007). Genom att arbeta med metoden kan en språklig 

medvetenhet hos barnen växa fram vilket är en avgörande faktor för en god läsutveckling. 

Samtidigt är det viktigt att påpeka att språklig medvetenhet är ett ”diffust begrepp” (Svensson, 

2009) som består av flera olika slag av medvetenhet där exempelvis fonologisk medvetenhet 

är en. 
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Att lärare har en beredskap att använda olika undervisningsstrategier och metoder för att lära 

barn läsa och skriva är avgörande för att få med alla elever (Elbro, 2004). Barn behöver olika 

mycket stöttning och handledning när de lär sig. Att barn får många tillfällen till samspel och 

interaktion med varandra kan ha avgörande betydelse, (Nyström, 2002).  

Barn bör få utrymme för att använda sitt talade språk. De skall känna sig accepterade för sitt 

språk men samtidigt bör omgivningen uppmärksamma om barnets ordförråd är begränsat och 

behöver utvecklas (Taube, 2007). Högläsning är ett viktigt inslag för att barn skall höra hur 

språket byggs upp och därigenom kan ett intresse för läsande väckas. Det kan konstateras att 

det som krävs är att stimulera barnens talade språk, språkliga medvetenhet och läslust. 

Därutöver skall man söka bygga upp en positiv och tillåtande klassrumsatmosfär samt bygga 

upp goda relationer till barnens föräldrar för att skapa god samverkan mellan hem och skola 

(Taube, 2007).  

Datorer i skolan 

Nedan följer en kort beskrivning inom IT-området, med nedslag i studier och utvärderingar 

vilka beskriver erfarenheter gällande implementering av datorer i skolan. 

Skolans satsning inom IT-området 

Sverige har i skolans styrdokument lyft betydelsen av att höja kompetensen hos medborgarna 

inom IT-området. I regeringens skrivelse (1996/1997:12) beskrivs att IT kan vara en 

förändringskraft i skolarbetet, vilket Appelberg och Eriksson (1999) lyfter fram. 

Datorsatsningar i skolor har lett fram till flera studier där man velat undersöka effekterna av 

dessa satsningar (Folkesson, 2004; Hallerström & Tallvid, 2008; Pedersen, 1998; Skolverket, 

2009). Resultaten från studierna har dock inte visat på positiva effekter och forskarna har 

framfört kritik mot att det ofta saknats en pedagogisk hållning kring arbetet med datorer. Det 

har inte varit tillräcklig pedagogisk diskussion om vad datorerna skall användas till och man 

har sett att skolor mest varit inriktade på teknik och färdighetsträning och satsat på så kallade 

drillprogram (Folkesson, 2004). Användning av IT i skolan ger ingen garanti för att 

undervisningen skall förbättras, menar Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001). Det krävs 

kunskap hos pedagogerna för att strukturera och planera hur arbetet skall läggas upp med 

eleverna. Författarna skriver: 

”Det är viktigt att förstå hur det moderna kommunikationssamhället fungerar och om 

de vuxna runt barnen saknar denna förståelse hjälper det föga att barnen sitter vid 

datorn varje dag.” (s.117). 

Från specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2011) har man också konstaterat att 

skolans attityd till användning av IT har stark inverkan på möjligheten att nå skolans mål. 

Alla barn har rätt att utveckla sin kommunikativa kompetens. Att ha en förmåga att ta till sig 

ny teknik är avgörande för hur väl barn och ungdomar kan klara sig i skola och samhällsliv 

(Appelberg och Eriksson,1999). I vår senaste läroplan (LGR 11, 2011) står följande:  
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”I en allt mer digitaliserad värld är datorn ett viktigt redskap för skrivande och läsande 

och ett hjälpmedel vid textbearbetning.”  (Kommentarmaterial i svenska, s.18) 

Lärares kunnande inom IT 

Studier har visat att lärares inställning och kunnande inom IT har stor och avgörande 

betydelse för hur barnen förhåller sig till datoranvändning i skolan (Alexandersson, Linderoth 

& Lindö, 2001; Folkesson, 2004). Att barnen har en förståelse för varför datorerna skall 

användas bör ses som centralt men det har visat sig att det är vanligt att pedagoger inte 

samtalar med barn om varför datorn används i skolan och i samhället (Alexandersson, 

Linderoth & Lindö, 2001). 

Efter att ha utvärderat ett datorprojekt i år 1-3 konstaterar Folkesson (2004) att datorer kan ha 

positiv inverkan på barns tidiga läs- och skrivutveckling men även hon påpekar att lärarens 

förhållningssätt har en avgörande betydelse. Flera forskare belyser att lärarens roll förändras 

då IT tar större plats i undervisningen (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001; Folkesson, 

2004; Svensson, 2009). Lärarnas roll blir mer som handledare för eleverna vilket är viktigt till 

exempel när elever söker information via datorer. Vid användande av IT-baserade läromedel 

kan en uppgift för lärare vara att synliggöra kopplingen från det virtuella till det verkliga och 

fysiska (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Det skall således finnas ett kunnande hos 

pedagoger och ett pedagogiskt synsätt i verksamheten för att IT-satsningar skall vara en 

förändringskraft och ge en positiv utveckling av undervisningen (Folkesson, 2004). 

Många lärare kan uppleva en osäkerhet när det gäller att använda datorer i sin undervisning. 

De är möjligen påverkade av att flera studier visar hur viktigt det är att lärare har en hög IT-

kompetens. Lärares behov av kompetensutveckling inom IT har vi i Sverige haft flera 

satsningar för. Vi har haft projekt som ITIS (IT i skolan) och Lust@IT. Utvärderingar av 

projekten har visat att lärare ökat sin egen reflektion kring lärande och om IT som 

pedagogiskt verktyg (Myndigheten för skolutveckling, 2007). En utvärdering har visat att, 

utöver lärares kompetens, så är det avgörande att rektorer är drivande och arbetar strategiskt 

samt att tekniken fungerar tillfredsställande för att datorsatsningar skall stödja elevers lärande 

(Hallerström & Tallvid, 2008). 

Skriva för att utveckla läsning 

Många lärare har inspirerats av Tragetons idéer om ”att skriva sig till läsning” (Trageton, 

2005). Hans metod handlar om att barn ska lära sig att läsa och skriva med hjälp av 

datorskrivande. Det finns en försiktig hållning hos läsforskare i förhållande till Trageton som 

bland andra Lundberg (2008, s.96) beskriver utifrån att ”metodiken inte fått en strikt och 

godtagbar vetenskaplig utvärdering”.   

Trageton (2005) förespråkar att barn skall arbeta parvis vid datorskrivande. Han menar att 

samtalet mellan barnen är högst väsentligt då barnen tränar sig i att formulera sig muntligt och 

att lyssna på varandra i skrivsituationen. Han beskriver att barnen lär av varandra både att 

hantera datorn rent tekniskt och att de hjälps åt att formulera ett innehåll. Trageton (2005) 

lyfter fram genrebegreppet och beskriver vilka genrer som man bör satsa på med de yngre 
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skolbarnen. De genrer han förordar för barn i andra skolåret är brevskrivande, poesi, 

tidningsproduktion och läseboksproduktion. 

Textskapande vid datorn kan ses som en social aktivitet där barnen kommunicerar och skapar 

texter tillsammans (Folkesson, 2004; Svensson, 2009; Tyrén, 2009).  I den svenska läroplanen 

står:  

”Att eleverna ska lära sig att skriva med tydlig handstil och bygga läsliga och läsvärda 

texter på dator är därför centralt för ämnet svenska.” (kommentarmaterial i svenska, LGR 

11, 2011, s.18). 

Barns användande av datorer   

När barn arbetar i skolan vid datorerna uppstår ofta ett samarbete där barnen använder sig av 

sina olika kompetenser. De visar och lär varandra hur tekniken fungerar och hjälps åt att 

skapa textens innehåll. Detta arbetssätt hos barn beskrivs av Alexandersson, Linderoth, Lindö 

(2001) utifrån genomförda studier med barn i yngre skolåldern. Det har konstaterats att barn 

behöver få visa och berätta vad de har gjort på datorn. Det är ett sätt att beskriva sitt eget 

lärande vilket stärker barnens kompetens, såväl språkligt som kommunikativt (Alexandersson, 

Linderoth & Lindö, 2001; Svensson 2009). Detta ligger i linje med Vygotskijs teori (1934) 

om vikten av att barn får möjlighet att samspela och samarbeta med varandra.  

Dysthe (1996, s.56) skriver: 

”Elevernas utvecklings- eller tillväxtzoner överlappar varandra. Genom att eleverna 

systematiskt hjälper varandra med det de själva klarar av, utnyttjas den enskilde 

elevens starka sidor som en resurs i klassen på ett sätt som det är omöjligt för läraren 

att klara av.”  

Hur barns och ungdomars skrivande ser ut diskuteras ofta av vuxna och en synpunkt som 

nämns är att IT kan bidra till att gränsen mellan tal och skrift suddas ut. Detta kan exempelvis 

ses i privat och mer informellt skrivande som sms och chat där skriften blir förkortningar och 

i form av ”skriv som du talar” (Lundberg, 2008, Svensson, 2009). När barnen skriver på 

datorer upptäcker de att datorn markerar med rött när orden är felstavade. Alexandersson, 

Linderoth, Lindö (2001, s.97) diskuterar detta och konstaterar att det är tveksamt om de yngre 

skolbarnen skall ha tillgång till stavningskontroll när de arbetar med att skriva texter i datorn. 

De menar att stavningskontrollen kan komma in i ”fel skede av skrivprocessen” och störa 

barnens skapande av text. 

Datorn som hjälpmedel 

Det finns flera möjligheter att använda datorprogram som stöd för personer med läs- och 

skrivsvårigheter (Lundberg, 2010).  Det finns rättstavningsprogram som är särskilt framtagna 

för personer med dyslexi som många elever vittnar om att de är hjälpta utav. Det finns även 

datorbaserade övningsprogram som också är framtagna för att personer med läs- och 

skrivsvårigheter skall utveckla sin läsförmåga. Det finns också möjligheter att använda 

talsyntes i datorn så att texten omvandlas till tal. Appelberg och Eriksson (1999) anser att 
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talsyntes har en positiv effekt då elever kan höra hur orden låter samtidigt som de skriver dem 

på datorn. Effekten blir att eleverna hör vad de skriver och att de lär sig läsa genom att skriva, 

menar författarna. Vi kan lära av Shilling (1997) som gjort en studie med förskolebarn och 

observerade att barnen var hjälpta av att det fanns talsyntes i datorn. Barnen lärde sig att 

lyssna på hur orden uttalades när de skrev egna texter. Det kan verka som om dessa 

hjälpmedel skulle lösa de flesta av läs- och skrivproblemen och stora förhoppningar finns 

kring datorn som hjälpmedel. Men samtidigt har studier visat att hjälpmedlen inte löser läs- 

och skrivproblemen för alla (Lundberg, 2010).  

Många barn som skriver texter med hjälp av ordbehandlingsprogram upplever möjligheterna 

till textredigering som mycket positivt vilket leder till ett skrivande som är glädjefyllt och 

lustbetonat (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Författarna påtalar att detta är särskilt 

betydelsefullt för barn med skrivsvårigheter. Ytterligare en aspekt är att man sett att många 

barn ofta har en ökad uthållighet att arbeta vid datorn jämfört med annat skolarbete. Detta i 

sin tur kan vara tecken på att datorarbetet höjer såväl deras motivation som deras 

självförtroende.  

 

Metod  

Min studie har genomförts i en kommun där man särskilt valt att satsa på datorer till yngre 

skolelever och det finns en förhoppning om att satsningen skall utveckla skolans möjligheter 

till ökad måluppfyllelse och en utveckling av det pedagogiska arbetet på skolorna i 

kommunen. För att förbereda studien träffade jag den ansvarige rektorn för att få 

bakgrundsinformation om datorprojektet. Jag träffade också klassföreståndaren, som ingår i 

undersökningen, för att få information om skolan och informerade henne om hur jag hade 

tänkt utforma studien. 

För att besvara forskningsfrågorna har jag intervjuat barn i årskurs två, som ingår i 

kommunens datorprojekt. Jag har också intervjuat deras klassföreståndare och en annan 

lärare, som ingår i datorprojektet, som arbetar på en av kommunens andra skolor. För att få en 

förförståelse för det sammanhang barnen har i sin skola har jag gjort skolbesök i klassen och 

gjort observationer med fältanteckningar vid ett tillfälle då barnen arbetade med svenska och 

använde sig av skolans datorer. Observationen var även inriktad på hur skolmiljön var 

utformad. Jag har utöver detta samlat in texter från de barn jag intervjuat för att få se exempel 

på hur deras handskrivna respektive datorskrivna texter kan se ut. Nedan följer en beskrivning 

av respektive metod samt en beskrivning av mitt genomförande. 

Intervjuer  

Forskningsintervjuer är enligt Kvale (1997) en specifik form av samtal och genom dessa 

samtal kan kunskaper växa fram. Han beskriver, vidare, att samtal inte bara är en empirisk 

metod utan en form av mänsklig interaktion. Som intervjuare är det avgörande att lyssna 

uppmärksamt, visa intresse, förståelse och respekt och därigenom söka skapa en god kontakt 

(Dahlgren m.fl., 2006, Kvale,1997). De frågor som ställs skall vara utformade så att den 
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intervjuade blir motiverad att tala om sina upplevelser, känslor och kunskaper. Jag gjorde 

provintervjuer, med två barn i klassen som går i årskurs tre, för att ha testat frågorna. På så 

sätt fick jag en uppfattning om hur frågorna fungerade. Jag noterade då att någon fråga 

behövde förtydligas inför genomförandet av mina intervjuer. 

Jag har tagit fasta på Kvales (1997) idé om intervjuguider och har, förutom 

forskningsfrågorna, utarbetat två intervjuguider, en inför att intervjua barnen och en för 

lärarintervjuerna. 
3
   

Särskilda förberedelser krävs för att fånga den kunskap man är intresserad av vilket innebär 

att intervjun bör vara noga genomtänkt. Detta gäller i mycket hög grad när barn skall 

intervjuas. Intervjuerna bör anpassas efter barnen men samtidigt behövs en planerad struktur 

på hur intervjun ska vara upplagd (Dahlgren m.fl., 2006). Det handlar om att bygga upp en 

stämning så att barnen känner trygghet och vill dela med sig av sina tankar och upplevelser 

(Kvale, 1997). Det är lämpligt att använda temaområden där modellen bygger på att det 

inledningsvis är en bred och öppen frågesituation. Frågorna bör vara formulerade på ett för 

barnet lättbegripligt sätt, poängterar Dahlgren m.fl. (2006). Tydliga frågeställningar är viktigt 

för intervjuer över huvud taget. I mina elevintervjuer har jag använt temaområden på det sätt 

som Dahlgren m.fl. (2006) beskrivit, där barnen tillfrågats om hur de ser på skrivande och 

läsande i allmänhet, sin egen läs- och skrivutveckling, datoranvändning samt skrivande med 

dator som hjälpmedel. Jag har varit mån om att frågorna skulle vara tydliga och ta upp en 

specifik sak i taget. Varje intervju tog mellan 30-40 minuter och spelades in och 

transkriberades. Av de åtta barn som går i årskurs två i klassen är det sju barn som har 

intervjuats. Ett barn deltog inte för han ville inte medverka i en intervju.  

Kvale beskriver ”en halvstrukturerad intervju” (1997, s.118). Den halvstrukturerade intervjun 

är uppbyggd kring olika teman vilket ger en möjlighet att förändra frågornas ordningsföljd 

och form. Genom att intervjun är halvstrukturerad har den getts en ram som ger ett stöd under 

intervjun. Lärarintervjuerna var halvstrukturerade enligt Kvale (1997) och vi samtalade om 

lärarnas upplevelser och erfarenheter av att delta i datorprojektet, barnens skrivutveckling 

och datoranvändning samt lärarnas uppfattning om barnens texter. Intervjuerna tog 50-60 

minuter att genomföra. De spelades in och transkriberades. 

Observationer  

Det är viktigt att förstå och tänka på att det inte går att se vad andra tänker och upplever då 

man observerar (Björndal, 2005). Kvaliteten på observationerna har samband med hur 

förtrogen observatören är med den situation som observeras. De specifika ämneskunskaper 

man har påverkar och har således betydelse för vad och hur observationen genomförs. Som 

lärare och specialpedagog har jag en mångårig erfarenhet och förtrogenhet med lärares arbete 

och barns utveckling. Detta medför en säkerhet för att observera det pedagogiska arbetet i 

klassrumssituationer.  

                                                           
3
 Intervjuguiden för barnen innehåller sju huvudområden med två-fem frågor inom dessa. Intervjuguiden för 

lärarna innehåller åtta temaområden med mellan två-sju frågor inom dessa. (Bilaga 1). 
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Innan arbetet genomförs med observationer skall en förberedelse göras där man beslutar 

vilket fokus som man har tänkt sig och hur deltagande man tänker vara i själva situationen. 

Björndal (2005) beskriver att observationer görs av första och andra ordningen. Vid 

observationer av första ordningen observeras den pedagogiska situationen och observerandet 

är den primära uppgiften man ägnar sig åt.
4
 I förberedelsen ingår även att tänka igenom hur 

registreringen av observationerna skall utföras, enligt Björndal (2005). 

Jag besökte klassen när de hade ett arbetspass på 80 minuter i svenska. Under detta 

lektionspass följde barnen ett arbetsschema vilket innebar att de höll på med lite olika 

aktiviteter, beroende på vilka uppgifter de hade gjort tidigare. Observationen gjordes utan att 

jag var särskilt delaktig i barnens arbete. Det var således en observation av första ordningen, 

enligt Björndal (2005). Jag lyssnade, iakttog och gjorde mina noteringar mest med fokus på 

hur de löste uppgiften med bildspel. De flesta av barnen arbetade någon del av lektionen med 

att göra den uppgiften. Jag har anammat idén med att använda ett i förväg uppgjort 

observationsschema där jag i kategorier registrerade mina iakttagelser. 

Utöver observationen under arbetspasset gjordes iakttagelser av klassrumsmiljön och övriga 

arbetsutrymmen som klassen har tillgång till. Denna observation av miljön genomfördes när 

barnen inte var närvarande. Jag tittade på utrustning och material som finns framme i 

klassrummet och hur det är iordningsställt för barnen.  

Elevtexter 

Hur lärare kan studera och följa barns skrivutveckling har beskrivits av Björk & Liberg 

(1996). De påtalar vikten av att lärare följer sina elevers skrivutveckling. De tar upp exemplet 

med tankebok där läraren kan följa barnets skrivutveckling över en längre tid, vilket är viktigt 

att göra. De poängterar att läraren skall leda barnen till ökad medvetenhet om sin egen 

skrivutveckling, för att barnen skall få en metakognitiv kunskap. Lundberg (2008) har 

utformat ett skrivutvecklingsschema som är en sammanställning för de olika steg som 

skrivutvecklingen kan delas in i utifrån några av skrivandets kategorier. Detta är tänkt att 

fungera som stöd för lärare i kartläggning av barns skrivutveckling. Skolverket (2011) har 

utarbetat materialet, Nya språket lyfter, som lärare kan använda som stöd för att bedöma barns 

skrivutveckling. Detta är exempel på material som lärare ofta utgår ifrån när de bedömer 

elevers texter. 

Jag bad klassföreståndaren att hon skulle låta barnen skriva en handskriven text och en 

datorskriven text som jag kunde få tillgång till. Vi beslutade tillsammans att läraren kunde 

bestämma ämnen för dessa texter. Jag tyckte att hon som träffar barnen dagligen visste bäst 

vad som skulle passa för klassen. Hon gav barnen i uppgift att skriva en berättelse om ett djur 

inför den handskrivna texten. Inför den datorskrivna texten fick barnen själva välja titel. Båda 

texterna skrev barnen efter det att jag hade intervjuat dem. De skrev sina handskrivna texter 

först och efter ca ytterligare en månad skrev de sina datorskrivna texter. För studien har jag 

inte gjort någon fördjupad genomgång av texterna men tittat på varje barns två texter och 

                                                           
4
 Observationer av andra ordningen är då man samtidigt är aktiv pedagog och undervisar eller 

handleder eleverna. (Björndal, 2005) 
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bland annat jämfört texternas längd, innehåll och utformning. Innehållet har jämförts 

avseende om textens innehåll är vardagsnära och/eller fantasifullt. Jag har noterat hur 

texternas form sett ut gällande meningsbyggnad och stavning och jag har tittat på hur säker 

handstilen ser ut och om barnen använt datorns möjligheter i den datorskrivna texten, t.ex. om 

de experimenterat med typsnitt, färger eller annat. Texterna är en del av ett material som 

observerades men eftersom det är ett litet underlag betraktar jag barnens texter som exempel 

på hur de kan skriva vid ett givet tillfälle. Jag kan inte dra alltför långtgående slutsatser om 

barnens skrivförmåga. Jag beskriver kort och ger kommentarer om texterna i rapportens 

resultatdel.  

 

Urval  

Jag hade inte kunskap i förväg om skolorna i den aktuella kommunen och sökte därför med 

hjälp av rektorn efter ett sätt att göra mitt urval på. Detta är en strategi, som beskrivs av 

Hartman (2004, s.285). När man själv har för lite kunskap om personerna så kan man vända 

sig till en person ”som har denna kunskap, och få hjälp att välja ut personer och grupper av 

dem.” Barnen som intervjuades går i en åldersblandad klass med tvåor och treor. Denna klass 

valdes i samråd med rektorn som efter att ha talat med berörda lärare föreslog den nu utvalda 

klassen, där det går åtta barn i årskurs två. Jag beslutade att intervjua samtliga dessa barn. Det 

visade sig att ett av barnen inte ville delta och eftersom det är viktigt att deltagande bygger på 

frivillighet intervjuades sju av barnen.  

Jag ville även få möjlighet att intervjua lärare och valde att intervjua barnens 

klassföreståndare. Under tiden som mitt arbete med studien pågick konstaterade jag att det 

skulle vara värdefullt att intervjua fler lärare som arbetade med datorprojektet. Genom rektorn 

kom jag i kontakt med ytterligare två lärare, på en av de andra skolorna i rektorsområdet, 

varav en svarade att hon var intresserad av att delta i en intervju. Jag har således två lärare 

som ingår i studien.  

 

Etik 

De etiska överväganden som använts för studien är de fyra forskningsetiska huvudkrav som 

formulerats av Vetenskapsrådet (2011). Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför studiens genomförande diskuterades de 

etiska frågorna med den ansvarige rektorn. Hon var med i urvalsprocessen, som tidigare 

beskrivits. Föräldrarna informerades om studien via ett brev (bilaga 2) där de även ombads att 

fylla i en svarstalong för att kunna ge sitt samtycke till att barnen fick deras tillåtelse att 

medverka. De utvalda barnen informerades av mig vid intervjutillfället om att de deltog helt 

frivilligt och att de när som helst under intervjun kunde avbryta. Jag förklarade för dem att jag 

skulle skriva en text men att deras namn och skolans namn inte skulle användas. Ett viktigt 

övervägande, särskilt när man intervjuar mycket unga skolelever, är att poängtera det 

frivilliga deltagandet. Det får inte finnas tveksamhet om detta hos barnet. Många barn kan 
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tycka om att vara med vid en intervju men det gäller inte alla. Att veta att man är utvald, så 

som i min studie, kan skapa en press och ett grupptryck att delta. Det här ingår i de etiska 

överväganden som jag gjort. Ett av barnen avböjde att bli intervjuad och med hänsyn till detta 

har hans texter inte heller tagits upp av mig i studien. Lärarna fick också information om de 

forskningsetiska kraven inför intervjuerna med dem. Nyttjandekravet beaktades genom att jag 

bland annat återkopplade studien på en personalkonferens i den kommun där studien 

genomförts. I övrigt har information lämnats om att studien ingår inom ramen för en 

masterutbildning.  

 

Resultat 

Observationer  

Miljö 

Här vill jag beskriva i korthet den lärandemiljö som omger barnen. I klassrummet har man 

”små rum i rummet” och olika material för språkstimulering är organiserat så att barnen lätt 

kan finna spel, böcker och annat material. Deras egna arbetsböcker och material är placerat i 

tidskriftssamlare i hyllor och i lådor som är uppmärkta med respektive barns namn. Man har 

bärbara datorer som är placerade i en särskild hylla och det finns även två stationära datorer i 

klassrummet. I anslutning till klassrummet finns en ”mysvrå” med kuddar och mjuka dynor 

på golvet. Utanför klassrummet är ytterligare en vrå som är möblerad med bord och stolar.  

Klassrummet är utrustat med en projektor och storbildsduk för att visa presentationer via dator 

som användes såväl av läraren som av barnen. Inne i klassrummet finns en stor mjuk matta på 

golvet framme vid white-boarden där läraren samlade barnen vid olika tillfällen för samtal, 

genomgångar, bokprat m.m.  

Lektionspass 

Jag såg att barnen hade flera möjligheter att välja var de ville sitta och arbeta, när lektionen 

var upplagd så att de kunde välja fritt. Barnen använde sig av möjligheten att sätta sig på olika 

ställen bland annat när de arbetade vid datorerna. Alla de ovan beskrivna delarna av 

skolmiljön användes av barnen medan läraren cirkulerade och hade en handledande roll för att 

stötta barnen i deras arbete. Jag upplevde att detta var väldigt naturligt för barnen, och några 

valde att byta ställe att sitta och arbeta på under lektionspasset. Barnen hade bland annat en 

uppgift som de arbetade med vid datorerna där de gjorde ett bildspel om ett djur. De skrev 

fakta efter att ha tittat på en kort faktafilm. Bilder hämtades, via nätet, som barnen kunde 

lägga in i sina presentationer (power-point). De arbetade med flera delar parallellt och hjälptes 

åt dels med textens innehåll och dels med vilka bilder som skulle ingå. Några av eleverna 

hade också kommit på hur man kan spela in eget ljud och använde den funktionen till att tala 

in texten som de hade skrivit till sina bilder. Barnen hjälptes åt med denna uppgift två och två 

och jag informerades om att deras lärare hade planerat vilka barn som skulle arbeta ihop. Jag 

noterade att eleverna byttes av och skrev en stund var. 
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Min tolkning efter att ha observera lektionspasset var att barnen uppvisade en mycket god 

kompetens i att klara av att göra sina bildspel. De arbetade med koncentration och mycket 

dialog under processen. De verkade ha roligt under arbetets gång och många av dem fnissade 

under tiden som de letade bilder med mera. Samtidigt uppfattade jag när jag lyssnade på dem 

att de flesta var fokuserade på att arbetet skulle gå framåt och leda till ett färdigt resultat. 

 

Lärarintervjuer   

För att få veta hur lärarna uppfattade att arbetet med IT i skolan fungerat har två intervjuer 

genomförts. Här följer en sammanställning utifrån hur de beskrivit arbetet under läsåret med 

datorprojektet. Den ena läraren, Eva, är ansvarig klassföreståndare för de barn som ingår i 

denna studie. Den andra läraren, Lena, arbetar på en av de andra skolorna i rektorsområdet 

och hon är klassföreståndare för en klass med 18 barn. Namnen som används är fingerade. 

Ramarna för projektet 

De ramar och förutsättningar som varit för projektet har kommit upp i intervjuerna. När det 

gäller att satsningen gjorts på barn i årskurs två berättade Eva och Lena att det var 

rektorsgruppen som hade beslutat om den inriktningen. Själva hade de inte varit direkt 

delaktiga i beslutet men de var båda glada över att det blev så.  

Skolan köpte in bärbara datorer, en per två elever, vilket innebar att datorerna kunde användas 

på ett flexibelt sätt, ansåg lärarna. På de båda skolorna finns två klasser som har datorer vilket 

medförde att lärarna ibland lånade datorer från varandra och kunde då använda en dator per 

elev. Eva och Lena berättade att de i uppstarten av projektet såg till att barnen hade var sin 

dator när de skulle lära barnen grunderna i att använda ordbehandling och att spara dokument 

etcetera. Det kan dock konstateras att Eva och Lena svarade lite olika när det gäller satsningen 

på ”en dator per två elever”. Eva förklarade att hon såg en poäng med att det just var 

uppbyggt på detta sätt för hon menade att det var bra för barnen att arbeta två och två 

tillsammans vid datorerna.  

Eva: Den som kan bättre lär den andra och de lär ännu bättre, det blir en 

dubbel effekt. 

Lena uttalade en önskan om att man borde ha köpt datorer enligt ”en-till-en-principen”. 

Lena: En dator per elev skulle jag nog vilja ha. 

De bärbara datorerna gav barnen frihet att sitta på olika ställen när de arbetade vilket Eva lyfte 

som något positivt för barnen. 

Eva: Barnen började gå iväg, till exempel till mysrummet och tog med sig 

datorerna dit. 
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Pedagogiska idéer och tankar om datorer i skolan 

Lärarna beskrev att de inte uppfattat att det uttalats någon övergripande idé eller formulerats 

någon målbeskrivning för datorprojektet. Deras tolkning var att barnen skulle stärkas i sin 

skrivutveckling och att datorerna skulle användas mycket för just detta. Lärarna kände sig fria 

att utforma en egen ”modell” för hur de ville arbeta med datorer i sina klasser. 

Eva: Jag har inte uppfattat så tydligt vad det skulle gå ut på mer än att vi skulle 

använda datorerna och sen har vi utvecklat vår modell. 

Lena: Själva idén har väl varit att barnen skall skriva, och skriva längre texter. 

När vi talade om var de fått inspiration ifrån så nämnde både Eva och Lena att de hade läst 

Trageton och tagit intryck av hans idéer om att ”skriva sig till läsning”. Därutöver hade de 

varit och besökt en annan kommun som satsat på ett liknande datorprojekt och därifrån hade 

man fått konkreta idéer för arbetet med eleverna. Bland annat hade de haft erfarenhetsutbyte 

om olika programvaror för olika skolämnen. I det egna datorprojektet hade lärarna haft 

återkommande träffar med erfarenhetsutbyte för att inspirera och hjälpa varandra med att 

utveckla arbetet i klasserna. 

Eva och Lena berättade att de vill förmedla till barnen att datorn är ett hjälpmedel och ett 

verktyg för att skriva och göra uppgifter med. De menade att datorn ger eleverna flera 

möjligheter att lyckas med sina uppgifter, bland annat barn som har svårigheter motoriskt att 

forma bokstäver. De uppfattade att datorn kan höja barns motivation för att skriva olika typer 

av texter. 

Eva: Det är ett väldigt bra verktyg för att lära ännu mer och ta reda på saker. 

Lena: Jag tycker att man kan säga att man ger alla en rimlig chans att prestera, som 

t.ex. att skriva texter, faktatexter. Även om du har det bekymmersamt motoriskt är det 

inte säkert att du skriver sämre texter, men du har då svårt att få ner det. 

 

Praktisk användning av datorerna 

Båda lärarna berättade om att de lärt barnen att använda ordbehandlingsprogram och att 

hantera hur man gör för att spara och hämta sina dokument. Barnen arbetade med att skriva 

både faktatexter och berättelser. Lärarna hade lagt upp detta som kurser för barnen. 

Eva: Vi kallar det för datakurs för eleverna, 3-4 kurser under hösten hade vi. Alla 

skulle lära sig. 

Datorerna hade också använts för andra ämnen än svenska. 

Lena: Ja, matten till exempel, är ett ämne där man blandat in datorn väldigt mycket. 

Det finns ju väldigt mycket bra program på datorn som vi använder. 

 



 

18 
 

Man använde sig också av de möjligheter som finns med hjälp av flera medier, som 

exempelvis korta faktafilmer, och detta hade barnen fått lära sig att tillämpa när de gjorde sina 

egna bildspel. Här poängterade lärarna att de såg flera fördelar som stärker barnens 

färdigheter, när det gäller att läsa sitt eget material och att presentera det för klassen. Lärarna 

nämnde att de skulle vilja utveckla arbetet med datorerna ännu mer och att de skulle behöva 

fördjupa sin egen kompetens ytterligare. 

Det utvecklingsområde som kom upp var att barnen skall få arbeta mer med egna bilder, 

använda digitalkamera och lägga in bilderna i datorn. Under läsåret hade barnen arbetat lite 

med att söka information och här skall arbetet också utvecklas framöver. 

Programvaror 

Båda lärarna tog upp att det finns kostnadsfria program som var bra och att de hade goda 

erfarenheter av att använda dem. Eva nämnde att det hade varit en del bekymmer rent tekniskt 

med en del av de programvaror som skolan hade köpt in. Detta väckte en del funderingar 

kring att kanske hellre satsa på de kostnadsfria programmen. 

Eva: Där såg vi att vi kan spara pengar och använda till annat, till exempel fler 

kanoner, det är inte riktigt värt pengarna och nu finns det så bra gratisprogram.  

När det gällde programvaror ställdes frågan hur man hade tänkt kring barn i behov av stöd. 

Skolan hade tidigare varit i kontakt med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) och 

fått information om olika program. Programmet Lexia var det program som använts mycket. I 

övrigt tog Eva och Lena upp att datorn använts generellt som ett hjälpmedel för barn med 

behov av stöd men att de inte under datorprojektet hade diskuterat denna typ av programvaror 

särskilt. 

Barnens inställning till datorer 

Lärarna beskrev goda erfarenheter och positiva upplevelser av datorprojektet. De fick under 

intervjuerna också frågor om hur de hade uppfattat barnens inställning till datorer. Här 

framkom att lärarna var helt övertygade om att det som barn allra helst gör på datorer är att 

spela spel och att datorer är viktiga för barnen. Datorer är något som är ett naturligt och 

självklart inslag i barnens liv, menade de. Möjligen kan det vara så att datorerna ”tar över lite 

för mycket”, ansåg Eva. 

Frågan om de hade några barn i klassen som hade visat motstånd till att arbeta med datorerna 

ställdes. Det fanns ett par barn, i båda klasserna, som hade fört fram att de hellre skrev för 

hand. Men generellt uppfattade lärarna att barnen var positiva till datorerna och att de inte 

hade visat motstånd. 

Om barnen hade fått välja fritt vad de skulle göra vid datorn, sa Eva att barnen skulle välja 

ritprogram och engelska program medan Lena uppfattade att barnen helst skrev texter. 

Lena: Skriver egna berättelser, det är aldrig några bekymmer. Nu har vi inte gjort 

så mycket annat, de får ju inte gå ut på nätet eller spela spel eller så. 



 

19 
 

Enligt Lena och Eva var eleverna generellt nöjda och stolta över sina texter. De läste gärna 

upp sina texter i klassen och hade tagit hem och visat för föräldrarna. Barnen tyckte att det var 

roligt att få möjlighet att lägga in bilder i sina textdokument. 

Barn i behov av stöd 

Vi samtalade om datorer som hjälpmedel och om datorer kan vara ett stöd för elever. Både 

Eva och Lena tog upp att de ser att datorn kan vara särskilt viktig för barn i behov av stöd och 

nämnde barn med koncentrationssvårigheter, ADHD och läs- och skrivsvårigheter. 

De sa att datorn kan underlätta för barn som är motoriskt oroliga och/eller har svårt motoriskt 

att skriva för hand. De menade att en del datorprogram kan användas särskilt för barn i behov 

av stöd och att datorn kan underlätta när lärare behöver individualisera undervisningen.  

Eva: Det blir ju stora möjligheter med datorprogrammen, där har man ju 

möjligheten att alla inte behöver göra samma. 

Motivation 

Lärarna fick frågan om de hade upplevt att datorn kan höja barnens motivation i skolarbetet. 

Lena: Ja, det tror jag, det blir mer lekfullt, det känns lite mer lustfyllt, tycker jag 

och för dem är det ju nästan mer naturligt att skriva på datorn än att inte göra det. 

Lena berättade att flera barn varit entusiastiska över vad de skrivit och hade velat ta hem och 

visa sina föräldrar och/eller göra färdigt berättelser eller bildspel. Eva lyfte fram att datorn kan 

vara en ”motivationshöjare” för många barn, även för dem som ofta presterar väl i sitt 

skolarbete. Här nämndes också att datorn kan vara en ”morot” för alla elever. 

Eva: Även för dem (de högpresterande, min kommentar) kan jag se att det blir en 

utveckling, de skriver längre berättelser, de lägger in fler bilder. 

Barnens användning av datorerna 

Lärarna poängterade att de tycker att barnen är duktiga på att hantera datorerna och att ”de 

förvärvat en vana”, vilket hade förvånat dem. Både Eva och Lena var nöjda med hur väl 

arbetet med barnen hade fungerat och de återkom i intervjuerna till hur säkra barnen hade 

blivit på att göra bildspel. Detta resultat hade särskilt överraskat dem båda. Här framkom att 

barnen hade lärt av varandra och att de ofta hade prövat sig fram. 

Eva: Att de har lärt sig och förstått det så snabbt är jag lite imponerad över, för 

jag trodde att det skulle vara svårare, för det tog ju ganska lång tid för mig! 

Vi samtalade vidare kring vilken påverkan datorerna kan ha haft på skrivande, läsande och 

lärande. Lärarnas upplevelse var att datorerna har gjort att skrivandet uppfattats som en 

roligare aktivitet för barnen när de skrivit med datorn som hjälpmedel. Datorns möjligheter i 

redigeringshänseende kom upp. 

Lena: De har sett att man kan ändra, för annars ska man ju sudda, skriva om, och 

då tröttnar de ju ibland på att skriva. Det går ju så smidigt nu. 
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Lärarna menade att det fått en positiv inverkan på att barnen ”tvingats” att läsa sina texter och 

själva eller tillsammans med kamrater granska texterna och göra förbättringar och 

korrigeringar av stavning med mera. Att barnen dessutom hade haft möjlighet att spela in ljud 

när de läste sina texter hade också bidragit till mer lust och motivation att arbeta vidare med 

att skriva. Möjligheten att lyssna på texter i engelska, där barnen kunde lyssna och höra hur 

ord uttalas, var positivt och här sågs datorn som ett verktyg för att stärka barnens lärande. 

Måluppfyllelse 

Lärarna ombads att fundera på om datorsatsningen kan bidra till att barnen får större 

möjligheter att nå målen.  

Att stärka barnens skrivande med datorn som hjälpmedel kan bidra till större säkerhet, vilket i 

sin förlängning kan leda till bättre måluppfyllelse för enskilda barn, är en summering av de 

tankar som de båda lärarna uttryckte. Lena lyfte fram barnens utökade skrivande som en 

positiv faktor och Eva tog upp att barnens stavning kan bli säkrare, bland annat genom 

färdighetsövningar i datorn. Barn med svårigheter kommer förhoppningsvis att få en större 

chans att klara läs- och skrivmoment i de nationella proven, menade Lena. 

Lena: Det är så klart svårt att säga, för vi har ju inget bevis på det ännu. 

Jämförelse av datorskrivna texter och handskrivna texter 

När det gäller barnens skrivande uttalade lärarna något olika synpunkter, avseende texternas 

längd. 

Lena: Det där med redigeringen är den stora skillnaden, men även innehållet. Det 

blir mer när de skrivit på dator. Texterna har blivit längre. 

Eva: Mängden text vet jag inte om jag tycker att det blev så stor skillnad som jag 

hade trott men kvaliteten tror jag blir annorlunda. De skriver bra när de skriver 

för hand också. 

Eva tog upp att det kunde vara så att barnen ”har fått en vana att skriva” och att även de 

handskrivna texterna blivit långa och hållit god kvalitet. Lena ansåg att barnen hade tyckt att 

skrivandet varit roligare och att det hade påverkat barnens vilja till att skriva mer. 

För att försöka fånga upp lärarnas tidigare erfarenheter av andra klasser ställdes frågan om de 

kunde göra en skattning av hur den nuvarande klassens skrivande är jämförelsevis. De var inte 

helt säkra men uttalade sig med en viss försiktighet. 

Eva: Jag har inga bevis men jag tycker generellt att de har en annan inställning 

till att skriva, alla har det, det är en större procentsats som har det, och att de 

skriver bättre texter.  

Lena: Barnen som har koncentrationssvårigheter, där är det ju en stor skillnad, 

det är de största vinnarna i klassen. 
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Inställning till och erfarenheter av datorprojektet  

Det finns en samstämmighet mellan Eva och Lena då de ansåg att det hade varit spännande 

och utvecklande för dem som pedagoger att vara med i datorprojektet och de hade flera 

positiva erfarenheter av det. De var helt överens om att arbetet med datorer i skolan är viktigt. 

Lena: Man känner ju att utvecklingen går mot mer datorer i skolan, detta är 

framtiden. Sen är jag ju inte med på att jag skulle byta ut allt i skolan mot en dator. 

Lärarnas erfarenheter av projektet var att det varit en lyckad satsning och båda menade att det 

inte varit något som varit direkt negativt. De lyfte några praktiska saker som att ibland hade 

programvaror krånglat vid installationen och att det skulle ha underlättat om barnen hade haft 

egna USB-minnen för att spara sitt material på. I övrigt såg de inget som varit negativt. 

Eva: Ja jag är nöjd med det, det har varit lyckat! Det som jag skulle göra mer om 

jag gjorde det igen så skulle jag dokumentera mer. 

Båda lärarna beskrev att de hade lagt tid på att laborera och lära sig själva att hantera program 

och programvaror, som exempelvis power-point. De fick särskilt lägga en del tid i början av 

projektet på att sätta sig in i och organisera arbetet och förklarade att de hade förändrat sin 

egen planering av lektioner genom att de själva använt datorn mer. Man hade haft nytta av 

tidigare kompetensutveckling inom IT men inför starten av datorprojektet hade de inte 

deltagit i någon ytterligare kompetensutveckling. Arbetsbelastningen ökade inte genom 

deltagandet i datorprojektet, men deras planeringstid hade använts på ett annat sätt. 

De rekommenderade andra skolor att satsa på datorer till de yngre skoleleverna, dels för att 

det finns ett uttalat krav på lärare i skolan att lära barn att använda datorer, med hänvisning till 

LGR 11, dels för att barn får en positiv inställning och attityd till att skriva. Deras 

förhoppning var att projektet leder till att barnen får en säkerhet och ett naturligt 

förhållningssätt till att använda datorerna som skrivverktyg.  

Lärarna sammanfattade sina erfarenheter som övervägande positiva men samtidigt fanns en 

liten reservation kring hur mycket barnens skolarbete skall byggas upp på datoranvändning. 

Lena: Vi var ju på studiebesöket och jag är väl fortfarande lite skeptisk och 

vill inte släppa allt och bara använda datorn. Jag är alltså lite både och.  

 

Sammanfattning av lärarintervjuerna 

Eva och Lena berättade att det varit utvecklande för dem som pedagoger att delta i projektet 

och att de hade använt datorn mer både i sin planering och i sin undervisning. Det hade varit 

betydelsefullt för dem att ha erfarenhetsutbyte med övriga lärare som ingår i projektet. De 

ansåg att de skulle behöva ytterligare kompetensutveckling för att fördjupa arbetet med 

datorerna i sina klasser. De menade att datorn är ett hjälpmedel för dem när det gäller att 

individualisera sin undervisning. 
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Datorn fungerar som en ”motivationshöjare” för elever i skolan och lärarna menade att dagens 

barn har ett självklart och naturligt sätt att förhålla sig till datorer generellt. Datorn gav deras 

elever flera möjligheter att lyckas med sina uppgifter. Skrivandet hade uppfattats som en 

roligare aktivitet för barnen när de skrev med datorn som hjälpmedel och barnen var nöjda 

och stolta över texter och bildspel som de gjorde på datorerna. Med försiktighet uttalade sig 

lärarna, när de jämförde med tidigare klasser, om att de hade kunnat se att datorprojektet gett 

dessa barn en annan inställning till att skriva och att de även skriver bättre texter. Deras 

erfarenhet var att barn med koncentrationssvårigheter är hjälpta av att ha tillgång till datorer i 

sitt skolarbete. 

 

Fallbeskrivningar  

Under intervjuerna har barnens uppfattning om att kunna läsa och skriva tagits upp. Jag ville 

även få se exempel från varje barn hur de uttrycker sig i skrift och därför har jag samlat in en 

handskriven text och en datorskriven text från varje barn. Texterna studerades just som 

exempel men jag gjorde inte någon djupare analys av dem eftersom det inte var ett huvudsyfte 

att analysera barnens texter. Här följer en presentation av min genomgång av texterna där jag 

har valt att beskriva varje barn för sig, som en kort fallbeskrivning, och där en del av barnens 

egna utsagor om skrivande finns med. Barnens uppfattningar om att göra bildspel har jag tagit 

med, eftersom det visar barnens uppfattning om datoranvändning och skrivande. Då barnens 

läsvanor förmodligen påverkar deras skrivande finns även uttalanden om läsning med i 

fallbeskrivningarna. Namnen som används är fingerade. 

Helena 

Helena tycker att det är bra att kunna läsa och skriva och hon lärde sig det innan hon började 

skolan av sin mamma och pappa: 

”Jag började med att försöka lära mig alfabetet. Och det kunde jag nästan ….så!” 

(hon knäpper med fingrarna).  

Helena förklarade att hon behärskar skrivning och läsning: 

”Jag tycker faktiskt att jag är ganska bra. Jag läser nästan flytande och skriver 

ganska bra.” 

Helena har framförallt ett framtidsperspektiv: 

”Man ska skriva till exempel i jobbet, då är det liksom bra att kunna det. Man kan 

läsa i tidningen och läsa massa bra böcker.”   

Utdrag från intervjun: 

Intervjuare: ”Och nu när man är i din ålder, vad tänker du är bra med det då?”  

Helena: ”Hm…… det vet jag faktiskt inte.” 
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Hon var först något osäker på vad hon faktiskt skriver men berättade sedan att hon skriver 

hemma på datorn. När hon fyllde år skrev hon inbjudningar. Tangentbordet var lite krångligt 

att lära sig, tyckte hon och berättade: 

”Ja, då är det lite svårt att hitta liksom för det är ju inte alfabetisk ordning, men nu 

vet jag ju vart alla är. Jag spelade ett spel på internet och då kom det ner typ 

bokstäver och så tränade jag, så det blev ord.” 

Helena förklarade hur hon tänker kring handskrivande jämfört med datorskrivande. 

”För när man lär sig först skriva på datan så är det enklare att skriva och så är 

det enklare att skriva för hand sen.” 

Texter 

Den handskrivna texten är utformad som ett meddelande/brev: ”Hej, nu ska jag berätta..” 

”Nu börjar jag”. Hon berättar om en verklig händelse, när familjens katt avlivades. 

Berättelsen är således knuten till hennes verklighet och jag uppfattar att detta är ett angeläget 

ämne för henne att skriva om. När det gäller formen så har texten korrekta meningar men det 

finns en del stavfel. Handstilen är lättläst och bokstäverna är riktigt formade men hon skriver 

inte alltid på raden. 

Den datorskrivna texten startar som ett brev där ett tonårsproblem formuleras, ungefär som 

texter som skrivs till tidningars frågespalter. Helena beskriver ett relationsproblem och 

skriver: ”Vad ska jag göra?” Därefter avslutas texten med att hon växlar över till att skriva i 

en berättande form: ”Han gör slut med A.” Den avslutande meningen är som i sagogenren: 

”sen levde vi lyckliga i alla våra dar”. I sin text experimenterar Helena genom att blanda 

några genrer i samma text. Hon har valt att låta personerna i texten ha samma namn som 

några kamrater i klassen, möjligen tänker hon sig dessa personer som läsare av texten. Hon 

har experimenterat med datorns möjligheter genom att välja ett teckensnitt som är med 

färgade, skuggade blockbokstäver i rubriken, vilket ger en effekt. I texten förekommer inga 

stavfel så förmodligen har stavningskontrollen hjälpt henne med stavningen. Den datorskrivna 

texten är längre än den handskrivna (Ordantal: 82/130). 

Jämförelse 

Helenas texter är verklighetsanknutna båda två, trots att datortexten handlar om en tonårstjej. 

Möjligen kan hon ha läst liknande texter om tonåringar och deras frågor om relationer, även 

om det dröjer några år innan hon själv är tonåring. Båda texterna tyder på att hon är van att 

skriva och att hon tänker sig en läsare. 

Bildspel 

Helena har ännu inte varit med och gjort något bildspel men har tittat på andra elevers 

presentationer och säger att det skall bli roligt att lära sig att spela in berättarröst. Hon 

uttrycker att hon är positiv till att arbeta tillsammans med en kamrat, utifrån tidigare 

erfarenheter när de arbetade med att göra djurplanscher i skolan. 
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”Det tycker jag är ganska bra för då kan man hitta på båda. Man kan bytas av lite.” 

Hon tyckte att datorer generellt är väldigt viktiga och tog upp att hon helst hade haft en egen 

dator i skolan.  

”När Eva (läraren) var på en annan skola, där hade alla barn en egen sån där 

liten data, då ville jag att vi också skulle ha det.” 

Reflektioner 

Helena har en något osäker hållning till nyttan med läsande och skrivande när vi talade om 

här-och-nu-perspektivet. Framtidsperspektivet verkade vara tydligare för henne. Hon har en 

tydlig bild av sin egen läs- och skrivförmåga och är medveten om att hon kan ”ganska bra”. 

Min tolkning är att Helena har god nytta av sina läserfarenheter och att hon använder sig av 

det som en modell för sitt eget skrivande. När det gäller datoranvändning var hennes idé att 

datorn kan vara ett bra hjälpmedel för att komma igång med skrivande. Detta är ett intressant 

påpekande från henne där hon kanske talar från sin egen erfarenhet. 

 

Jenny 

Jenny berättade att hon är bra på att läsa och skriva. Hon hade en tydlig uppfattning om hur 

hennes arbete hade sett ut för att ha förvärvat sina kunskaper: 

”För att man övar, först kunde man ju inte men sen när man fortsatte jättemycket 

så kunde man till slut.” 

Jenny hade en säker uppfattning om hur hon skulle kunna lära andra att läsa och skriva 

eftersom hennes egen bild av hur hon själv hade lärt sig var mycket tydlig. Jennys 

erfarenheter bygger på att ”övning ger färdighet”. 

”Jag fick fylla i bokstäver som exempel lilla a…. man fortsatte jättemycket… 

man blir liksom bättre och bättre på det.” 

Jenny använder sina kunskaper att skriva och läsa både hemma och i skolan. Bland annat 

skriver hon dagböcker och brev och gillar att skriva på datorn: 

”Det går ganska bra. Det är väldigt roligt. Jag brukar skriva om mina husdjur.” 

Hon förklarade att hennes mamma och pappa hade lärt henne att använda datorn och att de 

kontinuerligt är med i hennes lärande. 

”Pappa ska lära mig att installera och lägga in mappar så jag kan ha andra grejer.” 

Läsning gillar hon också:  

”Då läser jag gärna om mysterier, och såna grejer. Jag läser mammas berättelser 

som hon skrev när hon var liten och mormors dagbok, hon brukar berätta om olika 

saker om när hon var liten.” 
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Texter 

Den handskrivna texten är en djurberättelse som är uppbyggd med tre kapitel, ett för varje 

djur. Den är strukturerad och har en genomtänkt strategi där hon skriver: ”Nu ska jag 

berätta…” ”Nu ska ni få höra..”. Berättelsen är från hennes vardag, händelser som hon varit 

med om. Texten bygger på talat språk innehållsligt för hon talar med läsaren – hennes ”röst” 

finns i texten. Det är korrekta meningar men en del stavfel. Hennes handstil är lättläst och 

tydlig men med ett par bokstäver som är felvända (t och y). 

Hennes datorskrivna text består av fyra korta kapitel och är även den en djurberättelse. 

Berättelsen är en påhittad historia om en flicka som skall rädda ett övergivet rådjurskid. Här 

är hennes strategi att skriva berättelsen i jag-form. Hon har lagt in dialog i texten, vilket ger 

liv till karaktärerna. Meningarna är välformulerade med variation i ordvalet och här finns inga 

stavfel. Hon har hämtat och lagt in djurfoton i sin text. 

Jämförelse 

Berättelserna är lika varandra i sin uppbyggnad med olika kapitel och är relativt långa båda 

två. Den datorskrivna texten är längst (ordantal: 127/195) och är inte lika vardagsnära som 

den handskrivna berättelsen utan är mer en fantasihistoria. Hon har förmodligen haft hjälp av 

stavningskontrollen eftersom hon inte har några stavfel i datortexten. I båda texterna visar hon 

förståelse för att det finns en läsare som hon vänder sig till. Jag konstaterar att hon är en 

duktig berättare. 

Bildspel 

Jenny svarade ganska kortfattat på frågan om att göra bildspel och att arbeta två och två med 

det:  

”Jag tycker det är ganska roligt att göra power-point.”  ”Då kan en göra 

tidinställningar och en skriva.” 

Hon var betydligt mer engagerad i frågorna som handlade om att eventuellt inte ha tillgång till 

datorer:  

”Jag ska ha datorer!” så skulle jag upp o protestera tills vi fick tillbaka dom! Och om 

vi inte får tillbaks dom så…… jag blir våldsam för jag tänker inte leva utan datorer!” 

Reflektioner 

Jenny visar att hon tycker om att läsa och skriva. Det är viktiga aktiviteter i hennes liv. Hon 

ger en bild av att det också är viktigt i hennes familj. Hon har fått tillgång till mammas 

berättelser och mormors dagbokstexter och hennes pappa visar hur hon kan arbeta vid datorn. 

Jenny visar en förståelse för att det finns en läsare genom sitt sätt att skriva sina berättelser. 

Texterna kan vara inspirerade av det hon själv läser och för henne verkar det fungera väl både 

när hon skriver för hand och på datorn. Men, som hon själv poängterade är datorer mycket 

viktiga i hennes liv. 
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Lotta 

Lotta tyckte att det var viktigt med läsning och skrivning och hon tog upp ett 

framtidsperspektiv. 

”Ja, för när man blir stor kommer man kanske behöva det.” 

Hon förklarade hur hon själv lärde sig: 

”Jag lärde mig bokstäverna och hur olika ord låter och så när jag titta i böcker 

såg jag hur orden stavades i boken.” 

När vi talade om läsning berättade Lotta att hon gillar att läsa hästböcker men sa också:  

”Texten på TV, som det brukar vara ibland, då läser jag det.” 

Vidare nämnde Lotta att hon brukar skriva berättelser och brev och att hon skriver mycket på 

dator, både hemma och i skolan. Om datorer sa hon: 

”Jag skulle nog säga att jag vill ha kvar dom för det är roligt med dataprogram 

och lära sig matte, och det är roligt att skriva.” 

Text 

Den handskrivna texten är en lång berättelse i sex kapitel. Berättelsen har en genomtänkt 

struktur, som en kapitelbok. Kapitlen har en avgränsning och en utformning för att väcka 

läsarens intresse om vad som ska hända fortsättningsvis i berättelsen. Varje kapitel har en 

rubrik men berättelsen har ingen övergripande titel. Hon har ett korrekt varierat språk och 

hennes handstil är lättläst med snygga välformade bokstäver. Några ord är felstavade. Hon har 

beskrivit sin berättelse med en ”baksidestext” enligt följande:                                                                      

”Det här är en bäretelse om tjejen Maja och hästen Balder. En dag ser Maja 

att Balder blöder. Men om du vill veta vad som händer så får du läsa boken.”  

Jag kan tänka mig att hon har inspirerats av de hästböcker som hon brukar läsa när hon skrev 

denna berättelse. 

Den datorskrivna texten är en fantasifull och humoristisk beskrivning av när familjen 

hemsöks av lustiga och busiga monster. Hon skriver med ett rappt språk där hon använder 

dialog mitt i texten. Hon har korrekt formulerade meningar men ingen styckeindelning utan 

hela texten i ett svep. Det skall eventuellt bli en fortsättning för här är det kapitel 1. Hon har 

valt ett typsnitt med tjocka bokstäver med versaler.  

Jämförelse  

Båda texterna är lika välformulerade och trots att Lotta berättade att hon gärna skriver på 

datorn så verkar hon inte ha några svårigheter med att skriva för hand. Hennes handskrivna 

text är längre än den datorskrivna (ordantal: 476/195).  (För övriga barn är det tvärtom, att den 

datorskrivna texten är längst.) Hon visar att hon tänker på att det finns en läsare då hon vänder 

sig till någon genom sitt tilltal i båda texterna.  



 

27 
 

Bildspel 

Lotta berättade att hon tycker om att göra bildspel: 

”Att man får titta på en faktafilm och sen får man skriva och ta med en 

massa roliga bilder och sen att redovisa för klassen.” 

Reflektioner 

Lotta är en skribent som tycker att det är roligt att skriva egna berättelser. Hon har en 

läserfarenhet som hon använder sig av i sitt eget skrivande. Hon ser läsning och skrivning i en 

lite vidare cirkel där hon dels talar om framtidsaspekter av skrivande dels att hon redan nu 

brukar skriva och läsa mycket. Lotta förklarar att man ”behöver det” men anger också att det 

är ”något roligt”. Hon ser således ett nyttoperspektiv men också ett förströelseperspektiv av 

läsande och skrivande. Hon uppger också att det är roligt att ”redovisa för klassen” vilket jag 

tolkar som att hon ser vikten av att kommunicera det som hon själv producerar.  

 

Nils 

Nils hade inte skrivit någon text för hand utan båda hans texter var skrivna på dator. Han 

ansåg att det är svårt att forma bokstäver och som konsekvens av detta får han oftast skriva 

sina texter med hjälp av dator. Det finns en överenskommelse med läraren om att få göra det. 

Nils förklarade att skrivande är besvärligt och sade:  

”Jag vet inte riktigt, men jag tycker att det är svårt att skriva för hand.” 

Under intervjun framkom att både läsning och skrivning var svårt och besvärligt: 

”Det är rätt viktigt, men jag tycker att det är svårt. Jag har fått kämpa.” 

Utdrag ur intervjun: 

I: Har det tagit mycket tid då?  Nils: Ja. 

I: Har du fått kämpa själv?  Nils: Nej, med mamma och med fröken. 

I: Vad är bra med att kunna läsa och skriva?  Nils: Det vet jag inte riktigt. 

Nils har en viss självinsikt om sitt skrivande och i hans texter kan jag ana att han har en 

mödosam läs- och skrivsituation, enligt sin egen beskrivning. 

Texter 

Den första texten består av en enda mening, ett påstående där han skriver lite som han talar: 

”Om jag fick önska ett djur hade jag tatt en hund.”  
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Den andra texten är en kortfattad beskrivning som handlar om en pojke som ”hittar guld”. 

Texten består av sju meningar, 62 ord, så den är betydligt längre än den första. Texten har 

inget händelseförlopp och således ingen början, mitt och slut. (ordantal: 10/62) 

När det gäller formen har Nils skrivit korrekt formulerade meningar men han blandar stora 

och små bokstäver. Han använder talspråk och gör en del stavfel. Han har valt en 

rubriksättning med färg och effekter, där bokstäverna är skuggade. Man kan ana att han vill 

att det ska se snyggt ut och därför använder olika möjligheter i ordbehandlingsprogrammet då 

han experimenterar med typsnitt med mera.  

Bildspel 

Nils har i intervjun sagt att datorer är bra att ha tillgång till i skolarbetet. Han förklarade att 

han tyckte att det var roligt att jobba med bildspel tillsammans med en klasskamrat: 

”Det är roligt med power-point, man lägger till bilder och kan göra lite 

som man vill.” 

Han beskrev att kamraten skrev mest och han själv valde bilderna när de arbetade 

tillsammans. Han menade att det var bra att jobba tillsammans med andra i skolan, 

”Det är bra att man arbetar tillsammans, man kan hjälpas åt”.  

Reflektion 

Nils svarade ganska kortfattat på de flesta frågor under intervjun och ofta sa han att han inte 

vet och/eller att han ”inte har tänkt på det”. Detta gäller exempelvis frågorna om hur man 

egentligen gör när man skriver samt hur hans egen förmåga att läsa och skriva är. 

En tolkning av detta kan vara att han är omedveten om språklig utveckling, läsning och 

skrivning samt hur detta lärs in. Men på samma gång är han medveten om att hans egen 

läsning och skrivning kräver en hård ansträngning där han behöver stöd och hjälp. Han sade 

att han inte riktigt vet vad läsning och skrivning är bra för och detta kommer fram när han 

berättade att han inte läser och skriver någonting hemma. På frågan om vad han tror att vuxna 

personer läser svarade han:  

”Det vet jag inte.”  

 

Olof 

Olof är en pojke som inte riktigt kan förklara hur det hade gått till när han lärde sig att läsa 

och skriva. Han sade:  

”Det bara blev så, jag bara lärde mig.”  

Han skriver endast i skolan och föredrar att skriva texter för hand. Han läser gärna tjocka 

kapitelböcker och tycker att det är bra att kunna läsa och skriva: 



 

29 
 

”Om inte man kan, så kan man ju inte skriva nån berättelse och om man inte 

kan läsa så kan man inte läsa böcker!”  

Olof berättade väldigt gärna och ingående om de dataspel som han brukar spela hemma. Det 

blev tydligt under intervjun att datorn vill han använda för att spela spel på. Han har däremot 

en mycket försiktig attityd till datorerna i skolan men sa att han tycker att dataprogram är bra:   

”på dom kan man lära sig mer.” 

Han kan skriva på datorn och det har han lärt sig för att han spelar mycket dataspel, men det 

går ”sådär” när han skriver på datorn, tyckte han. ”Jag skriver så här”, sa han, och visade att 

han skriver med sina pekfingrar. Olof visade under intervjun att han vet, utantill, var olika 

bokstäver är placerade på tangentbordet. 

”Jag brukar inte skriva på datan, veckoboken skriver jag i skolan och då 

skrev jag på datan en gång.” 

Texter 

Den handskrivna texten är en beskrivning av en lek som han brukar leka med sin katt och en 

kort presentation av kattens namn och ålder. Han skriver korrekta meningar, men glömmer att 

börja några av meningarna med stor bokstav. Han har en lättläst handstil och har helt korrekt 

stavning. Texten har ingen rubrik. 

Den datorskrivna texten är en äventyrsberättelse som är skriven i en dialogform. Han 

använder talstreck för att tydliggöra dialogen. Han använder datorn för att få in effekter i 

texten som exempelvis när han skriver ”stooooora” och 30 stycken utropstecken efter ett 

utrop. Han har valt ett typsnitt i rubriken med tjocka blockbokstäver och ett typsnitt med 

versaler i texten. Den datorskrivna texten tyder på att Olof experimenterat lite med effekter, 

val av typsnitt och färglagd text. 

Jämförelse  

Texterna är i olika genrer. Jag noterar att den handskrivna texten är väldigt verklighetsnära 

medan den datorskrivna är mer fantasifull och tar läsaren med ut i världen. Dialogen är 

fartfylld och kan vara inspirerad av filmer och äventyrsberättelser. Den datorskrivna texten 

känns mer experimenterande, till sin form, genom att möjligheterna med att förändra typsnitt 

etc. har utnyttjats. Den datorskrivna texten är dubbelt så lång som den handskrivna texten. 

(Ordantal: 46/93) 

Bildspel 

Olof uppskattar att göra bildspel och säger: 

”Det är bra! Det är bra för man kan lära andra, fakta och så när man visar. Man 

får lära sig mer. Man får lära sig hur djuren ser ut ifall man inte har sett det”. 

Han ser en vinst med att arbeta tillsammans med andra: 

”För att då kan man göra varannan, ifall en blir trött så kan den andra börja skriva”. 
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Reflektion 

Olof har lite svårt att förklara hur han själv har lärt sig skriva och läsa och är lite omedveten 

om hur det gått till. Han visar en förståelse för vad läsning och skrivning är bra för och har där 

en medvetenhet. Han verkar vara en aktiv läsare och talar om att han gärna läser ”tjocka 

kapitelböcker”. Däremot är inte skrivande lika intressant för honom. Han har ett övergripande 

lärandeperspektiv när han svarar på flera av frågorna i intervjun och återkommer till det flera 

gånger, till exempel när han talar om vad som är bra med att göra bildspel.  

 

Per 

Per berättade att han brukar skriva i skolan men inte hemma. Han var tydlig med att han har 

fått träna en del för att kunna skriva så som han kan idag. Per tycker att det är svårt att komma 

ihåg hur han lärde sig men tror att han har lärt sig det mesta själv, även om hans mamma 

visade honom hur man gör. 

”Ja mamma kunde nog göra det ibland när jag var mindre.” 

Per har ett framtidsperspektiv när det gäller nyttan med att kunna läsa och skriva. 

”För kanske när man är i högre klasser så kanske man ska läsa mycket text då 

är det bra att kunna läsa.”  

Han tycker om att läsa ”spännande böcker” och när det gäller hans läserfarenhet sa han: 

”Helst läser jag böcker, jag ligger och läser bok på kvällen.” 

Per tog också upp läsningen av kapitelböcker som de har i skolan. Han uppskattar att läsa i 

grupp och att barnen då väljer vilken bok de skall läsa i gruppen. 

”För nu läser vi inte så ofta i klassrummet, nu har vi läsgrupper så vi läser, 

några stycken, i en bok.” 

Texter 

Den handskrivna texten är en kort fantasibeskrivning av en händelse, där två djur möts. 

Berättelsen har en försiktig framtoning och beskriver ett möte när djuren är på promenad och 

hittar en lekplats. Den är verklighetsnära och speglar barns vardag, även om 

huvudkaraktärerna är djur i berättelsen. Berättelsen är dekorerad med en ritad ram runt om. 

Här finns en del svårigheter med handstil och stavning. Texten är skriven i ett enda stycke 

utan punkt och stor bokstav.  

Den datorskrivna texten är en äventyrsberättelse i tre kapitel som har delats in i meningar och 

skiljetecken har satts ut. Handlingen har ett ganska snabbt tempo och kan eventuellt vara 

inspirerad av film, tecknade serier och äventyrsböcker. Berättelsen har en tydlig struktur och 

sätter läsaren i en lässituation att undra vad som skall hända. Dialog och utrop förekommer i 

texten som t.ex ”Oh, no!” 
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Jämförelse 

Den skillnad som märks på texterna gäller både form och innehåll. Den handskrivna texten 

har inte delats in i meningar medan den datorskrivna texten är indelad både i meningar och i 

stycken (kapitel). Innehållet är äventyrligt i den datorskrivna texten men mer lågmält och 

vardagsnära i den handskrivna. Texternas längd skiljer sig avsevärt där den datorskrivna 

texten är längst. (Ordantal: 67/243) 

Bildspel  

Per tycker att det är roligt att göra bildspel. Han arbetar ”lite” med det hemma också. Hans 

beskrivning visar att han uppskattar att arbeta med flera moment parallellt. 

”Man kan hämta bilder, så får man se en film om djur, så kan man skriva det 

på power-point.” 

Han tycker om att arbeta tillsammans med en kamrat. 

”Det är bra, man kan hjälpa varandra med nånting, om den andra inte kan.” 

Reflektion 

Det som kan anas är att Per har förvärvat en vana när han skriver sin datortext. Han verkar 

vilja bygga upp sin text på ett sätt som han har erfarenhet av i de texter han själv läser. Man 

kan möjligen tänka att han följer en modell med sin indelning i kapitel eftersom han brukar 

läsa böcker i en serie med spännande böcker. Per förklarade under intervjun att han verkligen 

gillar spännande berättelser. Min tolkning är att hans läsvanor framför allt påverkar hans 

skrivande på datorn där han har anammat en form för sitt skrivande. Hans intresse för 

spännande berättelser förefaller också ha en påverkan på hur hans innehåll är utformat i det 

egna skrivandet.  

 

Sandra 

Sandra är en verbal flicka som berättade utförligt om läsning och skrivning under intervjun. 

Hon beskrev tydligt vad man kan använda sina läs- och skrivfärdigheter till och förklarade att 

hon ville lära sig redan när hon var liten och att hennes mamma lärde henne.  

”Jag var faktiskt duktig, redan när jag var fyra kunde jag läsa. Jag gillar att läsa. 

Jag brukar sätta mig på kvällarna och läsa.” ”Skriva är ju bra att kunna, fall 

man inte kan nå nån, då kan man skriva ett brev.” 

Hon beskrev ett framtidsperspektiv avseende skrivande och läsande:  

Ja, för när man blir stor och det händer nåt så måste man göra nån uppgift för att 

klara det, så kanske det står på ett papper, då kan man ju inte läsa det annars. 

Sandra berättade att hon läser hästböcker hemma och en hästtidning. Hon skriver även brev 

till släktingar och på frågan om hon skriver på datorn sade hon:  
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”Nej jag brukar skriva för hand. Det är inte ofta jag skriver på datan.” 

Hon förklarade att hon kan skriva på datorn: 

”Jag skriver jättesnabbt, mitt namn skriver jag jättesnabbt, för nu vet jag 

hur allting är,(bokstävernas placering, min kommentar) men ibland blir 

det fel för att jag trycker så snabbt.” 

Texter 

Den handskrivna texten är en kort beskrivning av ”min hund” bestående av fyra meningar (27 

ord). Stavningen är inte helt korrekt och handstilen är ganska prydlig och lättläst. 

Den datorskrivna texten är längre (93 ord) och är en djurberättelse men har inte någon direkt 

handling. Det är mest uppräkning av namn på karaktärerna, dialoger och utrop på liknande 

sätt som i tecknade serier, till exempel: ”ajoia ajoia”. Hon har gjort en rubrik med stora 

färglagda blockbokstäver och tecknat en djurbild, för hand, nederst på sidan. Det finns några 

stavfel och det saknas stor bokstav på några namn. 

Jämförelse 

Texterna är snarlika varandra både till form och innehåll. De är ostrukturerade och har inte 

helt korrekt meningsbyggnad. Framför allt märks detta i den datorskrivna texten där det är 

ganska svårt att följa textens dialoger. Det verkar vara som om Sandra inte tänker sig en läsare 

av texterna. 

Bildspel 

Sandra tycker att det är roligt att arbeta med bildspel och hon förklarade de fördelar som 

finns: 

”Man kan ta reda på fakta och kolla på en film, stanna och spela om flera gånger, 

så kan man ha uppe den sajten och powerpoint.  Så går man bara in på power-point 

och skriver direkt, för annars måste man först kolla filmen och sen komma ihåg och 

då kanske man skriver lite slarvigt. Då så är det mycket lättare.” 

Att arbeta tillsammans med en kamrat var fördelaktigt enligt Sandra: 

”Det är bra och lättare att komma på saker när man är två.”  

Trots att Sandra svarade positivt om att arbeta med bildspel gav hon svar om datoranvändning 

som visade på en viss avvaktande hållning. Hon tyckte inte att det var så viktigt med datorer i 

skolan.  

”Vi kan ju inte bara jobba på datan. Vi måste ju ändå jobba vanligt ändå.” 

Hon skiljde på sin privata användning av skrivande på datorn då hon förklarade att hon 

absolut ville ha tillgång till dator hemma.  

”Jag har ju på datan hemma en jättelång berättelse då försvinner ju den annars.” 
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Det viktigaste användningsområdet för datorerna i skolan enligt Sandra var i matematik 

eftersom hon inte gillade matematikboken. 

Reflektion 

Sandra har en medvetenhet vad hon kan använda läsning och skrivning till. Hon har både ett 

här-och-nu-perspektiv och ett framtidsperspektiv. Trots att hon har en säkerhet när hon talar 

om läsning och skrivning tyder hennes egna texter på en viss osäkerhet i att skriva. Jag 

uppfattar en skillnad mellan det hon säger och det hon gör. 

Datorerna har hon en viss skepsis emot men samtidigt ett genomtänkt förhållningssätt där hon 

beskriver de användningsområden där de är mycket användbara. Min tolkning av det hon sade 

är att hon kan använda datorer för förströelse - spela spel - och som kompensatoriskt 

hjälpmedel i matematik. Hon förklarade också tydligt hur datorn kan användas med flera 

aktiviteter samtidigt när hon arbetade med bildspel. Datorn verkar skapa ett naturligt 

sammanhang, för henne, när det gäller att samarbeta med andra. 

 

Sammanfattning av fallbeskrivningarna 

Barnen har skrivit en handskriven text där läraren gett dem en styrd skrivuppgift medan 

uppgiften som de fick för att skriva på datorn var mera fri. Detta kan möjligen påverka hur 

barnen skapat sina texter. Det kan konstateras att barnen, generellt, skriver längre och mer 

experimenterande texter vid datorskrivande. Den handskrivna texten om ett djur är nära 

barnens verklighet vilket märks i dessa texter. Den fria datorskrivna texten är inte lika 

verklighetsnära utan är oftare fantasiberättelser. Det verkar som om några av barnen använder 

möjligheten till stavningskontroll i datorn. De barn som berättat att de läser kapitelböcker har 

förmodligen tagit intryck av läsandet och skriver texter med kapitelindelning, framför allt när 

de skriver på datorn. Barnens läsvanor kan antas påverka deras skrivande när det gäller 

huruvida de tänker sig en läsare av den text de skriver. Barn som uttryckt att de gärna läser 

böcker har i större utsträckning anammat att texter vänder sig till en läsare. 

Inställning och medvetenhet om skrivande 

Här kan ses en skillnad mellan barnen när det gäller hur medvetna de är om skrivandets 

betydelse. De har olika grader av medvetenhet. Någon elev är inte så medveten om nyttan av 

att skriva och läsa medan de flesta barnen kan se meningen med dessa färdigheter. Jag 

uppfattar att några barn har ett här-och-nu-perspektiv som innebär att de tycker att skrivande 

och läsande är viktigt och roligt i deras liv. Några barn beskrev att kunskaperna är viktiga i 

framtiden, de har framförallt ett framtidsperspektiv.  

Bildspel 

Det samlade intrycket är att barnen tycker om att göra bildspel. De uttryckte att det är ”en 

rolig” uppgift. De tycker om att få göra uppgiften tillsammans med en kamrat och talade om 

att de upplever flera fördelar med detta. 
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”Det är roligt med power-point, man lägger till bilder och kan göra lite som man vill.” 

Här talade barnen om att man lär sig mycket nya saker och att det är roligt att presentera sitt 

arbete för klassen.  

Datoranvändning i skolan 

Barnen visade ett tydligt engagemang när de talade om datorer och vilken betydelse datorerna 

har i deras liv. Alla barnen varr aktiva datoranvändare genom att de bland annat spelar olika 

datorspel. Datorerna i skolan var de också positiva till, även om ett par av barnen inte såg 

skrivandet som det viktigaste användningsområdet. Några av barnen lyfte fram att de helst 

använder datorn i ämnet matematik i skolan. 

 

Diskussion           

Metoder 

Med de metoder som använts i studien har jag försökt få en bred förståelse för det pågående 

datorprojektet. Ambitionen har varit att använda triangulering genom att intervjua både elever 

och lärare samt observera skolmiljö, lektion och texter. Jag har försökt beskriva barnens och 

lärarnas upplevelser av barnens skrivande och arbete med datorer. Det bör påpekas att det är 

få intervjuer och att jag därför inte kan generalisera utifrån dessa. Forskningsprocessen har 

påverkats på olika sätt av att flera metoder använts och jag tar här upp några reflektioner kring 

detta och själva metoderna i sig. 

Elevintervjuer 

Som intervjuare är det viktigt att känna sig bekväm i samtalssituationen och mycket handlar 

om att intervjun är ordentligt förberedd. Att samtala med skolelever har jag en stor vana av i 

mitt arbete som lärare och specialpedagog. Jag kunde konstatera att det trots detta kändes som 

en grannlaga uppgift att intervjua de unga skolelever som ingår i studien då jag skulle försöka 

ta del av deras livsvärld. Med stor respekt för uppgiften var det viktigt att besöka klassen och 

vara en person som de hade mött innan jag skulle samtala enskilt med dem. Det gäller ju att 

skapa en kontakt och att få barnet att vilja prata om sina upplevelser, känslor och kunskaper 

(Kvale, 1997). Det gällde att även vara lyhörd för vad barnen ville ta upp och emellanåt gavs 

utrymme för dem att tala om något som låg lite vid sidan om huvudinriktningen på intervjun. 

Genom att barnen kunde påverka intervjun på detta sätt upplevde jag att de kände sig 

bekväma i intervjusituationen och här var intervjuguiden värdefull för att kunna återgå till 

frågorna på ett smidigt sätt. 

I mina förberedelser tog jag starkt intryck av Dahlgren m.fl. (2006) i utformandet av 

temaområden till intervjuguiden. Dessa fungerade på ett tillfredsställande sätt när jag 

genomförde intervjuerna men jag har funnit att ett tema om kommunikation inte stämmer in 
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på mina forskningsfrågor.
5
 Några av de inledande frågorna är inte riktigt i överensstämmelse 

med forskningsfrågorna men fungerade som en start på intervjuerna för att leda in barnen på 

vad samtalet skulle handla om. Samstämmigheten mellan intervjuguiden för elevintervjuerna 

och forskningsfrågorna borde ha varit bättre.  

Lärarintervjuer 

Intervjuerna med lärarna genomfördes efter det att alla elevintervjuer var gjorda. Även under 

lärarintervjuerna var det värdefullt att ha en intervjuguide. En del av frågorna arbetades fram 

utifrån de frågor som barnen tidigare hade fått. Här kan noteras att processen påverkades av 

den förförståelse jag fick av observationer och elevintervjuer. Ett exempel på detta är att jag 

frågade lärarna om deras reflektioner kring datorers betydelse för eleverna, eftersom barnen 

hade förklarat att datorer är mycket centrala och viktiga i deras liv. 

Observationer 

För att öka min förförståelse för barnens skolsammanhang var det angeläget att göra 

skolbesök innan jag gjorde mina intervjuer. Jag valde att göra observation av första ordningen 

för att sedan följa upp en del vid intervjuerna. På detta sätt gick metoderna i varandra och 

påverkade forskningsprocessen. Ett konkret exempel på detta var att jag fick möjlighet att 

observera när barnen arbetade med bildspel. Jag följde sedan upp det med att fråga dem om 

deras tankar kring att göra bildspelen. Utan mitt besök hade jag eventuellt inte frågat barnen 

specifikt om detta, på samma sätt som nu gjordes. Jag menar att det visade sig vara en viktig 

del för att skapa förståelse för barnens syn på arbetet med datorerna i skolan. Studien hade 

förmodligen vunnit på om fler observationer hade kunnat genomföras för därigenom hade fler 

exempel från klassrumsarbetet kunnat uppmärksammas avseende barnens skrivande och 

datorarbete.  

Jag har skrivit i min bakgrund om skolmiljöns betydelse för barns språkutveckling och det var 

angeläget att observera och beskriva den. Även här fick jag möjlighet att öka min 

förförståelse, vilket var värdefullt för intervjuerna med elever och lärare då jag kunde ge 

återkopplingar kring det jag hade sett. Ett exempel är att jag varit med när barnen valde att 

sätta sig och arbeta med datorerna på olika ställen i sin skolmiljö. Kvaliteten på 

observationerna har samband med hur förtrogen man är med den situation som observeras 

påtalar Björndal (2005). Jag menar att förtrogenhet och förförståelse som skapas vid 

observationer kan påverka kvaliteten på intervjuer, vilket blev fallet för mig exempelvis när 

barnen tog upp något som hänt under lektionen, när jag var närvarande och jag då hade fått 

ökad förståelse för det. 

 

 

                                                           
5 Frågor gällande att kommunicera med någon som bor långt bort och på vilka sätt man kan göra för 
att nå personen, blev inte riktigt relevant i elevintervjuerna (Dahlgren m.fl., 2006, s. 78). 
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Elevtexter 

Ur lärarperspektiv var det angeläget att tala om elevtexterna då de ansåg att ett av målen med 

datorprojektet var att stärka barnen i deras skrivutveckling. Det var också en av mina 

forskningsfrågor att ta del av lärarnas uppfattning om barnens texter. Mitt fokus i studien var 

inte huvudsakligen att analysera och jämföra handskrivna och datorskrivna texter. Det var 

ändå av intresse att använda elevtexterna som exempel på hur de kan se ut och därför finns det 

med som en del i fallbeskrivningarna. Genom att jämföra handskrivna respektive datorskrivna 

texter kunde jag observera de möjligheter som datorn har för barnens experimenterande. För 

att ytterligare fördjupa kunskaper kring barnens skrivutveckling och deras olika slags texter 

hade det krävts en annan inriktning på själva studien, där barnens skrivutveckling hade följts 

under en längre tid. 

Generaliserbarhet 

Nielsen (2005, s.16) beskriver att forskare skall ”distansera sig för att kunna beskriva och 

problematisera den vardagliga förståelsen av livsvärlden för att bidra med lärande”. 

Ambitionen att bidra med lärande och möta ett krav på nyttan med den genomförda studien, 

enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2001) finns självfallet hos mig. Att beskriva hur en 

grupp barn talar om sina upplevelser av arbete med datorer i skolan kan förmodligen kännas 

igen av flera lärare och med en viss försiktighet kan det antas att de intervjuade barnen 

bidragit med upplevelser och synpunkter som de delar med många barn, menar jag.  

Lärarnas erfarenheter kan jämföras med tidigare genomförda utvärderingar av datorprojekt 

och det kan noteras en samstämmighet när de beskriver hur viktig deras egen kunskap om 

datorer i skolan är. Deras egen satsning på att utveckla arbetet tillsammans med kollegor är 

ytterligare ett exempel på vad tidigare forskning visat (Alexandersson 2004, Hallgren & 

Tallvid, 2008) när det gäller att lära i samspel. 

Jag har tagit fasta på vad Merleau-Ponty (1997) tar upp avseende fenomenologi, ”det gäller 

för forskaren att beskriva det som framkommer, inte i första hand förklara och analysera det.” 

Jag söker i viss mån förklara för att bidra med lärande och en förhoppning är att viss kunskap 

kan uppnås, vilket jag återkommer till i min resultatdiskussion.  

 

Datorprojektet 

Här följer en resultatdiskussion där jag ytterligare belyser elevernas och lärarnas upplevelser 

av datorprojektet. 

Barns egen syn på sin läs- och skrivutveckling har en stor betydelse för dem när det gäller hur 

väl de lyckas med att läsa och skriva. Omgivningens syn på hur barnet klarar uppgiften att 

läsa och skriva har också stor betydelse och läraren har tveklöst en viktig och avgörande roll.  

I denna studie har barnen lämnat sin syn på flera delar om läsning och skrivning samt om 

datorer och datoranvändning. Jag kan konstatera att barnen på ett generöst sätt förklarat och 
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delat med sig av sina tankar. De har också skrivit texter som jag haft möjlighet att läsa och 

därigenom fått se exempel på hur barnens texter kan se ut. 

Att få ta del av barnens upplevelser, deras livsvärld, har gett en möjlighet att lära hur de tar 

sig an uppgiften att använda datorn som verktyg i sitt skolarbete. Hur de förvärvat en vana vid 

unga år är av särskilt intresse för studien. Skolans satsning och förhoppning är att barnen skall 

”rustas för framtiden” på det sätt som man bland annat från den specialpedagogiska 

skolmyndigheten lyfter fram gällande skolans uppgift att utbilda alla barn. Ett övergripande 

syfte med studien är att skapa förståelse för hur barnen och lärarna upplever datorers 

betydelse i skolan. Det har framkommit att datorer ses som viktiga och självklara 

arbetsredskap i skolarbetet av både elever och lärare. Barnen poängterar att det är roligt att 

använda datorer exempelvis när man gör bildspel. 

Förvärva en vana 

På vilka sätt har barnen förvärvat en vana att använda datorerna i skolan? Det som barnen 

påtalar är att de redan kan använda datorer i ett annat sammanhang, nämligen att de har en 

vana av att spela spel på datorer. Det förefaller vara en självklarhet för dem att de därigenom 

har ett förhållningssätt till datorer som ger dem en säkerhet i att hantera och handha datorn 

som ett verktyg. För att också kunna använda datorn i skolan och skriva texter på den måste 

man ha bokstavskännedom vilket barnen poängterar. De ser därför kunskap om tangentbordet 

som helt avgörande för att kunna skriva snabbt på datorn. Att vara snabb vid datorn verkar 

vara ett mått på hur bra barnen uppfattar att det går när de jobbar vid datorn. Det gäller 

således att vara säker på tangentbordet och dessutom snabb för att ha förvärvat en tillräcklig 

vana av datorer, vilket är ett sätt som beskriver hur barnen uppfattar datorn som ett verktyg i 

sitt skolarbete. 

För att nå denna standard behöver man öva och träna en hel del, vilket de intervjuade barnen 

verkar vara helt eniga om. Detta kan beskrivas som en process där de tillägnar sig en viss 

kunskap enligt det som Illeris (2001) benämner ”tillägnelseprocessen”.  

Hur kan denna träning läggas upp? Lärarna har berättat att de anordnat kurser för barnen där 

de visat och lagt upp olika arbetspass där barnen fått lära sig ordbehandling med mera. En 

strategi har varit att låta barnen lära av varandra genom att låta dem arbeta tillsammans. Här 

kan konstateras att även lärarna förvärvat en ny vana att lägga upp sin undervisning på, där 

datorn är ett arbetsredskap, både för läraren själv och för barnen. Lärarens roll i klassrummet 

blir delvis förändrad genom en utökad datoranvändning, vilket framkommer när lärarna 

beskriver sin upplevelse av datorernas betydelse i skolan. Andra studier visar också på en 

förändrad lärarroll då datorer används i det dagliga klassrumsarbetet (Alexandersson 

Linderoth & Lindö, 2001; Svensson, 2009).  

Lärarens roll 

Lärares inställning till datorer har visat sig vara en avgörande faktor för hur väl en satsning på 

datorer i skolor faller ut (Hallerström & Tallvid, 2008). Detta är lärarna i denna studie väl 

medvetna om och har bestämt sig för att arbeta aktivt med att visa barnen på de möjligheter 
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som datorn ger i skolarbetet. De anstränger sig för att vara goda förebilder för barnen genom 

att till exempel använda dator och projektor vid genomgångar. De visar sina klasser flera olika 

exempel i vardagsarbetet hur datorn kan användas i flera av skolans ämnen. De gör bildspel 

och visar barnen hur man kan hämta bilder, när de undervisar om något specifikt. 

Sammantaget kan sägas att datorsatsningen gett lärarna en möjlighet till egen utveckling, både 

när det gäller egen datorkompetens men också för hur undervisningen utformats generellt. 

Deras upplevelse är dock att de behöver fördjupa sin egen kompetens ytterligare för att kunna 

utveckla arbetet med eleverna ännu mer. Att lärare har en övergripande pedagogisk idé är en 

annan avgörande faktor för om elevernas kunnande inom IT skall lyckas. I denna studie var 

den pedagogiska idén vagt formulerad, som lärarna uppfattade det. Där fanns ett utrymme för 

dem att skapa sig ”en egen modell”. De tog fasta på att barnens textskrivande skulle vara i 

fokus. De har också utforskat olika programvaror som fungerar för barnen till exempel i 

matematik och engelska. Inom själva datorprojektet har lärarna inte fokuserat på 

programvaror för barn i behov av stöd utan har uttryckt att datorn kan ses som ett hjälpmedel 

generellt för alla barn. I lärarens roll ligger att utforma den skolmiljö som omger barnen. Här 

vill jag knyta an till Björk och Liberg (1996) som påpekar att skolans miljö ofta är 

otillräckligt anpassad för en del barn som behöver stöd med skriftspråket. Att få tillgång till 

datorer och en del programvaror kan vara ett försök att anpassa skolmiljön för dessa barn. Här 

var det tydligt att ett av barnen, Nils, upplevde en stor fördel av att använda datorn vid sitt 

skrivande. Lärarens roll att mer handleda barnen kan också vara ett sätt att individanpassa, 

vilket kom upp vid intervjuerna med lärarna. 

Barnens förhållningssätt till skriftspråklighet 

Jag har noterat att bland de intervjuade barnen finns olika förhållningssätt till läsning och 

skrivning. Av min bakgrund framgår att det finns barn som har ett omedvetet förhållningssätt 

till läsning och skrivning vilket kan visa sig i en osäkerhet på vad läs- och skrivförmågan skall 

användas till. Några barn i studien har ett framtidsperspektiv och de menar att man måste 

kunna läsa och skriva längre fram i skola och arbetsliv. Andra barn har ett här-och-nu-

perspektiv. De talar bland annat om att det är roligt att kunna läsa böcker och att skriva 

berättelser vilket är en del av deras dagliga liv. Här kan en jämförelse göras med studier 

genomförda av Dahlgren och Olsson (1985) som fann två kategorier, vilka de benämner 

möjlighetskategori och kravkategori. Barn med ett möjlighetstänkande ser vilka möjligheter 

som skapas för dem genom läs- och skrivförmågan medan barn med ett kravtänkande, kopplat 

till läsning och skrivning, tänker att man ska kunna detta när man blir stor. 

För lärare är det en viktig kunskap att ha om barnen, som man har i sin klass, huruvida de har 

en omedveten eller medveten hållning i förhållande till läs- och skrivförmåga, så att man kan 

fånga upp de barn som kan behöva stöd i sin läs- och skrivutveckling. Utöver detta bör lärare 

ta fasta på de två dimensioner som bland andra Westlund (2009) tar upp, avseende barns 

förhållningssätt till läsning och skrivning. Det är elevens självkänsla och hur eleven värderar 

läsning och skrivning. 
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Samarbete vid datoranvändning 

Det som framkommit både i barnintervjuerna och lärarintervjuerna är att det är bra att få 

möjlighet att arbeta tillsammans med att skriva texter och göra bildspel. Barnen tar upp att 

arbetet blir roligt när man får göra uppgifter tillsammans. De ser vinster med samarbete och 

de lyfter flera positiva erfarenheter som de har. En infallsvinkel, som jag tolkar in, är att det 

känns bra för barnen att få hjälpa varandra och att en trygghet skapas av att någon som kan 

mer, visar hur man gör. Detta finns beskrivet i tidigare forskning (Alexandersson, Linderoth 

& Lindö, 2001; Dysthe, 1996; Svensson, 2009). Det gäller att läraren är uppmärksam på att 

alla barn genomgår en utveckling så att något barn inte blir passivt vid varje arbetstillfälle. Jag 

vill här referera till Vygotskijs teori om ”den proximala utvecklingszonen” (1934). 

Att skapa förståelse hos barn om att människor är olika och har olika förutsättningar är också 

något man vinner genom att låta dem arbeta tillsammans med olika uppgifter. För barnen 

verkar datorn erbjuda ett naturligt sammanhang för samarbete. Barnen är eniga om att ”det är 

bra att hjälpas åt”, vilket stämmer med Illeris (2001) modell om lärande där ”samspel” är en 

av lärandets dimensioner.  

En parallell process med elevernas samarbete är att lärarna kontinuerligt har träffats för 

erfarenhetsutbyte. De har hjälpt varandra genom att dela med sig av sina power-point-

presentationer, hittat programvaror som fungerar bra och diskuterat det organisatoriska arbetet 

i sina respektive klasser. Jag vill lyfta fram att lärarnas samverkan är en viktig del för 

datorprojektet och en viktig framgångsfaktor för lärares arbete med skolutveckling generellt. 

Det bör uppmärksammas att rektorer har en viktig och avgörande roll (Hallerström & Tallvid, 

2008) och i denna studie har den ansvarige rektorn själv påtalat att hennes roll är viktig för att 

projektet skall utvecklas och för att stärka både elever och lärare. 

Motivation och meningsskapande 

Kan arbete vid dator hjälpa till att höja medvetenheten om vad skrivandet skall användas till 

hos de yngre skolbarnen? Möjligen är det så för en del barn. Att få möjlighet att väva samman 

text, bild och ljud till en helhet verkar vara lustfyllt och skapa mening, vilket i sin tur kan vara 

ett sätt att vidga barnets literacy. Barn som upplever svårigheter med skrivandet, som Nils, 

kan använda datorn för att experimentera med, vilket både han och andra elever gjorde, bland 

annat med val av olika färger, rubriker och typsnitt.  

Datorerna är viktiga för barnen, vilket blev mycket tydligt när de fick frågan om hur det skulle 

vara om datorerna togs bort. Detta är säkert inte någon större överraskning för vuxenvärlden 

men viktig kunskap att ta hand om och använda oss av i skolan. Datorn som 

”motivationshöjare” har kommit upp i samtalen med lärarna. Även här vill jag lyfta fram 

Illeris modell om lärande där ”drivkraft” är ytterligare en av lärandets dimensioner.  
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Avslutande diskussion 

Förebyggande arbete       

Kan datorn vara en del i ett förebyggande arbete i skolan? Barn i behov av stöd i sin 

skrivutveckling kan vara hjälpta av datorer det visar tidigare studier (Alexandersson, 

Linderoth & Lindö, 2001).  Det som framkommit i min studie, är att om läsning och skrivning 

upplevs som besvärligt så kan arbetet vid datorn vara en aktivitet som är ett positivt och roligt 

inslag i skolarbetet. Möjligen kan satsningen på att få använda datorn som verktyg göra stor 

skillnad både för koncentration och att utveckla sina färdigheter i att skriva.  

Vi kan och bör se datorer som ett verktyg som kan vara särskilt viktigt för en del barn men 

som tidigare påpekats skall det finnas en pedagogik kopplad till hur datorn används. Ett par av 

barnen i studien tog upp att de hellre skriver för hand än på datorn. De uppvisar en form av 

motstånd till datorskrivande i skolan, trots att de gillar att använda datorer på annat sätt. Det 

är viktigt att uppmärksamma att några barn kan ha en avvaktande hållning och söka förstå om 

de behöver någon form av stöd för att klara datorskrivandet så att de får möjlighet att tillägna 

sig tillräckliga kunskaper för att ”rustas för framtiden” som jag tidigare varit inne på. 

En upplevelse som framkommit hos lärarna är att träningen att skriva text på datorn kan leda 

till att textskrivandet överlag blir säkrare och att en ökad lust att skriva utvecklats hos de 

flesta av barnen i deras klasser. Datorns möjligheter till att ändra och redigera texter gör stor 

skillnad, vilket lärarna är övertygade om ger barnen ökad motivation att förbättra sina texter. 

Jag har noterat att barnen i sina datorskrivna texter experimenterat med datorns möjligheter 

till att ändra typsnitt med mera. Om barnens lust att skriva ökar och påverkar deras 

prestationssjälvbild (Taube, 2007) kan det ses som ett sätt att förebygga skrivsvårigheter 

vilket överensstämmer med hur lärarna i studien uppfattar sina elevers skrivande. 

Det vidgade textbegreppet 

Barnens konkreta arbete vid datorerna, när de gör bildspel, visar att de använder flera olika 

medier parallellt. Eva och Lena uttrycker stor förvåning över hur kompetenta barnen är när de 

arbetar med uppgiften. Barnen lärde sig att göra bildspel väldigt snabbt. Att tillhöra den 

uppväxande generationen som tidigt i barndomen börjat använda datorer ger förmodligen 

denna säkerhet att se de möjligheter som datorer har. Barnens tidigare erfarenheter av 

datoranvändning i kombination med träning av tangentbordet och övningar i ordbehandling 

ger dem trygghet att fortsätta utforska datorns möjligheter. Dessa iakttagelser stämmer med 

Olsen (2000) som beskriver hur dagens barn med självklarhet använder sig av teknikens alla 

möjligheter med datorer, datorspel, mobiltelefoner med mera. 

Jag ser en koppling till ”det vidgade textbegreppet” som jag tidigare tagit upp. Barnen har 

utvecklat literacy där de på ett självklart och naturligt sätt använder text, bild och ljud. 

Lärarnas upplevelse av barnens säkerhet tolkar jag som att de ser denna kompetens hos 

barnen. Att lärare fördjupar sina kunskaper om det vidgade textbegreppet kan vara ett 

utvecklingsområde, som skapar säkerhet för dem i sin undervisning med och om datorer, är en 

slutsats som jag drar. Det kan också vara ett sätt att ta till vara barnens olika kompetenser och 
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på så sätt stärka alla barns lärande. Lärarna, i studien, har planerat att barnen skall fördjupa 

sina digitala kunskaper genom att lära sig att använda digitalkamera ihop med datorn, vilket 

ligger i linje med att utveckla arbetet med datorerna ytterligare. 

Programvaror av olika slag kan användas för att stötta barn när de skriver på datorn. Här kan 

skolan fortsätta att pröva och samla erfarenheter kring vilka programvaror man vill satsa på, 

anser jag. Inom datorprojektet har detta inte haft första prioritet under läsåret. Det har inte 

framkommit om man använder talsyntes i datorerna men jag vill ta upp att det kan vara ett 

hjälpmedel för barn att kunna lyssna och höra hur orden låter samtidigt som man skriver på 

dator, vilket har beskrivits av Appelberg och Eriksson (1999). Att få tillgång till datorer och 

en del programvaror kan vara ett försök att anpassa skolmiljön och individanpassa 

arbetsuppgifter så att alla barn utvecklas i sin skrivutveckling. Lärarens utökade handledande 

funktion bidrar också till att möta barns olika behov av stöd. 

 

Sammanfattning 

De intervjuade barnen ser olika möjligheter som datorn erbjuder i deras skolarbete. Exempel 

på detta är: datorn som ett kompensatoriskt och motivationshöjande hjälpmedel som för Nils, 

datorn för att lära sig fakta, vilket Olof lyfter fram och datorn som ett skrivverktyg som för 

Jenny och Per. Sandra, som helst skriver för hand, menar att datorn är viktig i ämnet 

matematik, Lotta talar om datorn som ett arbetsredskap för att presentera material för klassen 

och Helena förklarar att datorn är så viktig att hon helst hade haft en egen dator i skolan. 

Lärarna menar att datorerna är ett arbetsredskap i skolan som ingår som en naturlig del 

numera och att det gäller att lära sig att använda dem på ett pedagogiskt och bra sätt i skolans 

vardagsarbete. Att stärka barnens skrivande med datorn som hjälpmedel kan bidra till större 

säkerhet hos barnen, vilket i sin förlängning kan leda till bättre måluppfyllelse för enskilda 

barn. Deras upplevelse är att barnen fått en positiv inställning och attityd till att skriva. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Jag ger här förslag på ytterligare studier med fokus på unga skolelever och hur inriktningen på 

sådana studier skulle kunna utformas. För att fördjupa kunskaper kring barns skrivutveckling 

och datoranvändning kan en studie utformas där man följer och analyserar elevtexter och 

skrivutveckling under hela lågstadieperioden. Här kan datorns betydelse som kompensatoriskt 

hjälpmedel analyseras kring barn i behov av stöd i sin tidiga skrivutveckling. Det är av 

intresse att söka ytterligare förståelse för elevers upplevelse av skrivande och 

datoranvändning, där barnen haft god tillgång till datorer redan i starten av sin läs- och 

skrivutveckling, och följa upp det kontinuerligt med flera intervjuer med samma barn, under 

en längre period.  
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Intervjuguide (temaområden 1-5 och 7-9 efter Dahlgren m.fl., 2006, s. 76-79)    Bilaga 1 

1.) INSTÄLLNING 

Tycker du att det är bra att kunna läsa och skriva? Brukar du tänka på det att det är bra? 

2.) FUNKTION 

Varför är det bra? Vad är det man kan göra? Kommer du på olika saker som man kan göra? 

3.) BEDÖMNING 

Du har ju lärt dig, är du bra på att skriva? Du kanske har jämfört med andra hur bra dom är, hur bra 

kan du då? Om du jämför hur det är nu jämfört med tidigare? 

4.) HUR GÅR DET TILL? 

Hur gör du när du skriver? Kan du berätta? Kan du förklara om en liten kille/tjej frågar hur man gör? 

När du lär dig, hur gör du då? Om du lär dig själv? När någon visar hur gör de när de lär ut? 

5.) VAD/VAR 

Vad brukar du skriva? Läsa? Skriver du hemma någonting?  

6.) DATORER 

Hur har du lärt dig att skriva på datorn? Hur bra är du på det? 

Vad gör du helst på datorn? Skriver du på datorn hemma? 

Har du tänkt på om det är bra med datorer i skolan?  

Ni får ju göra PP, vad tycker du om det? 

Ni brukar ofta arbeta två och två tillsammans, kan du berätta något om det?  

7.) KOMMUNIKATION 

Om en person långt bort ska få veta något av dig, hur kan man göra då? Hur gör du? 

Om man tog bort datorerna från skolan, vad skulle du tycka om det?                                                                 

Och om ingen hade datorer längre, vad skulle du tänka/tycka om det?                                                                             

Om ingen läser och skriver längre, hur skulle det vara? 

8.) ÅTERKOPPLING 

Nu har vi snart pratat färdigt! Vad har vi pratat om egentligen, minns du? 

9.) NÅGOT MER? 

Finns det något mer som du vill säga? 
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Intervjuguide – Lärarintervju    Bilaga 1 

Inställning till dataprojektet – att vara med 

Hur har du tyckt att det är att vara med i datorprojektet? 

Hur är det att det blev just 2:orna, tycker du? 

Är det viktigt att ta in datorer så som ni har gjort, tycker du? 

Skolor som tagit ställning för att dom inte vill satsa på datorer, vad tänker du om det? 

Förhoppningar om vad det ska ge 

Vilka förhoppningar har du på vad det ska ge? För egen del?   För barnens del? 

Vad är det viktigaste som du ser det? 

 

Kompetens egen + egna möjligheter till komp.utv. 

Hur tycker du att din egen kompetens är när det gäller att använda datorer? 

Och din kompetens att använda datorer i din undervisning? 

Har du fått särskild kompetensutveckling? Tillräcklig? 

 

Pedagogiskt: Bakgrundstankar om datorer i skolan 

Idéer, pedagogik, inställning till att arbeta med datorer (rektorns idéer) 

Vilken övergripande idé har ni haft med projektet, som du tycker? Vad använder ni dom till? 

Någon särskild pedagogisk förebild kring arbetet? Särskild idé kring barnens skrivande? 

Annat? Andra ämnen än svenska? 

Hur har ni tänkt kring vilka programvaror ni vill satsa på? 

Har ni särskilda program för barn i behov av stöd? 

 

Erfarenheter så här långt 

Vilka erfarenheter har du generellt av projektet? 
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Hur är barnens inställning till att  

arbeta vid datorerna,  sitt skrivande,  till att göra PP, annat? 

Vad gör dom allra helst vid datorerna här i skolan? 

Vad uppfattar du att dom helst gör vid datorer generellt? Hemma? 

Hur viktiga är datorerna för barnen, som de själva uppfattar det, tror du? 

För vilka barn kan datorerna vara särskilt viktiga? 

Hur går det för barnen att använda datorerna? 

Generellt? Hur klarar de det? 

Hur gjorde du i början för att lära dem att använda datorerna? Hur har de förhållit sig till att 

lära sig? 

Hur påverkar det deras skrivande, läsande, lärande, motivation för skolarbete. 

Hur är barnens möjligheter att nå målen? Påverkar datoranvändningen det? 

Har du några tankar om hur det är för barn med svårigheter?                                                                                                 

fördelar med datorerna, nackdelar med datorerna 

Hur ser du på denna klassens utveckling jämfört med tidigare klasser?  

Hur tror du att barnen uppfattar sitt eget skrivande generellt? Och vid datorerna 

Något mer om klassens arbete i stort? 

Jämförelse datortexter och handskrivna texter 

Om du gör jämförelser av barnens texter o deras produktion i allmänhet, hur tycker du då? 

Om du jämför handskrivet med datorskrivet ser du skillnader? 

Läsårets arbete med projektet 

Har du tyckt att det varit stor arbetsbelastning att genomföra arbetet?   

Om du tänker på starten? Nuläget?   

Hur är det att organisera det här arbetet i klassen jämfört med innan du hade datorerna? 

Hur ser du på fortsättningen – någon särskild inriktning? 

Vilka vinster ser du? Något som inte varit positivt? 

För nästa omgång 2:or har du några råd? Erfarenheter som är viktigt att föra vidare? 
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      Bilaga 2 

 

Till vårdnadshavare/föräldrar 
 
Hej! 

Mitt namn är Ingvor Berndt och jag deltar i en masterutbildning i specialpedagogik. Inom 
ramen för utbildningen skall jag göra en studie och skriva en magisteruppsats under 
innevarande vårtermin. Studien är inriktad på att se hur barn utvecklar sitt skrivande, bland 
annat med hjälp av datorer. Det är en förhoppning att studien kan vara till hjälp för skolan 
att utveckla arbetet med barnens skrivande och läsande. Från skolan finns ett önskemål om 
att en studie genomförs inom detta område. 

De metoder jag skall använda för studien är att observera när barnen arbetar med 
skrivuppgifter, samtala med dem om deras skrivande och läsa några av deras texter. 
Intervjuer skall också göras med lärarna och några elever. 

Under arbetet med studien följs de forskningsetiska principerna som innebär att barnens 
medverkan är frivillig och de kan avbryta samtal/intervju med mig. I min uppsats kommer 
barnen inte att nämnas vid sina namn. För att jag skall kunna använda det insamlade 
materialet till mitt arbete behöver jag vårdnadshavares/föräldrars godkännande. Vänligen 
lämna besked till lärarna på skolan genom att fylla i talongen nedan. Om det är några frågor 
kontakta mig på mailadress:                                                                                             
ingvor.berndt@hb.se eller                                                                                                                                                              
tel: xxxxxx 

 

Vänliga hälsningar Ingvor Berndt 

 

 

Lämnas till skolan………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jag/Vi har tagit del av informationen om studien som skall genomföras om barnens 
skrivutveckling under vårterminen 2012. Jag/Vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i studien. 

Datum: …………………… 

Underskrift: ……………………………………………………… …………………………………………………………… 
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