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Förord 

Jag vill tacka alla barn och förskolor som deltagit i mina intervjuer och observationer och 

delade med sig av sina erfarenheter. Även en stort tack till mina handledare, Elisabeth 

Lundmark och Siv Ögren som hjälpt och stöttat mig under den här tiden. 

Jag vill även tacka familj och vänner för de stöd jag fått och att ni trott på mig och motiverat 

mig till att kämpa. Måste även tacka mig själv för ett bra arbete. 

Tack! 

 

 
  



 
 

Abstrakt 

Mitt syfte med denna studie var att beskriva hur barn tänker om datorn som ett verktyg för att 

lära sig läsa och skriva. Jag delade upp mitt syfte i fyra frågeställningar som sökte svar på 

barnens tankar om datorn som ett verktyg i läs- och skrivprocessen. Studien utgår ifrån en 

kvalitativ forskningsansats i två grupper, en förskoleklass och förskolegrupp.  Jag använde 

mig av observationer och barnintervjuer som informationsinhämtande metoder, dels för att se 

hur och till vad barnen använder datorn i skriv- och läs processen dels för att ta del av deras 

tankar. Resultatet visar att barnen anser att datorn är bra till mycket men framförallt ett stöd i 

deras skriv- och läsutveckling. Barnen ansåg att samarbetet vid datorn var en positiv aspekt. 

En negativ aspekt som framkom i båda barngrupperna var att tekniken trasslade ibland.  

Sökord: ASL (att skriva sig till läsning), Barnintervjuer, Förskola, Förskoleklass, Samarbete, 

Skriv- och läsutveckling 
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1 Inledning 

Som förskollärare är det mycket viktigt att ha goda kunskaper om barns läs- och 

skrivutveckling eftersom barn redan i tidig ålder börjar intressera sig för bokstäver och 

läsning (Liberg, 2006). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(2011) slås det fast att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 

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

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (s.6). 

I min utbildning har jag fått goda kunskaper och tankar om modellen ”att skriva sig till 

läsning” som förkortas ASL. Den bärande idén i modellen är att datorn används som 

skrivverktyg, vilket kan underlätta för de barn som inte har finmotoriken färdigutvecklad 

anser Trageton (2005). Hur fungerar datorn överlag och vad har barnen för tankar om att lära 

sig läsa och skriva med hjälp av datorn? Vilka är barnens erfarenheter av datorn som ett 

skrivverktyg och hur känner barnen för att jobba två och två? Jag valde att sätta fokus på barn 

i både förskola och förskoleklass som använder sig av ASL för att få en bild av hur det kan se 

ut i båda verksamheterna. Hur ser barnen på datorn som ett verktyg för skriv- och 

läsutveckling? Jag var mycket nyfiken på hur barnen tänkte och vad de hade för funderingar 

om datorn som ett verktyg. Vad väljer barnen, pennan eller datorn och varför? Här var 

nyfikenheten riktad på ordet varför och från barnens eget perspektiv. Det är ett mycket 

spännande område att utforska och jag hoppas att min studie ger mig viktiga insikter inför 

mitt läraruppdrag.  

I läroplanen för förskolan 98 (2010) står det att:  

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 

verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 

Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 
(Lpfö 98, 2010, s. 9) 

Jag har studerat barn i två olika verksamheter, en förskoleklass med fem- och sexåringar och 

en förskola där det är blandad ålder från tre till fem år. Båda verksamheterna använder sig av 

modellen ”att skriva sig till läsning” och har erfarenheter av modellen. Det innebär att barnen 

och pedagogerna på förskolorna använder datorn som ett verktyg för skriv- och läsutveckling. 

Mitt intresse för denna modell väcktes under min utbildning och under min 

verksamhetsförlagda utbildning där jag har mött förskolor som jobbat med denna modell. 

I studien har jag hänvisat till aktuell forskning inom läs- och skrivfältet. Det specifika, att 

använda datorn som verktyg, är ett relativt outforskat område. Inom forskarvärlden finns 

kritik mot både modellen ASL och Arne Tragetons publikationer. I min studie har jag dock 

valt att referera till projekt inom ASL som Trageton ansvarat för. 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att synliggöra barns tankar om datorn som ett verktyg för att lära 

sig läsa och skriva. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

- Vilka är barnens erfarenheter av datorn och hur nyttjas den tidigare datorvanan? 

 

- Hur viktig är tillgången till datorer i verksamheten för hur barnen väljer att skriva och 

läsa med datorn som hjälp? ( Vilka problem finns det och vad kan dessa handla om?)  

 

- Vilka är barnens erfarenheter av samarbete vid datorn? 

 

- Bidrar datorn till att barn blir intresserade av att lära sig läsa och skriva och i så fall 

hur? 
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3 Bakgrund 

3.1Förskola och förskoleklass 

I Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (2010)  som utkom 1998 och reviderades 2010, betonas att 

förskolan vilar på demokratisk grund. Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen i 

förskolan syfta till att barn skaffar sig och utvecklar kunskaper. Förskolan skall främja barns 

utveckling och lärande samt livslång lust att lära. Detta betonas även i läroplanen för 

grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (2011). Det gemensamma budskapet i 

styrdokumenten är att främja barnens utveckling. I förskolans läroplan, Lpfö 98 (2010) står 

det att: 

 
Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 

Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de 

egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis 
grundläggas och växa. (Lpfö 98, 2010, s. 5) 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), som för kortas Lgr-

11, poängteras att alla barn skall ges möjlighet att få bilda egna uppfattningar och göra sina 

egna val utifrån sina förutsättningar. Läraren ska stimulera barns utveckling och lärande och 

ta hänsyn till alla barns olika förutsättningar och behov. Betydelsen av att främja språket i 

förskolan framgår av följande citat från Lpfö 98 (2010): 

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra 

och ta till vara på barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (Lpfö 
98, 2010, s. 7) 

I Lgr-11 formuleras det så här: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr-11, 2011, s. 6)  

Lpfö 98 (2010) är alltså det styrdokument som pedagogerna i förskolan ska följa. När barnen 

börjar i förskoleklassen gäller istället delar av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmen 2011 som styrdokument för pedagogerna, såsom skolans värdegrund, uppdrag 

samt övergripande mål och riktlinjer. Förskoleklassen är en egen skolform med ett stort inslag 

av lek och skapande arbete men är inte obligatorisk. Från de år barnet fyller sex har de rätt att 

börja i förskoleklass. Skollagen har också bestämmelser om förskoleklassen och andra 

skolformer samt fritidshemmet och även den pedagogiska omsorgen. Förskoleklassen ska 

vara övergången mellan förskolan och den obligatoriska skolan, och förskoleklassen ska 

kombinera förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Strävan är att skapa en trygg 

övergång från förskolan till den obligatoriska skolan ska vara en stimulerande miljö för 

barnens utveckling och lärande samt förbereda barnen för den fortsatta utbildningen. 

Förskoleklassen är avgiftsfri och barnen vistas i verksamheten ungefär fyra timmar varje dag. 

Förskolan är en frivillig skolform för barn från ett år och barn kan börja i förskolan i olika 

åldrar. Förskolan skall vara ett stöd för familjen och har tillsammans med barnens föräldrar ett 

ansvar för barnens fostran och utveckling. Förskolan ska också vara organiserad på ett sådant 

sätt att föräldrar kan arbeta och studera. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande 

vilket ingår i lärarens uppdrag. Förskolan skall vara rolig, trygg, lärorik samt att lek och 

skapande alltid skall ingå i verksamheten.  
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3.2 Språkutveckling 

Literacy och emergent literacy är två begrepp som innebär en vidare syn på läs- och 

skrivutvecklingen (Fast, 2008).  Emergent literacy förklaras som ett övergripande begrepp 

som innefattar literacy. Kullberg och Åkesson (2007) beskriver hur emergent literacy 

uppfattas vara vägen till skriftspråklighet, men sättet som barn utvecklar skriftspråkligheten är 

olika från person till person och utifrån erfarenheter. Författarna menar även att barn under 

resan till skriftspråket passerar många faser av literacy. Där har de multimodala texterna tagit 

plats, texter som blandar bilder och text med varandra. Fast (2008) beskriver det traditionella 

och mer begränsade sättet att se på literacy, det vill säga att enbart se till förmågan att läsa och 

skriva, och inte till allt det andra som är lika viktigt. Idag uppmärksammas även hur den 

enskilda individen lever sitt liv och tillämpar sitt eget läsande och skrivande. Läsarens tankar 

vandrar fram och tillbaka och literacy pågår under hela lässituationen. Literacy påverkas av 

sociala, kulturella, ekonomiska och religiösa sammanhang individen lever i. Fast (2008) 

beskriver att ur ett literacy-perspektiv socialiseras barn in i skriftspråket främst av sina 

syskon, föräldrar och andra människor i deras närhet.  

 

Clay (1991) beskriver hur barnen tidigt börjar med skriv- och läsaktiviteterna och hur detta 

präglas av ett samspel med andra människor, även kallat emergent literacy. ”The teacher´s 

task is to help children to make links between what they can already do with language and the 

new challenges of school” (Clay, 1991, s. 27). Fast (2008) tar forskningsstöd i Clays 

undersökning: ”Literacy påverkar den personliga utvecklingen. En person deltar i vitt skilda 

literacy-situationer under olika perioder i sitt liv och får därigenom sin speciella, sin unika 

literacy-historia, som rymmer erfarenheter, allt från tidiga barnaår” (Fast, 2008, s. 37). Fast 

anser att alla har en erfarenhet av literacy och att den påverkas olika beroende på de 

erfarenheter människor har, till exempel kan känslor påverka oss. Hon påpekar även hur en 

tonåring kan värdera en text på ett helt annat sätt än en lärare som läser samma text. Detta 

beror på att alla erfar världen på sitt sätt utifrån sina erfarenheter och känslor. 

 

Clay (1991) har studerat hur barnens tidiga läs- och skrivutveckling börjar. Forskningen 

bedrevs bland barn i åldrarna som vistades på förskolan. Under barnens första levnadsår 

bidrar familjen till hur barn lär sig läsa och skriva och hon visar exempel på hur barnen 

skriver för att sedan fråga mamma vad de skrivit. Clay anser att om barn behöver stöd i sin 

tidiga läs- och skrivutveckling är det viktigt att pedagogen uppmärksammar detta för att 

barnen ska få det stöd som de behöver. Fast (2008) menar att eftersom barnet kan behöva en 

hjälpande hand i sin skriv- och läsutveckling faller det sig naturligt att de som står barnet 

närmast stödjer dem. Läraren utgår från barnens behov och ger stöd och tillsammans skriver 

de en text. Texten blir då dels pedagogens och dels barnets men meddelandet kvarstår som 

barnets eget. 
 

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära och spelar därför 

en mycket stor roll för lärande och utveckling. Vi människor kommunicerar med andra 

människor för att skapa mening i vår tillvaro. Vi vill bli förstådda men vi vill även förstå 

andra och världen som finns omkring oss (Liberg, 2006). Språk är någonting alla stöter på 

varje dag, var vi än befinner oss. Liberg (2007) påpekar att meningsskapande kommunikation 

kan ske på många olika sätt, till exempel med flera olika uttrycksformer, språket är mycket 

mer än bara ord och meningar. Liberg hänvisar till hur forskningen betonar att 

meningsskapandet alltid är medierat, vilket betyder att meningsskapandet alltid sker via 

språkliga uttrycksformer eller kanaler. Hon betonar även hur viktigt det är att förskola och 

skola stimulerar och stödjer alla barns utveckling. Barn som växer upp i en kontext med 
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många språkliga möten har större möjlighet att påverka och förstå sin egen situation än de 

barn som inte har samma förutsättningar. 

 

Folkesson (2004) beskriver Vygotskijs teori som handlar om hur barn genom språket får en 

social identitet. Språket är alltså en mycket betydelsefull del av människan för att kunna 

kommunicera med andra och sin omvärld. Sandström Madsén (2007) framhåller att flera 

forskare visat att talspråket och skriftspråket utvecklas parallellt och startar långt innan barnen 

börjat skolan. Enligt Sandström Madsén har forskningen visat att små barn oftast spontant 

börjar med att försöka skriva. Barn börjar tidigt med skrift eftersom de möter olika former av 

skrift varje dag, till exempel i affären, hemma vid teven och tillsammans med andra individer 

(Lorentzen & Smidt, 2009). Fast (2007) lyfter fram Clays forskning om barns tidiga läs- och 

skrivinlärning som börjar tidigt och sker gradvis i interaktion med andra människor: 
 

…skriftspråket synliggörs för barnet på olika sätt, redan från tidig ålder, och att 

barnet gradvis skaffar sig kunskaper om läsande och skrivande i samspel med 

andra människor, även tillsammans med andra barn. (Fast, 2007, s. 31) 

 
Fast (2007) menar att läsa och skriva är någonting som en person gör, det är en aktivitet som 

placeras mellan texten och ditt tänkande. 

 
Människor har olika typer av literacy, kopplade till olika områden av sina liv, som 
hemmet, skolan, arbetsplatsen, kyrkan /…/ Hemmen uppmuntrar och värdesätter en 

annan typ av literacy än vad till exempel skola och arbetsplatser gör. (Fast, 2007, s.36) 

 

Val av lässtrategi beror på motivationen och målet med läsningen enligt Grabe (2009). När 

barnen får skriva sina egna texter och böcker som Trageton (2005) nämner ökar det intresset 

hos den som skrivit texterna. Det skapar även ett ökat intresse att få läsa sin egenproducerade 

text utifrån egna erfarenheter och sin egen fantasi. Liberg (2007) påpekar att vi lär oss med 

alla sinnen vilket också är en central utgångspunkt i förskolans och grundskolans läroplan. 

Enligt Liberg är vi multimodala och dialogiska i vårt lärande, med det menar hon att vi inte 

endast påverkas av orden som talas utan allt som uttrycks påverkar mottagaren i det 

kommunikativa mötet. Det kan vara val av klädsel och hur kroppsspråket uttrycks. Olika 

intryck påverkar människans upplevelser och vi lär genom att använda våra sinnen. Alla 

gestaltningar, meningsskapande och uttalanden står i ett dialogiskt förhållande till varandra 

menar Liberg. Det är därför viktigt att undervisningen sker i en rik och varierande miljö som 

ger möjlighet att tillägna sig kunskap på många olika vis. Barn lär sig behärska språket genom 

att lyssna, läsa och uttrycka idéer i tal och i skrift enligt läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011). 
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 

att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. (Lgr-11, s. 7) 

 

Enligt Trageton (2005) är språket nyckeln i allt skolarbete där kommunikationen och 

samarbetet har stor betydelse. Han menar också att språket används såväl muntligt som 

skriftligt och är en stor del av undervisningen i skolan.  

3.3 Skriftspråket 

Jag har valt att titta närmare på skriftspråket eftersom modellen ”att skriva sig till läsning” 

handlar om skriftspråket. 
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Liberg (2007) lyfter fram hur skriftspråket vanligen består av skrivtecken, normer samt regler 

för hur vi skall kombinera tecken. Liberg beskriver att vår kultur har ett alfabetiskt 

skriftsystem som är baserat på bokstäver. Dessa bokstäver kombineras till ord och meningar 

samt texter. I andra länder förekommer istället stavelsebaserade och ordbaserade skriftsystem, 

som enligt Liberg kallas syllabiska och logografiska. Liberg (2007) klargör hur tal och skrift 

är kopplade till varandra. Vi skriver vanligen inte som vi talar eller talar som vi skriver. 

Liberg betonar att samtalen kring texterna är ett viktigt stöd och en mycket avgörande länk 

mellan tidigare erfarenheter i det talade språket samt de nya erfarenheterna i mötet med 

skriftspråket. Det är viktigt att ta till vara på barnens erfarenheter som de bär med sig in i 

läsandet och skrivandet. Liberg anser att det är genom texter och språk som vi förstår vår 

omgivning och genom det kan uttrycka våra tankar och känslor, som kan se mycket olika ut 

beroende på vilken social omgivning vi har. Även Folkesson (2004) lyfter fram detta och 

refererar till Vygotskijs teori om hur människor lär sig av egna och andras erfarenheter. 

Liberg (2006) beskriver olika läs- och skrivstadier, de första heter preläsande och 

preskrivande. Dessa två är de första stegen i barns försök till att läsa och skriva på egen hand. 

Barnen skriver egna påhittade krumelurer och en del bokstavsliknande tecken samt siffror. 

Hon förklarar att barn beter sig precis som vilken utvecklad läsare och skrivare som helst som 

använder sig av böcker, pennor, papper eller tangentbord. Denna fas kan likna ett rollspel där 

barnen tar rollen som läsare och skrivare. När barnet börjar med preläsande är det mer som ett 

slags återberättande av något som barnet kan sedan tidigare och som är känt för barnet, men 

det kan även vara något helt påhittat. I preläsandet och preskrivandet ges barnen stödstruktur 

för att bland annat  

- hantera olika typer av visuella symboler 

- våga och vilja prova på att läsa och skriva 

- inte ge sig, utan läsa på och skriva på 

- få insikt i samspelet mellan bild och text (Liberg, 2006, s. 45). 

 

Efter preskrivandet och preläsandet kommer situationsläsandet och situationsskrivandet. 

Detta betyder att barnen börjar förstå och känna till situationen i texten i förväg, barnet kan då 

dra en slutsats om vad som kommer att stå i texten. Liberg beskriver att ibland kallas 

situationsläsande även för gissningsläsande. Risken med att tala om gissningsläsande är att 

barnens insatser uppfattas som något negativt trots att barnen tar det väldigt allvarligt när de 

sitter och läser.  Liberg påpekar hur viktigt och bra situationsläsandet är och att det är ett gott 

sätt att få tag i nya ord för att sedan kunna använda och läsa dessa i nya sammanhang. Denna 

form av läsande är mycket viktigt utvecklingsmässigt och mycket betydelsefull för barnet. 

Situationsläsande är precis som situationsskrivandet mycket effektivt och en viktigt steg på 

vägen till att lära sig läsa och skriva, påpekar Liberg. Exempel på situationsläsande är när 

barnet läser ”mjölk”, ”MAX” och ”Ica Maxi” som ordbilder eftersom de återkommer i en viss 

situation. 

Efter situationsskrivande och situationsläsande kommer en tidig form av helordsläsande och 

helordskrivande. Dessa typer av läsande och skrivande betyder att barnen känner till texten 

och inte är beroende av i vilket sammanhang den förkommer. Barn kan läsa och skriva ord i 

sin helhet utan att de bryts ner i bokstäver. Det kan vara namn på föräldrar eller vänner, som 

är det vanligaste. Här gör barnen också en inventering av vilka ord de kan genom att skriva 

listor. De enskilda bokstäverna har inte så stor betydelse i denna fas. Barnens producerade 

texter innehåller därför spegelvända bokstäver och sammanblandningar med liknande form. 
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Det är viktigt, påpekar Liberg, att ge stöd i det barnen läser och skriver, detta ökar barnens 

intresse för bokstäver i deras fortsatta läsande och skrivande. Lorentzen och Smidt (2009) 

påpekar att barn när de blir äldre lägger märkte till att skriftlig kompetens är väsentligt för att 

kunna vara en del i samhället och hur viktigt det är för att kunna utveckla kompetenser inom 

de flesta ämnen samt yrken. Barn vill kunna skriva och läsa, då skapas ett större intresse ett 

behov av skriftspråket hos barnen och där måste läraren och vuxna i barnets närhet vara 

motiverande och ge stöd som Liberg (2006) påpekar.  

3.4 Bakgrund till modellen ”att skriva sig till läsning”, ASL 

Trageton (2005) utgår ifrån ett projekt som kallas WTR, Writing To Read. Han introducerade 

denna modell i Skandinavien som ASL, Att Skriva sig till Läsning. Trageton är lärarutbildare 

och pedagog vid högskolan Stord/Haugesund i Norge. 2005 presenterade han sitt treåriga 

aktionsforskningsprojekt i boken, ”att skriva sig till läsning” –IKT i förskoleklass och skola. I 

detta projekt deltog 14 klasser från Danmark, Norge och Estland. Trageton valde att formulera 

om begreppet ”läs- och skrivutvecklingen” till ”skriv- och läsutveckling”.  

Modellen kommer från USA och introducerades av dr. John Henry Martin på 1980- talet. I 

USA valde man att kalla modellen ”Writing to read” förkortat WTR. WTR utvecklades i USA 

på förskolenivå och det första skolåret. Modellen går ut på att barnen börjar med inkodning, 

detta innebär att barnen börjar skriva och lär sig läsa genom skrivningen, enligt Trageton 

2005). WTR kombinerar språkliga erfarenheter, ljudriktig skrivning, tidigt skrivande och 

användning av datateknologi. Barnen lär sig läsa och skriva genom sina egna berättelser som 

skrivs på datorn. I det amerikanska projektet fanns IBM som teknisk support och sponsor. 

Trageton (2005) hävdar att det är lättare att skriva än att läsa. Han menar att datorn skall bidra 

till bättre skriv- och läsförståelse. Trageton poängterar att de senaste 20 årens forskning har 

visat att skrivning är lättare än läsning. Han är också väldigt skeptiskt till den traditionella läs- 

och skrivinlärningen. Han syftar på att det är onödig att sitta och skriva i ABC-böcker och 

hävdar att det är alldeles för motoriskt krävande för barnen. Han menar att det faktiskt finns 

lättare sätt, genom att skriva på datorn. Trageton (2005) anser att det är svårt för sexåringar att 

skriva texter för hand då deras finmotorik inte är färdigutvecklat och att det därmed är lättare 

att skriva långa texter med datorn som verktyg. 

Trageton (2005) redogör för utvärderingen av WTR. Han framställer hur det har fungerat och 

enligt Jim och Martha Chamless (1993) var där utfallet positivt. De fann att barn mellan fem 

och sju år som använt WTR som hade fått ett betydligt bättre resultat i läs- och skrivförmågan 

till skillnad från de barn som använt det traditionella skriv- och läs metoden, det vill säga med 

papper och penna. 

3.5 Hur fungerar modellen ”att skriva sig till läsning”, ASL? 

Skrivprocessen och läsprocessen börjar med att barnen skriver bokstavsträckor som kallas för 

spökskrift. När barnen gör detta så trycker de på tangenterna samtidigt som de säger högt vad 

de skriver. Spökskriften översätts genom att barnen berättar för läraren som då skriver ner 

barnens ord. Så småningom när barnen blir mer erfarna med bokstäver börjar de producera 

texter på egen hand. Det kan till exempel vara att när texterna är klara skrivs de ut och barnen 

arbetar därefter vidare med dem på olika sätt. En viktig tanke bakom modellen är att barnen 

ska vara producenter och att det finns en mottagare till texterna. Texter och bilder är därför 

tillgängliga för alla, i stället för att de bara sätts in i någon pärm. Barnen letar bokstäver i den 

text de skapat och gör bilder till sina texter, därefter kan de läsa det färdigställda materialet för 

andra. Berg (2011) påpekar hur viktigt det är att ha mottagare till sina texter, eftersom det blir 

meningsfullt och skapar ett intresse hos skrivaren att ha någon att skriva till. Berg betonar 
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även hur viktigt det är att få ingå i ett samarbete där kunskapen ingår i ett konkret 

sammanhang. Kullberg (2007) hävdar att meningsfulla texter gör skillnad i barnen läs- och 

skrivutveckling. 

Trageton (2005) anser att det är genom samspel lärande sker, till exempel att arbeta i par 

istället för enskilt eftersom barnen lär sig av varandras världsbild och erfarenheter. Han menar 

vidare att samarbetet underlättas om barnen står vid tvåmansbord, gärna en pojke och en 

flicka. Han förespråkar att borden skall vara i barnens nivå och att inga stolar skall finnas. 

Barnen skall alltså stå under hela läs- och skrivprocessen. Detta menar han underlättar för 

barnen när de skall byta plats med varandra för att turas om att skriva på datorn. Han anser att 

miljön i rummen har stor betydelse för hur barnen väljer att arbeta kring datorn. Negativa 

faktorer är om det är små utrymmen och få datorer. Ljung-Djärf (2004) poängterar betydelsen 

av att barnen kommunicerar och hur de hjälps åt att skriva en historia eller berättelse med 

hjälp av varandras fantasi och erfarenheter. Även Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) 

belyser samarbetet vid datorn och hur barn diskuterar och hjälper varandra att lösa uppgifter. 

Samarbete kring dator bidrar till att barn utbyter tankar, känslor, funderingar och upplevelser 

med varandra. Genom samarbete lär sig barnen att resonera med varandra vilket bidrar till att 

de tillsammans kan hitta lösningar till de arbetsuppgifter de gör tillsammans. 

När barnen arbetar i par får de ta del av varandras tankar och kunskap. Lgr- 11 lyfter fram 

följande: 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer 

och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. (Lgr-11, 2011, s. 6) 

Ljung-Djärf (2004) menar att det har betydelse hur man formar uppgiften samt kombinationen 

av barnen och gruppens storlek för att det skall bli ett bra samarbete mellan barnen. 

Barngruppens storlek samt hur man väljer att para ihop barnen kring datorn är alltså viktigt att 

tänka på. Ljung-Djärf tar även upp hur varje barn får en position i samspelet kring datorn, den 

som håller i musen är ägare just där och då och den som sitter bredvid är endast deltagare vid 

det tillfället. Det är viktigt att se till så att båda ges chans att visa att de kan och vill och att 

båda barnen får vara med i processen. Hundeide (2006) lyfter fram att kontakt mellan 

människor ofta är av komplementär natur. Det innebär att om en av personerna intar rollen av 

att vara den starka så måste den andra inta rollen som den mindre starka personen för att de 

skall bilda en relation. Berg (2011) framhåller att motivationen kan ha stor betydelse och även 

hur motivationen spelar en stor roll för hur barnen uppfattar hur positivt det till exempel är att 

skriva en berättelse. Alltså är det viktigt att kunna motivera barnen in i skrivlusten och ge dem 

motivation till att skriva. Det är också viktigt att uppmärksamma rollfördelningen när barnen 

arbetar i par så att inte ett av barnen hamnar i underläge och måste inta rollen som den svaga 

(Hundeide, 2006).   

3.6 Datorns intåg i skolan 

Artefakter används i allt större omfattning idag, enligt Säljö och Linderoth (2002). Människan 

har skapat mängder av hjälpmedel som vi använder oss av i vardagen som till exempel papper 

och penna, dessa hjälpmedel kallas för artefakter. Tidigare var datorn en stor dyrbar maskin 

som enligt Appelberg och Eriksson (1999) tidigare endast hanterades av specialister Papert 

(1984) påpekar att datorn har fått en helt annan funktion, i första hand som en artefakt som 

underlättar kommunikation. Idag är datorn tillgänglig för alla och har fått stor betydelse, både 

i hemmet och i skolorna, enligt Ljung-Djärf (2004). Liberg (2007) understryker att nya medier 

såsom TV, video och datorer måste tas in i skolans värld och betraktas som resurser i 
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undervisningen eftersom de har rika möjligheter att aktivt och kreativt bidra till 

meningsskapande. Eftersom dessa medier utgör en viktig del i barns livsvärldar måste de även 

inkluderas i det vidgade text- och språkbegreppen. 

 

I det sociokulturella perspektivet anses läsning och skrivning vara något som förändras över 

tid och Iversen Kulbrandstad (2006) lyfter fram hur skrivning och läsning framför datorn är 

något nytt för vår tid. Hon understryker också att vi måste få kunskaper om datorn, vad barn 

använder datorn till samt vilka texter barnen läser och skriver. Datorn är ett bra verktyg när 

det gäller interaktion mellan barn och kan bli ett bra kamratstöd. Även de barn som är blyga 

och inte riktigt vågar ta för sig kommer också fram i datoranvändandet enligt Appelberg och 

Eriksson (1999). Säljö och Linderoth (2002) pekar på hur datorn inbjuder till problemlösning 

samt till kommunikation mellan kompisar under tiden de tillsammans hanterar svårigheter och 

möjligheter vid datorn. De anser att barnens gemensamma arbeten vid datorn består av ett 

förlopp av ömsesidiga meningsskapande möten. Enligt Säljö och Linderoth (2002) bildas en 

interaktion mellan de två som arbetar tillsammans vid datorn som innebär att kunskaper, 

färdigheter och värderingar skapar nya samband genom den andre. Interaktion och samspel 

med andra människor är ett bra sätt att lära sig något nytt eller att lära någon annan vad du 

själv kan. 

 
Appelberg och Eriksson (1999) lyfter fram datorn i kombination med lek och hur barnen 

utifrån sina egna förutsättningar och intressen skapar en uppfattning om vad som är roligt att 

göra. Barnet måste få göra sig en egen bild av datorn och dess funktioner. Om barnen tycker 

att det är roligt och spännande kommer datorn att signalera någonting positivt. Det är viktigt 

att skrivlusten och skrivglädjen finns och blir betydelsefullt, poängterar Trageton (2005). 

Barnen måste själva vara med och bestämma och delta i arbetet samt att läraren skall utgå 

ifrån barnens intressen, nyfikenhet och invänta tills de själva efterfrågar ny kunskap. Det är 

viktigt att barnen ges möjlighet att fatta egna beslut och göra sina egna val, enligt Berg 

(2011). Johansson (2005) har synpunkter på hur svårt det kan vara att möta det enskilda 

barnet, ha full överblick på en hel barngrupp och samtidigt kunna se var varje enskilt barn 

befinner sig. Appelberg och Eriksson (1999) tar även upp hur viktigt det är med 

introduktionen av datorn. Alla barn har troligen inte erfarenhet av att använda datorn till att 

producera texter. Becker (2000) poängterar hur viktigt det är att alla skall få tillgång till 

datorer och att man måste skilja på vilka erfarenheter barnen har av datorer, alla har inte 

samma erfarenhet. Han poängterar att datorer verkligen har påverkat barn, såväl när de spelar 

spel som när de använder datorn som ett verktyg för annat. Alltså är det mycket viktigt att ta 

reda på hur barnen tänker om datorn och vilka erfarenheter de redan har av den. 

 

Folkesson (2004) påpekar att datoranvändning ofta brukar förknippas med problem 

framförallt i form av tekniska problem. Hon nämner även att barn kan börja prata om datorn 

som något negativt när datorn krånglar. Folkesson menar dock att barn och vuxna tillsammans 

kan lösa dessa tekniska problem, göra det till något positivt genom att till exempel sedan 

hämta ut deras resultat från skrivaren. Folkesson lyfter också fram att barnen i projektet hon 

genomfört tyckte det var roligt att få hjälpa andra och att datorn hjälpte dem att lära sig 

mycket. Datorn skall öka skrivglädjen och motivationen. Folkesson (2004) menar sig ha sett 

att datorerna inte används allt för ofta i skolans verksamhet utan ofta är undanställda eller 

endast används av de vuxna, vilket hon ifrågasätter. 

3.7 Lärandeteori 

Det sociokulturella perspektivet handlar om hur kunskap skapas genom praktiska aktiviteter 

och genom samtal och samspel med andra. I perspektivet ingår barnens familj, andra vuxna 
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samt barn i barnens närhet. Barnen interagerar med varandra och lär sig att dela med sig av 

sin kunskap till andra enligt Dysthe (2003). Säljö (2000) menar att vi lär oss i samspel med 

andra och att det är kulturen och de människor som finns i barnens närhet som påverkar 

barnets utveckling. Hwang och Nilsson (2003) lyfter fram Vygotskijs perspektiv på 

sociokulturellt lärande, nämligen att barn lär sig genom att se hur andra gör och genom att 

observera och delta i det sociala livet. Dysthe (1996) anser att kunskap formas genom samspel 

men även utifrån vad vi redan kan och vet, vilket även Alexandersson (2000) lyfter fram. 

Lindqvist (1999) pekar på hur barnens intresse har stor betydelse och måste få komma fram. 

Han anser att instinkt och intresse hör ihop och är en stor del av barnens liv och därför är det 

mycket betydelsefullt att de vuxna tar del av det. I ett sociokulturellt perspektiv betonas att 

kunskapen är aktiv till sin karaktär och att den ändras över tid beroende på var människan 

befinner sig. Språket är den huvudsakligaste delen i det sociokulturella perspektivet och är 

själva nyckeln till människans kunskapsbildning, enligt Alexandersson(2000). Hwang och 

Nilsson (2003) lyfter fram hur Vygotskij menar att erfarenheter är barnens byggstenar i deras 

utveckling. 

3.8 Proximal utvecklingzon 

Säljö (2000) beskriver Vygotskijs begrepp ”proximal utveckling”. I den proximala 

utvecklingszonen ska barnet utmanas vidare till tänkande och utveckling. Barnet ska få 

möjlighet att testa och lösa problem på egen hand och i interaktion med någon vuxen, för att 

upptäcka vad de kan åstadkomma tillsammans. Den vuxna skall inte komma med lösningar 

utan väcka ett intresse hos barnet genom utmanade frågor. Vygotskij definierar ordet 

utvecklingszon som avståndet mellan vad en person som kan prestera något själv utan stöd 

och vad den personen kan prestera tillsammans med andra personer och lämpliga artefakter. 

Vygotskij (2001) anser att barn klarar av mer i ett samarbete än vad de gör självständigt men 

också att barnet måste få pröva på att lösa problem själv samt tillsammans med en vuxen. 

Samspel och miljö har en viktig roll i hur barn presterar och lär sig någonting nytt.  

Enligt Lpfö 98 (2010) ska pedagogerna sträva efter att barnen utvecklar förmågan att fungera 

både enskilt och i grupp. De ska få träna på att lösa problem själva och tillsammans med 

någon annan. Med referens till Vygotskij menar Berg (2011) att barn utvecklar färdigheter i 

exempelvis läsning och skrivning genom det sociala och genom att få delta i språkliga 

samspel mellan barn och vuxna, det är en drivkraft till utveckling. Det ses som en öppen 

process där både vuxna och barn deltar och agerar tillsammans inom barnens proximala 

utvecklingszon. Pedagogens roll är också att ställa öppna och enkla frågor så barnet tänker 

vidare och kan komma fram till svaret. Vygotskij menar att det är viktigt hur föräldrar och 

lärare förhåller sig till barnets utveckling. Genom att de vuxna redan har tillägnat sig ett 

abstrakt tänkande och har skaffat sig erfarenheter och olika strategier för problemlösning, 

kommer de vara till stor hjälp i barnets utveckling, enligt Hwang och Nilsson (2003). 
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4 Metod 

4.1 Informationsinhämtande metoder 

Som metod i min studie valde jag att använda observationer och intervjuer. 

4.1.1 Observation 

Patel och Davidson (2003) beskriver observation som vårt främsta redskap för att skaffa 

information om omvärlden. Observation är dessutom någonting som används som 

vetenskaplig teknik för att samla information. Framförallt är observation ett bra redskap när vi 

ska samla information som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer. Patel och 

Davidson menar att beteenden som kan observeras till exempel är fysiska handlingar, verbala 

yttranden, känslouttryck och relationer mellan individer. Björndal (2005) beskriver att när 

observationer utförs använder vi oss av alla våra sinnen såsom lukt, hörsel, känsel, syn och 

smak. Vid observation är det bra att veta vad det är som skall tittas på, att uppmärksamheten 

riktas mot det som skall observeras och inte gör någonting annat. Björndal menar också att det 

är omöjligt att undervisa eller handleda och samtidigt iaktta det som observeras. Det är även 

enligt Björndal viktigt att veta vad det är som ska observeras och i vilken utsträckning, ska allt 

observeras eller ska området begränsas?  

En strukturerad observation är väl planerad och har struktur hela vägen. Den innehåller ett 

strukturerat observationsschema och består av en enkel lista som avser det som skall 

undersökas som är relevant i observationen och som bara kan bockas av när ett beteende 

inträffat, enligt Patel och Davidson (2003). Den ostrukturerade observationen används i syfte 

att samla in så mycket information som möjligt kring ett problemområde. Istället för ett 

observationsschema så observeras och registreras ”allting”, något som dock är omöjligt för 

även den bästa observatören, menar Patel och Davidson. Även den ostrukturerade 

observationen måste förberedas men på ett annat sätt än den strukturerade observationen. 

Enligt Patel och Davidson (2003) finns det fyra olika sätt att förhålla sig som observatör. Som 

observatör kan du vara känd eller okänd, deltagande eller icke deltagande observatör. Att vara 

en känd observatör betyder att du är accepterad och har fått tillstånd av gruppen som ska 

observeras och att gruppen känner till dig och vad du gör. En okänd observatör är däremot i 

bakgrunden och gruppen som blir observerad är inte medveten om vad som pågår. Som 

deltagande observatör är observatören alltså aktiv i den pågående situationen medan en icke 

deltagande observatör håller sig i bakgrunden och deltar inte i den situationen som skall bli 

observerad. Patel och Davidson nämner både för- och nackdelar med deltagande och icke 

deltagande observationer samt innebörden av att vara okänd respektive känd observatör. 

Som känd observatör finns möjlighet att ställa frågor till gruppen medan en okänd observatör 

inte har den möjligheten. Nackdelen med att vara en känd observatör kan vara att gruppen blir 

påverkad av observatören och dess närvaro. Det är viktigt att som känd observatör markera att 

forskaren inte är en i gruppen utan håller sig på avstånd. Patel och Davidson menar att den 

okända observatören inte alltid har möjlighet att observera allt i alla situationer och pekar 

även på de etiska aspekterna. Är det rätt att bli observerad utan sitt medgivande? Fördelen 

med att vara en okänd observatör är enligt Patel och Davidson att gruppen som observeras 

kommer att uppföra sig som vanligt eftersom gruppen inte är medveten om observatören. Som 

en deltagande observatör kan observatörens närvaro påverka individerna så att deras beteende 

förändras. Genom att vänta en stund och sedan börja observera kommer individerna att vänja 

sig och återgå till det vanliga. Patel och Davidson menar att icke deltagande observatörer som 

också är okända kan ha svårt att veta var de ska placera sig och klara av att observera utan att 

synas. Enligt Patel och Davidson går det att alltså vara allt från okänd deltagande observatör 
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till känd icke deltagande observatör. Detta medför olika för- och nackdelar men observatören 

behöver fatta beslut om sitt förhållningssätt och vad som lämpar sig bäst. 

4.1.2 Intervju och kvalitativ intervju 

Enligt Patel och Davidson (2003) kan en intervju gå till på olika sätt, till exempel genom att 

träffa intervjupersonerna eller också genom ett telefonsamtal. Innan en intervju är det viktigt 

att tänka på hur mycket ansvar som ska ges till individen när det gäller frågornas utformning 

och inbördes ordning men även tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria för personen att 

tolka. Patel och Davidson menar att när det gäller en intervju eller enkät så är det vanligt att 

börja och avsluta med neutrala frågor. Trost (2010) anser att öppna frågor är bra men han 

poängterar även att det är viktigt att veta vad det är forskaren vill ta reda på så att frågorna 

verkligen utgår ifrån syftet. Patel och Davidson (2003) beskriver en teknik för att intervjua 

som kallas ”tratt-teknik”. Med det menar författaren att intervjun börjar med stora och öppna 

frågor som så småningom över går till mer specifika frågor. 

Trost (2010) anser att kvalitativa intervjuer kan ge rika svar och ett rikt material men att det är 

ett hårt arbete för att finna guldkornen i svaren. En kvalitativ intervju handlar om att upptäcka 

och identifiera egenskaper hos den intervjuade personen och dess livsvärld. Patel och 

Davidson (2003) hävdar att det därför inte i förväg går att formulera svarsalternativen för 

respondenten eller avgöra vad som är ”sanna” svar på frågorna. I den kvalitativa intervjun är 

både intervjuaren och den som blir intervjuad medskapare i ett samtal. För att lyckas bra med 

en kvalitativ intervju bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att samtala och bygga upp 

meningsfulla resonemang. För att den intervjuade personen ska förstå frågornas syfte och 

innehåll är det viktigt att tänka på vilket språk som används och hur meningarna är 

uppbyggda, enligt Patel och Davidson. Det är viktigt att lyfta fram betydelsen av att personen 

medverkar i intervjun och motivera personerna att svara på intervjufrågorna. Information om 

intervjun och personens rättigheter måste meddelas liksom att klargöra för de medverkande 

hur deras bidrag kommer att användas. 

Det finns flera sätt att dokumentera en intervju och en av dem är enligt Kvale och Brinkman 

(2009) ljudinspelning. Författarna menar att ljudinspelning vid en intervju är det vanligaste 

sättet att dokumentera. Trost (2010) anser att ljudupptagning är en smaksak eftersom den har 

fördelar men även en uppsättning negativa delar. Han menar att det tar lång tid att lyssna till 

inspelningarna och är besvärligt att spola fram och tillbaka. Trost lyfter även fram de positiva 

delarna som är att kunna gå tillbaka och lyssna på hur frågorna ställts. Man lär sig av sina 

misstag genom att lyssna på sin egen röst men även vad som lyckades bra. Trost påpekar att 

genom ljudinspelning fångar man dock inte gester och mimik utan då måste man ha med en 

videokamera. Även Kvale och Brinkman (2009) poängterar att det blir en förlust av 

kroppsspråket i en intervju med ljudinspelning. 

4.1.3 Barnintervjuer 

När det gäller barnintervjuer finns det ytterligare aspekter att vara uppmärksam på som 

intervjuare. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) betonar vikten av att ställa 

följdfrågor som uppmanar barnen att tänka och utveckla sina svar vidare med frågor som – 

”Berätta mer, hur menar du då, varför då?”. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson är 

det bra att börja där barnen slutade och repetera vad barnen sagt sist i meningen för att få dem 

att prata vidare om ämnet. Författarna menar att miljön är viktig. När man genomför 

barnintervjuer måste man se till att det inte är något annat som stör den intervjuade personen, 

så att hon eller han kan koncentrera sig på frågorna och inte tappa intresset. Även Olsson och 

Sörensen (2001) anser att miljön har påverkan. De menar att om det finns konstant ljud eller 

andra faktorer runt omkring kan den intervjuade bli störd och inte komma med ärliga svar. 
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Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) lyfter fram hur svårt det kan vara att få de svar 

som önskas och för att komma fram till barnens genuina svar måste annat, som inte har med 

intervjufrågorna att göra, sorteras bort. Om barnen är trötta eller hungriga och snabbt vill att 

intervjun ska bli färdig brukar barnen ge svar som är tagna ur luften, menar de. Vid sådana 

tillfällen verkar det inte spela någon roll vad barnen svarar, enligt författarna. När man 

intervjuar barn måste även ge akt på kroppsspråket som visar om barnen är ointresserade eller 

trötta. Johansson (2005) anser att: ”Att möta barns livsvärld innebär att närma sig och försöka 

förstå barnet i sin helhet. Barnets kropp, ansiktsuttryck, gester och ord bildar en helhet som 

det gäller att förstå” (s.228).  

När intervjun sker i grupp ger barnens svar upphov till nya frågor och tankar hos varandra 

menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000). Men när intervjun sker i grupp måste 

intervjuaren vara medveten om mekanismer som styr gruppen. Hur får man det tysta och 

blyga barnet att delta och hur mycket pratar de barn som gillar att höras och synas? Fördelen 

med en gruppintervju är att barnen kan bli inspirerade och medvetna om olika och nya sätt att 

tänka då det får ta del av kompisens funderingar. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) kan det leda till att några barn kommer att förstå saker på ett nytt sätt än tidigare. 

4.2 Urval 

Jag började med att ta kontakt med förskolor runt om i Norrbotten som jobbade med modellen 

”Att skriva sig till läsning”. Jag skickade en mailförfrågan till förskolorna om tillåtelse att 

komma dit för att göra observationer och intervjuer med barnen. När urvalet av förskolor var 

klart skrev jag ett brev till barnens föräldrar där jag bad om deras godkännande att deras barn 

fick vara med i studien. I föräldrabrevet (Bilaga 1) presenterade jag mig själv och beskrev 

mitt arbete, att jag var studerande och skulle göra en studie för mitt examensarbete. Jag 

redogjorde även för studiens etiska aspekter med tystnadsplikt, att allt insamlat material är 

anonymt samt att deltagandet är frivilligt, vilket Trost (2010) liksom Kvale och Brinkman 

(2009) poängterar är mycket viktigt att informera de deltagande om. 

Observationerna och intervjuerna genomfördes dels i en förskoleklass och dels i en förskola 

som tackat ja till att vara med i undersökningen. Den ena undersökningsgruppen var en 

förskoleklass med 14 barn, samtliga mellan fem och sex år. Det fanns en pedagog i gruppen. 

Den andra undersökningsgruppen var en förskola med 20 barn i åldern fyra till fem år, där 

fanns tre pedagoger. Jag valde dessa undersökningsgrupper för att få en djupare inblick i hur 

modellen ”att skriva sig till läsning” kan fungera i en barngrupp med yngre barn respektive i 

en grupp med något äldre barn. Mitt syfte med denna studie var att undersöka hur barnen 

använder datorn som ett verktyg för att lära sig läsa och skriva. Jag var nyfiken på vad barnen 

hade för tankar om att arbeta med datorn respektive pennan och varför de tänker på det sättet.  

4.3 Etiska överväganden 

Utifrån Bryman (2008),Vetenskapsrådet (2002) och Svenning (2003) har jag tagit del av och 

hänsyn till de forskningsetiska principernas fyra krav; 

Informationskravet innebär att jag som forskare måste informera alla inblandade i denna 

undersökning. Jag skickade ut mail till förskolorna och berättade om den undersökning jag 

skulle göra och vad den handlade om. Jag informerade även att det är helt frivilligt att delta 

och att de när som helst får avbryt samarbetet. Jag poängterade även att alla inblandade skulle 

vara anonyma i undersökningen.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Eftersom det är barn i min undersökning som inte är myndiga så skickade 
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jag ut brev till föräldrarna, där jag bad om deras medgivande. ”Denna regel är liksom regel 1 

beroende av undersökningens karaktär med avseende på undersökningsdeltagarnas aktivitet. I 

undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Vetenskapsrådet understryker att detta är mycket viktigt då det 

gäller omyndiga eller personer som inte själva kan tillgodogöra sig den lämnade 

informationen. Förmyndare, närstående personer eller som i detta fall föräldrar, får ta ansvaret 

att avgöra personens medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar i undersökningen skall behandlas med största 

konfidentialitet och varken att namn på ort, skola eller barn finns med i min rapport. Hela 

undersökningen är konfidentiell och endast jag som intervjuare och de barn som blir 

intervjuade vet vem som sagt vad, vilket Svenning (2003) poängterar. Genom att det inte är så 

många förskolor som arbetar med modellen ”att skriva sig till läsning” kan möjligen någon 

identifiering förekomma av skola, klass eller ort. Om någon i sådant fall skulle känna igen sig 

bör den personen själv ta ansvar för om kopplingen ska föras vidare eller ej. 

Nyttjandekravet innebär att all information som kommer fram endast kommer att finnas med i 

slutrapporten och inte användas i något annat sammanhang. 

Även Trost (2010) betonar vikten av tystnadsplikt och att hålla sig till det som är utlovat, det 

vill säga att all information kommer vara anonym och behandlas konfidentiellt. Innan 

intervjuerna förklarade jag för barnen att jag hade för avsikt att spela in samtalet. Jag sa också 

till varje barn att om du inte vill att jag spelar in så använder vi självklart inte ljudinspelning. 

Jag förklarade även att de kan avbryta när som helst under intervjun om de känner att de inte 

vill fortsätta. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) understryker hur viktigt det är att 

respektera barnen och deras känslor och att bygga upp en förtroendefull relation. 

4.4 Genomförande 

Jag valde intervju och observation som metod för att få så rik information som möjligt utifrån 

barnens eget perspektiv. Innan intervjuerna observerade jag barnen när de skrev på datorn, för 

att få en inblick i hur de jobbade tillsammans vid datorn och hur samspelet fungerade. Jag 

ville även se hur de använde sig av pennan och hur de resonerade om alternativen penna 

respektive dator. Jag observerade även de barn som skrivit färdigt och ville se vad de gjorde 

när de hade skrivit klart på datorn. Mina observationer var ostrukturerade, som Patel och 

Davidson (2003) kallar det. Jag använde inte något observationsschema utan observerade vad 

som pågick i det två olika barngrupperna. Jag valde att göra en ostrukturerad observation 

eftersom jag ansåg att det tillämpade sig bäst för min studie. I förskolegruppen gjorde jag två 

observationer om cirka 50 minuter sammanlagt. I förskoleklassen genomförde jag tre 

observationer om cirka 90 minuter totalt. I förskoleklassen förekom att ett barn arbetade 

ensam vid datorn, mestadels var barnen grupperade två och två, men jag observerade även tre 

barns som arbetade tillsammans vid datorn. 

I enlighet med Patel och Davidsons (2003) terminologi valde jag att vara en ”deltagande” 

observatör i förskoleklassen. Jag tog alltså i viss mån del av deras aktiviteter och småpratade 

med barnen samtidigt som jag var observatör. Eftersom jag var känd i denna förskoleklass 

sedan tidigare VFU var rollen som deltagande observatör lämpligast och mest naturligt i detta 

sammanhang. I förskolan intog jag däremot rollen som ”icke deltagande” observatör. På den 

förskolan hade jag aldrig träffat barnen eller lärarna tidigare och kunde vara i bakgrunden 

utan att störa aktiviteterna. Observationerna dokumenterades skriftligt för att underlätta 

bearbetningen. Jag fotograferade också rummet, men dessa bilder var endast avsedda som 

stöd för mitt minne och har alltså inte utgjort underlag för analys av materialet. 
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Jag gjorde enskilda intervjuer i båda verksamheterna men genomförde även fyra 

gruppintervjuer med barnen i förskoleklassen och tre gruppintervjuer i förskolegruppen med 

två till tre barn samtidigt vilket Trost (2010) kallar fokusgruppsintervjuer. Där observerar 

intervjuaren aktivt vad som sker i gruppen och styr samtidigt samtalet så det inte avlägsnar sig 

alltför mycket från ämnet. Jag valde att göra vad Patel och Davidson (2003) och Kylén (1994) 

kallar ”tratt-tekniken”. Jag började med öppna frågor, övergick till lite mer specifika frågor 

och som avslut återigen öppna frågor. Jag inledde alltså med att ställa lätta och relevanta 

frågor som anknöt till det barnen just höll på med och övergick sedan till det som hade 

tydligare anknytning till studiens syfte. För att undvika intervjuareffekten (Svenning, 2003), 

valde jag att inte ta med barnen till något annat rum, utan intervjuade dem på den plats de 

redan var, vid datorn, under själva skriv- och läs processen. Intervjuerna registrerades med 

hjälp av ljudinspelning på mobiltelefonen. Jag använde även penna och papper för att 

anteckna sådant som inte kunde höras på ljudinspelningen. Gruppintervjuerna i 

förskoleklassen varade mellan 15 och 20 minuter per grupp. I förskolegruppen varade 

intervjuerna 10 till 20 minuter. Jag valde att spela in intervjuerna för att lättare komma ihåg 

vad vi pratat om, för att själv kunna vara mer avslappnad och koncentrerad men också för att i 

efterhand kunna lyssna på intervjuerna. Efter att vi gjort klart alla intervjuer och hade tid över 

fick de barn som ville lyssna på det vi spelat in, vilket var riktigt uppskattat och roligt. Vissa 

av barnen ville lyssna om och om igen på vad de svarat och hur de låter i mobiltelefonen. 

Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) påpekar att det brukar uppskattas av barn 

att efter intervjun få lyssna på sig själv. 

4.5 Databearbetningsmetod 

När alla intervjuer och observationer var genomförda började jag skriva ut intervjuerna för att 

lättare kunna tolka och analysera mitt resultat. Att på så sätt transkribera innebär enligt Kvale 

och Brinkman (2009) att transformera data från en form till en annan. När alla intervjuer var 

transkriberade började jag med att välja ut de svar som hade en tydlig anknytning till mitt 

syfte och frågeställningar. Detta gjorde jag för att lättare kunna urskilja det som var relevant 

för min undersökning. Jag började med att läsa intervjuerna om och om igen för att hitta det 

som var kärnan i utsagorna och som skulle ge mig svar på det jag frågade efter. Jag skapade 

olika kategorier för att lättare hålla reda på vad som sagts och vad det handlade om. Jag 

plockade ut det som framkommit hos de båda grupperna och sammanställde dessa till de 

kategorier som tillämpade sig bäst och som blev rubriker i resultatet. Kvale och Brinkman 

(2009) lyfter fram hur lätt det är att tolka och analysera de svar man fått utifrån sitt eget 

perspektiv och sin egen förförståelse. Vilka erfarenheter och kunskaper du redan har om 

ämnet kan påverka din tolkning och därmed äventyra resultatets trovärdighet. Därför är det 

viktigt att försöka se sina data i andra perspektiv. Trost (2010) poängterar att man måste vara 

försiktigt med att ”inte läsa mellan raderna” som han kallar, det och därigenom övertolka 

materialet. Samtidigt som materialet läses måste forskaren tänka på vad som sågs och hördes 

under intervjuns gång.  
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5 Resultat 

Förskolegruppen och förskoleklassen beskrivs var för sig. För att sammanfatta dataunderlaget 

från observationerna och intervjuerna med barnen har jag valt att presentera studiens resultat i 

olika kategorier som vuxit fram under databearbetningen. 

5.1 Förskoleklassen 

I förskoleklassen var det 14 barn och en lärare. Förskoleklassen hade sex datorer som barnen 

turades om vid. Datorerna var fördelade runt om i rummen och placerade på lite högre bord 

utan stolar, eftersom det var meningen att barnen skulle stå och skriva. På avdelningen fanns 

en skrivare som var kopplad till en av datorerna medan resten av datorerna var kopplade till 

en skrivare som var placerad ute i hallen. Rummet var stort och hade mycket utrymme och 

gav ett intryck av ett kök i kombination med ett stort rum med stora fönster, mycket färg på 

väggar och golv och en stor rund matta mitt i rummet. Läraren hade ett schema på tavlan där 

hon skrev upp dagens aktiviteter som innehöll både styrda och fria aktiviteter. Barnen kunde 

där se vad som skulle göras och vilken tid. Läraren hade bilder till de olika aktiviteterna för 

att tydliggöra vad som var skrivet på tavlan. Varje dag på samlingen gick de tillsammans 

igenom dagens schema. 

På förskoleklassens väggar fanns bokstäver och andra arbeten uppsatta som barnen gjort och 

som var tänkta att fungera som stöd i deras skrivande. Det fanns tillgång till böcker med 

bokstäver och siffror, ordlistor och annat som barnen gjort tillsammans. Barnen arbetade 

mycket fritt kring datorerna men hade även ”styrda” aktiviteter där de till exempel skrev om 

sin helg och texter till sina berättarböcker. Datorn var mycket populär i förskoleklassen och 

barnen använde datorn kontinuerligt. 

5.1.1 Erfarenheter 

De barn som hade mer erfarenhet av datorn sedan tidigare var också de barn som tog 

ledarrollen i skrivaktiviteterna kring datorn. Detta samband framträdde tydligt både i 

observationerna och i intervjuerna med barnen. Jag kunde höra hur de resonerade om att den 

som kan mer ska skriva och den andra, som inte kan lika mycket, får berätta. De barn som 

hade mer datorvana var därmed också säkrare på att använda datorn och behövde inte lika 

mycket stöd av läraren. Jag kunde observera hur två barn skrev en text och hur de hjälptes åt, 

de kunde nyttja varandras kompetenser. Ett av barnen som ofta skrev på datorn instruerade de 

andra barnen hur man skulle göra och hur orden stavades. Här kunde barnet med mer 

erfarenheter dela med sig av sin kunskap till andra barn. Jag hörde ett barn säga ”Jag vet att 

det stavas med två t, annars blir det kat”. Det andra barnet som skrev började ljuda och sa 

sedan ” Ja, det har du rätt i. Nu har vi skrivit rätt och nu står det katt med två t”. Här hjälptes 

de åt, ett barn berättade och det andra barnet ljudade och skrev.  

Alla barn i förskoleklassen hade erfarenhet av datorn i varierande grad sedan tidigare och 

visste därmed hur den fungerade. De flesta hade dator hemma som de använde dagligen. Ett 

av barnen berättade: ”Vi har minst tre datorer hemma och jag spelar på alla”. I 

förskoleklassen använde barnen datorn i verksamheten dagligen för att skriva, spela spel eller 

leta bilder på Internet. Ett av barnen berättade att de haft dator hemma sedan hon föddes och 

förklarade att det var därför hon kunde och visste så mycket om datorer. I mina observationer 

kunde jag se att de barn som hade datorer hemma ofta tog ledarrollen när två barn skulle 

skriva tillsammans. Genom mina intervjuer med barnen kunde jag i analysen av svaren se att 

barnens tidigare datorerfarenhet och förmåga att behärska datorn hade betydelse även för 

arbetet med texter i förskoleklassen. En pojke beskrev datorn som det roligaste han visste och 

om han fick välja spelade han helst spel. Flera av barnen berättade att hemma skrev de inte så 
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ofta på datorn, där spelade de oftast spel. Det var alltså framförallt i förskoleklassen de 

använde datorn till att skriva texter. 

5.1.2 Samarbete 

Jag observerade att när barnen skulle skriva två och två kunde det bli lite bråk eftersom alla 

inte var nöjda med att skriva med den kamrat som läraren hade valt ut. Jag kunde se i mina 

observationer hur några barn inte skrev alls utan endast tittade på annat runt omkring och 

tramsade med någon kompis som satt och ritade. Samma barn som jag senare intervjuade 

berättade att han tyckte om att skriva på datorn men ibland parade läraren ihop honom med en 

flicka. ”Jag jobbar hellre tillsammans med en kille, killar kan mer än tjejer”. Detta missnöje 

handlade mest om att många hellre ville skriva med sin bästa kompis, men när de väl började 

skriva glömdes det bort rätt snabbt. Någon gång kunde kompisar komma fram och störa andra 

vid datorn. Det kunde då bero på att de redan var färdiga eller att de väntade på sin tur att få 

skriva. Detta innebar dock att barnen som skrev blev störda och avbrutna i sitt skrivande. 

Läraren gick dit och sa till den som störde skrivparet och gav förslag på en annan aktivitet. 

Läraren föreslog att barnet skulle spela spel, rita eller göra klart något arbete som behövde 

avslutas. Barnet som redan var färdig verkade frustrerad av att hans kompis var upptagen med 

att skriva vid datorn och han då inte hade någon att leka med. Han ville inte göra någonting 

annat än att vänta på att kompisen skulle bli klar. Läraren hade sagt att barnen hade ”fritt” när 

de skrivit klart sin text och några barn valde därför att påskynda sitt skrivande för att få gå och 

leka med kompisen så fort som möjligt. Flera barn blev alltså snabbt klara eftersom de visste 

att de fick göra vad de ville efter att texten och bilden var färdig. Redan på förhand hade flera 

av barnen planerat in att leka med bilar eller att rita när de hade skrivit färdigt. Några barn 

arbetade dock kvar vid datorerna i lugn och ro, de skrev och verkade inte angelägna om att 

snabbt bli färdiga fort. Läraren fanns till hands och hjälpte dessa barn vidare eftersom de kört 

fast i sitt skrivande och behövde assistans. Några barn hade till exempel inte hittat knappen 

för att skriva ut sin text. 

I förskoleklassen arbetade de ofta i par, ibland en pojke och en flicka, berättade barnen. De 

hade olika tankar om samarbetet vid datorn och hur det fungerade. Ett av barnen berättade att 

det inte alltid var roligt att jobba i par ”ibland måste jag skriva allt, det är inte så roligt”. Den 

här flickan kände att hon fick skriva hela texten medan skrivkompisen bara tittade på. Hon 

poängterade dock att det berodde på vem hon jobbade tillsammans med. Några andra barn 

framhöll istället att det var både roligt och spännande att få jobba tillsammans med någon. En 

förklaring som barnen gav var att det gick mycket snabbare när det fanns någon att prata och 

diskutera med. ”Vi bara pratar och skriver så blir det en lång text”. Majoriteten var överens 

om att det var bäst att jobba tillsammans eftersom de då kunde hjälpas åt. Ett barn berättade 

att hon hade svårt att komma ihåg hur saker stavades och då var det bra att ha en kompis som 

befann sig bredvid. Det var härligare med sällskap tyckte barnen ”jag gillar att vara två” sa 

en flicka som också berättade att hon vågade skriva mer om hon hade sällskap.  

Utifrån barnens svar kunde jag dra slutsatsen att det för det mesta var roligare med samarbete, 

men att det även berodde på vem de arbetade tillsammans med vid datorn.  

5.1.3 Tillgänglighet 

Det första jag såg under min observation i förskoleklass var ett skrivpar som väntade på att få 

skriva på datorn. Alla datorerna var upptagna för tillfället. ”Ibland är det jobbigt att behöva 

vänta på sin tur, då gör jag något annat istället”. ”Jag kommer bara ihåg vad jag vill skriva 

just då sen glömmer jag bort”. Barnen var eniga om att det ofta hände att de var tvungna att 

vänta, vilket de tyckte var jobbigt. En negativ faktor med datorarbetet var alltså enligt barnen 

väntetiden till datorerna. Ett av barnen berättade att hon inte ville skriva med datorn för det 
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tog så lång tid innan turen kom till henne. Ibland kunde datorn vara ledig, men oftast 

krånglade den bara, berättade barnet. Tillgången till lediga datorer var alltså viktig enligt 

barnen som sa att de önskade sig fler datorer till förskolan så att alla kunde skriva och inte 

behöva vänta. En pojke sa: ”Vi har fått iPads hit till skolan men vi har inte lärt oss skriva 

med dem ännu. Om vi skriver med den så har alla en varsin och ingen behöver vänta”. 

Utifrån mina intervjuer och observationer kunde jag dra slutsatsen att tillgänglighet var viktigt 

för att barnen skulle vilja skriva på datorn och inte tappa lusten. Om barnen fick vänta för 

länge valde de att göra annat istället. 

5.1.4 Tekniktrassel 

Barnen berättade att datorn och skrivaren ofta var trasig i skolan och att det var mycket 

tråkigt. Ett av barnen berättade att ibland försvinner texter som de skrivit på datorn på grund 

av att datorn inte fungerar eller att skrivaren är sönder.” En gång försvann allt jag skrivit och 

det var jättemycket text. Sen ville jag inte skriva en ny för jag hade hunnit glömma bort vad 

det var”. Enligt barnen var detta vanligt förekommande och dämpar lusten att skriva på 

datorn vilket därmed även blir ett hinder. Genom barnens svar kunde jag uppmärksamma att 

tillgången till datorn hade betydelse och att det fanns problem. De största problemen var att 

datorn eller skrivaren inte fungerade. När barnen inte kunde få ut sina texter tappade de 

intresset för att skriva på datorn. Ett barn berättade ” Om man skriver med pennan måste du 

sudda för att det ska försvinna för alltid, men datorn bara raderar allt på en gång. Så är det - 

poff - Borta!”. 

Om datorn och skrivaren inte fungerade valde barnen att inte skriva med datorn utan valde då 

att göra någonting annat istället. Tekniktrassel i förskoleklassen var något som förekom ofta 

och som gav barnen en irriterad och negativ känsla inför att skriva med datorn. 

5.1.5 Lära sig läsa och skriva 

Genom mina observationer såg jag också tydligt hur glada barnen var över att skriva med 

datorn. ”Jag skriver, du berättar” ropade en flicka högt medan hon sprang fram till datorn. I 

intervjuerna svarade barnen även att datorn var ett roligt verktyg till allt möjligt, både för att 

skriva och för att spela spel. ”På datorns tangentbord finns alla bokstäver synligt och då är 

det lättare att veta vad du ska skriva”, som ett barn uttryckte det. Barnen berättade att det var 

lättare att skriva på datorn samt att de kunde skriva så att andra kunde läsa och förstå det som 

de skrivit. Ett barn sa ” Det blir så vackert när du skriver på datorn”. Barnen skrev egna 

böcker som de ibland läste upp för de äldre barnen på skolan. ”Det är så roligt när vi får 

besök och andra barn kommer och lyssnar på min bok, fast det är lite pirrigt”. Barnen hade 

en egen ”helgbok” där de varje måndag skrev om sin helg. Det tyckte de var roligt. ”Jag lär 

mig skriva i min helgbok” sa en pojke stolt. 

Utifrån barnens svar kunde jag dra slutsatsen att texterna blev längre och barnen kunde hitta 

roliga bilder på Internet till sina berättelser när de arbetade med datorn.” Vi brukar välja 

bilder på Internet ibland eller rita egna”. Datorn var alltså mycket omtyckt i barnens läs- och 

skrivstunder. När barnen skrev på datorn hade de hjälp av varandra. De berättade att det var 

roligt att skriva för att de inte behövde sitta ensam och skriva. Att datorn intresserar barnen 

och hjälper dem att läsa och skriva framgick av vad barnen berättade. Genom barnens svar 

kunde jag dra slutsatsen att datorn bidrar till intresset för att lära sig läsa och skriva. Datorn är 

rolig och hjälper barnen att se alla bokstäver. ”Jag kan bara titta och så ser jag direkt var A 

finns utan att behöva tänka på hur den ser ut” sa en pojke under intervjun.  
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5.2 Förskolegruppen 

I förskolegruppen var det 20 barn och tre pedagoger. Förskolegruppen hade två datorer på 

avdelningen. Datorerna var placerade på bord där barnen kunde stå och skriva mittemot 

varandra, med en skrivare som var placerad mellan datorerna. I rummet fanns barnens arbeten 

exponerade på väggarna och vid fönstren. De hade även inplastade kort med bilder och ord 

bredvid datorerna och bilder på bokstäver som stöd i barnens läs- och skrivstunder. Inne i 

rummet fanns ytterligare bord med stolar samt barnens egna lådor.  Rummet var stort och ljust 

med många fönster, och föreföll att vara ett kreativt rum med stor variation av aktiviteter.  

Mitt intryck var att barnen i förskolan inte hade lika styrda aktiviteter som i förskoleklassen. 

Barnen fick skriva fritt på datorerna om de ville. Här tycktes pedagogerna i hög grad utgå 

ifrån barnens intressen och gjorde aktiviteter tillsammans med dem.  

5.2.1 Erfarenheter 

Också barnen i förskolegruppen hade dator hemma som de använde dagligen till att spela spel 

men inte lika ofta till att skriva. En flicka berättade att hon lärt sig att läsa och skriva endast 

lite grann, men skrev, det gjorde hon bara i förskolan. Hemma ville hon spela spel. Enligt 

barnen skrev de på datorn dagligen i förskolan och spelade spel. Ett barn sa ”Jag hittar alla 

bokstäver som finns i mitt namn för jag har skrivit det så många gånger. Men ibland så är 

inte de på samma ställe mer. Kan de byta plats fast de sitter fast?”. Barnen kunde använda 

datorn och visste var alla tangenterna låg men funderade även över att tangenterna kanske 

kunde flytta på sig ibland.  Även om de visste var alla bokstäverna låg på tangentbordet kunde 

de ibland glömma bort men flera barn påpekade att det var bra att alla bokstäverna fanns 

synliga på tangentbordet eftersom det då var lättare att hitta den bokstaven de sökte efter. 

Genom svaren på intervjuerna kunde jag konstatera att barnen hade erfarenheter av dator och 

tangentbord sedan tidigare vilket föreföll underlätta barnens skrivande. 

5.2.2 Samarbete 

På den här förskolan stod inte barnen och arbetade i par vid datorerna, istället arbetade ett 

barn i taget med stöd av läraren när det behövdes. Jag hörde hur en flicka sa:” Fröken, nu har 

jag skrivit Mario var ska jag skriva ut?”. Hon arbetade på egen hand och på bordets andra 

sida arbetade ett annat barn vid en annan dator. När jag intervjuade barnen var de angelägna 

att visa mig hur de brukade göra och vad de skrev om Jag observerade också hur barnen 

samarbetade med att få fram bokstäver till ordet önskelista och sitt eget namn. Ett barn sa” Vi 

måste ha mellanslag annars ser det ut som samma ord”.  Det andra barnet skrev och gjorde 

ett mellanslag och barnen såg väldigt nöjda ut med vad de åstadkommit. 

Barnen i förskolegruppen tyckte att det var roligt att arbeta tillsammans med en kompis men 

de tyckte även om att arbeta ensamma emellanåt. ”När vi skriver själv så hjälper fröken till 

men är vi två kan vi hjälpa varandra istället” berättar barnen. Barnens erfarenheter av att 

samarbeta vid datorn är endast positiva.  De tycker att det är roligt men för övrigt i andra 

avseenden kan det även vara skönt att få skriva på egen hand ibland. Barnen hade argument 

för både varför det var bättre att arbeta ensam och att arbeta tillsammans med en kompis. Att 

jobba tillsammans går fortare och vi kan hjälpas åt, menade de. Att arbeta enskilt kan också 

vara skönt, för när man skriver själv blir det inget bråk, menade de. Barnen berättade att det 

då och då kunde förekomma bråk när de skulle skriva tillsammans med någon, men det 

inträffade inte så ofta. Om barnen skulle välja vilket som var roligare så föredrog de ändå att 

arbeta i par. Sammanfattningsvis var alltså samarbete vid datorn roligare enligt barnen, men 

de uppskattade även möjligheten att kunna få välja att arbeta enskilt. 
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5.2.3 Tillgänglighet 

Under mina observationer kunde jag se att tillgängligheten inte uppfattades som ett problem i 

förskolegruppen trots att de bara hade två datorer. Barnen samsades om datorerna och när de 

inte skrev pysslade de med att klistra in bilder eller fundera på vad de skulle skriva om. Vid 

detta tillfälle bläddrade barnen i reklambroschyrer med leksaker och resonerade om vilka 

leksaker de ville ha i julklapp. 

Barnen i förskolan fick ibland vänta på sin tur men uttryckte att det inte alltid gjorde så 

mycket. ”Vi turas om och alla får skriva” berättade ett av barnen som även sa att ”det brukar 

lösa sig för att ibland vill jag inte skriva och ibland vill inte någon annan skriva”. I denna 

förskolegrupp fanns två datorer på tjugo barn men barnen upplevde inte detta som någonting 

negativt. 

5.2.4 Tekniktrassel 

Barnen var alla överens om att datorn kunde gå sönder och att deras texter kunde försvinna 

för alltid om de inte hunnit spara ” Ibland så försvinner texten man skrivit, det är inte så 

roligt. Ibland är det mitt fel, jag råkar trycka på sudda-knappen och sen minns jag inte vad 

jag skrev”.  Detta ansåg alla de intervjuade barnen var ett problem och inte alls roligt. ”Jag 

tycker att datorn borde vara sån som inte kan gå sönder, då skulle jag tycka om den mer” 

berättade en pojke. Han tyckte om att spela spel på datorn men berättade att datorn ibland var 

trög och att den inte ville fungera. Detta var en negativ sak enligt barnet och gjorde att han 

just då tappade intresset för datorn, men han ville ändå spela på datorn igen efter ett tag även 

om den krånglade ibland. Han blev irriterad för tillfället men gav datorn en ny chans att 

fungera eftersom han gillade att sitta och spela på datorn, förtydligade han. 

Tekniktrassel var en således aspekt som barnen påtalade flera gånger i samtalen och var ett 

problem som flera barn i förskolegruppen hade uppmärksammat. 

5.2.5 Lära sig läsa och skriva 

När jag besökte förskolan var barnen fullt upptagna med att skriva önskelistor på datorn och 

de berättade ivrigt om vad de hade skrivit. Barnen berättade även att de skrivit om sitt 

mjukisdjur tidigare och att det hade varit väldigt roligt. De hade lärt sig nya ord och visste nu 

hur de stavades. ”Vi har skrivit om djuren och gjort egna hem till dem”. 

Barnen berättade att det var enklare att skriva när de redan hade alla bokstäver framför sig och 

inte behövde fundera på hur bokstäverna såg ut. Intresset för att få skriva var stort och barnens 

arbete med önskelistorna var en meningsfull uppgift för dem. Pedagogerna utgick ifrån 

barnens intressen och denna gång hade barnen alltså valt att skriva önskelistor med hjälp av 

reklamblad som delats ut till alla hushåll inför julhandeln. Barnen hade varsin sådan 

reklambroschyr där de klippte ut bilder på de leksaker de önskade sig. Barnen klistrade 

bilderna på papper och skrev texter till varje bild. Jag satte mig ner och observerade och 

lyssnade på barnen. En pojke som bläddrade i en sådan ”leksakstidning” berättade för det barn 

han satt tillsammans med, att: ”Det här vill jag skriva om i min önskelista”. Han bestämde sig 

för att skriva om en viss leksak som han hade hittat i broschyren. När jag pratade med barnen 

berättade de att det är enklare och roligare att få skriva med datorn. När de skulle skriva på 

datorn kunde jag se hur roligt de tyckte det var och hur spralliga de blev inför uppgiften. 

Motivationen och glädjen var påtaglig när de arbetade med sin text vid datorn. Barnen var 

ivriga på att få skriva och att få visa hur de gjorde när de skrev. Ett barn tog mig i handen, 

visade och berättade hur hon brukade göra: ”Så här hittar du bokstäverna och så här skrivs 

mitt namn”. Barnen berättade att ord- och bokstavskorten som de hade bredvid datorn var till 

stor hjälp och att det kunde bli långa texter på datorn.  
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Sammanfattningsvis uttryckte flera barn i förskolegruppen att det var lättare att skriva med 

hjälp av datorn och tangentbordet eftersom bokstäverna var synliga. Att få välja att arbeta 

med någonting som barnen själva tyckte om och intresserade sig för tycktes i hög grad bidra 

till deras motivation att lära sig skriva och läsa. 

6 Diskussion 

6.1  Metoddiskussion 

Jag valde kvalitativ metod eftersom jag var intresserad av barns tankar om att lära sig läsa och 

skriva med hjälp av datorn. Intervjun hjälpte mig att utifrån barnens egna tankar och 

upplevelser förstå barnens perspektiv. Observationer och intervjuer har kompletterat varandra 

och jag är nöjd med valet att använda båda metoderna. Jag anser att min intervjustudie 

uppfyller kravet för reliabilitet och validitet baserat på Patel och Davidson (2003) samt Kvale 

och Brinkman (2009). Jag har i metodavsnittet redogjort för tillvägagångssättet samt de 

förberedelser och antaganden som föregick studiens datainsamling. Eftersom jag valt att 

arbeta med öppna frågor har barnen själva fått svara och framföra sina uppfattningar utan att 

jag försökt styra svaren i någon riktning.  Jag har varit mycket noggrann med att behålla fokus 

på mitt syfte. För att nå en hög grad av reliabilitet måste observatören och intervjuaren vara 

tränade, enligt Patel och Davidson (2003). Jag anser att jag lyckats fånga och synliggöra 

barnens tankar trots att jag inte är en tränad intervjuare eller observatör. Enligt Johansson 

(2005)  är barns ansikts- och kroppsuttryck delar i en helhet som det är viktig att förstå i mötet 

med barnets livsvärld. 

Jag genomförde observationen med hjälp av anteckningar och fotografier. Intervjuerna 

dokumenterades med hjälp av ljudinspelning och jag använde mig av en mobiltelefon för att 

spela in samtalen under intervjun. Enligt Patel och Davidson (2003) stärks studiens 

tillförlitlighet när man kan gå tillbaka och lyssna på inspelningarna av intervjuerna. 

Inspelningarna har gjort att jag kunnat lyssna på barnens utsagor flera gånger och vid olika 

tillfällen, för att försäkra mig om att jag uppfattat allt korrekt. Ljudinspelningen var således 

till stor hjälp. 

För att analysera mitt arbete transkriberade jag det talade språket från ljudinspelningen till text 

på papper och läste igenom svaren ett flertal gånger och bearbetade texten för att få en djupare 

förståelse för innebörden i barnens svar. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är detta en bra 

arbetsgång vid bearbetningen av datamaterialet. Jag ställde frågor som speglade mitt syfte om 

att synliggöra barns tankar om datorn som ett verktyg för att lära sig läsa och skriva. Jag 

observerade innan jag intervjuade barnen för att få inblick i hur det gick till när barnen 

jobbade med datorn. Jag var både deltagande och ”icke deltagande” observatör. Detta 

fungerade bra i båda undersökningsgrupperna. Anledningen till att jag valde att vara 

deltagande och ”icke deltagande” berodde på att jag var känd sedan tidigare i förskoleklassen 

och det blev därför mer naturligt att jag där var deltagande observatör. När jag var deltagande 

kunde jag sitta med barnen och skriva ner händelser och samtal som de förde och på samma 

gång småprata med barnen. I förskolan var jag inte känd och kunde inta rollen som ”icke 

deltagande observatör” utan att barnen tänkte på att jag var närvarande. Jag satt i rummet där 

barnen skrev och läste utan att ”synas” och kunde skriva ner vad som pågick under den tiden.  

Intervjuerna fungerade bra men det jag hörde i mina inspelningar var hur jag ibland ställde 

frågorna lite väl fort. Trost (2010) menar att genom inspelningar kan du lära dig av dina 

misstag men även höra vad som gick bra. Om jag hade videofilmat intervjuerna och 

observationerna kunde möjligen materialet ha blivit ännu rikare. Eftersom barnen i 
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förskoleklassen hade träffat mig tidigare var de mer avslappnade och intervjuerna där blev 

mer likt ett vardagligt samtal mellan mig och barnen. I förskolegruppen var det i början 

svårare att föra ett samtal med barnen, men när vi pratat en stund och lärt känna varandra blev 

det bättre. När vi väl kommit igång var många barn intresserade och förskolebarnen deltog i 

gruppsamtal. Barnen i förskolegruppen var fokuserade och intresserade av vad jag frågade 

och svarade villigt. Jag fick erfara att det blev svårare än jag trott att ställa följdfrågor till 

förskoleklassens barn som kände mig sedan tidigare. Barnen i förskoleklassen pratade 

oavbrutet och var ofokuserade på mina intervjufrågor. Det finns alltså både positiva och 

negativa sidor av att vara känd respektive okänd intervjuare. Om jag skulle göra fler intervjuer 

skulle jag förbereda mig mer på att det faktiskt kan vara svårt att intervjua barn som känner 

mig. Innan trodde jag att det tvärtom skulle vara lättare. I en framtida studie skulle jag också 

förbereda mig bättre på hur jag skulle kunna locka och bjuda in barn som inte känner mig till 

samtal.  

Vad som förvånade mig i barnens svar på många av intervjufrågorna var att de återkom till 

samspelet kring datorn. Barnen hade många tankar som berörde just samarbete kring datorn, 

både positivt och negativt. Jag hade inte riktigt förväntat mig att få de svar som jag fick 

utifrån varje intervjufråga, eftersom jag hade planerat att frågorna skulle belysa olika aspekter 

av datoranvändningen (se bilaga 2). Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) lyfter fram 

hur svårt det kan vara att intervju barn, att få dem att svara på det du frågar om. Särskilt i 

förskolegruppen fick jag tydliga och mer eller mindre utförliga svar på frågorna, men ofta 

anknöt alltså svaren till sådant vi redan hade pratat om. De här upprepningarna kan bero på att 

mina frågor uppfattades som svåra att förstå eller att frågorna var ställda i fel ordning. Olsson 

och Sörensen (2001) anser att miljön har stor påverkan och att barnen kan bli störda och inte 

komma med ärliga svar. Mitt intryck var att miljön fungerade, men att det kanske ibland var 

lite för rörigt för vissa barn? När barnen inte ville eller kunde svara lät jag de frågorna passera 

för att inte tvinga någon att svara. Trost (2010) menar att i kvalitativa intervjuer måste du vara 

lyhörd och läsa av den intervjuade personens kroppsspråk och tonfall. När ett barn visade lågt 

intresse eller inte var fokuserat avbröt jag därför intervjun för att inte göra det besvärligt för 

intervjupersonen. Detta hände dock enbart en gång. 

Jag finner att det var bra att ha tagit del av två olika barngruppers syn på datorn som ett 

verktyg i läs- och skrivstunder för att få en bredare bild. Detta anser jag har bidragit till 

resultatets trovärdighet. Jag har lärt mig mycket genom denna studie, bland annat att det inte 

är lätt att intervjua barn och att ställa frågor på ett sätt som inbjuder barnen till mer utförliga 

svar som Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) lyfter fram. För att få mer än Ja- och 

Nej svar krävs det väl genomtänkta frågor som kan leda till längre och utförligare svar. Med 

facit i hand skulle jag ha ändrat några frågor och lagt till ytterligare några frågor om vad 

barnen tycker om att göra med datorn, vad de väljer att skriva om när de själva får bestämma 

och hur de motiverar sina val. Med fler intervjuer och med fler frågor kunde utfallet möjligen 

sett annorlunda ut men jag känner mig ändå nöjd med det jag fått fram. Även om resultaten 

inte går att generalisera anser jag ändå att studien ger en bild av hur dessa barn tänker kring 

datorn som ett verktyg för att lära sig läsa och skriva. Resultatet kommer från barnens egna 

tankar och svar. En del av barnens svar är återgivna som direktcitat, vilket framhäver 

undersökningens trovärdighet. Lpfö 98 (2010) betonar hur verksamheten ska utgå ifrån 

barnens intressen, åsikter, erfarenheter och behov. Hur viktigt det är att barns tankar och idéer 

tas till vara på och skapar en mångfald i lärandet.  

6.2  Resultatdiskussion 

Ljung-Djärf (2004) framhåller att datorn finns överallt, i många hem och i skolans värld. 

Detta överensstämmer med hur barnen upplever sina erfarenheter och tillgången till datorer. 
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Barnen berättade hur de spelade spel på datorn hemma, de ”Googlade” efter bilder på Internet 

och ibland skrev de också på datorn. Datorn var således en naturlig del av vardagen hemma, 

men för barnen var det också ett naturligt inslag i skolan. Liberg (2007) poängterar betydelsen 

av datorn i skolans värld eftersom datorn är en viktig del av barnens livsvärldar. I båda 

grupperna kunde barnen själva välja om de ville sitta vid datorn, i mån av tillgänglighet, eller 

göra annat.  

I båda grupperna var således barnens erfarenheter av datorer omfattande och flera barn hade 

datorer hemma. De barn som hade erfarenhet av datorer var ofta de barn som tog ledarrollen i 

skrivaktiviteterna. Hwang och Nilsson (2003) lyfter även fram Vygotskijs del av det 

sociokulturella perspektivet som betonar att barn lär sig av att se och observera hur andra gör. 

De barn i min studie som hade mindre erfarenhet av datorn kunde se och lära sig av att 

observera de barn som de arbetade tillsammans med och som hade mer erfarenhet. Ljung-

Djärf (2004) pekar på hur barnen får en position i samspelet kring datorn. Ljung-Djärf menar 

att det barn som för tillfället håller i musen blir ”ägaren” och den andra blir deltagare. När 

barnen i förskoleklassen skulle skriva i par, och ett barn tog ledarrollen, verkade detta inte 

bekomma det andra barnet, som då bara fick stå bredvid. Utifrån mina observationer och 

barnens utsagor verkade det inte bekymra barnen att den ena berättade medan den andra 

skrev. Här var båda rollerna lika viktiga i samspelet, och barnen i min studie tycktes inte alls 

se berättarrollen som en underordnad position, vilket Ljung-Djärf (2004) varnade för. Såväl 

Dysthe (1996) som Alexandersson (2000) menar att kunskapen formas av det vi redan vet och 

kan om någonting, men kunskapen formas även i samspelet. De barn i min studie som hade 

mer erfarenhet var även säkrare på sin användning av datorn och behövde inte lika mycket 

stöd av läraren under skrivprocessen. De barn som hade mer erfarenhet delade också med sig 

av sina kunskaper till det andra barnet och i samspelet utbytte de kompetenser. 

Det finns flera exempel i resultaten från min studie som visar hur barnen hanterade samarbetet 

och arbetsfördelningen vid datorn. Ett exempel är flickan i förskoleklassen som ivrigt sprang 

till datorn och utropade: ”Jag skriver, du berättar”. Ett annat exempel är de två barn som 

tillsammans kom fram till hur ”katt” stavas. Hwang och Nilsson (2003) lyfter fram det 

Vygotskij sagt om att erfarenheter är barnens byggstenar i utvecklingen och att det därför är 

bra att ge barnen erfarenheter och möjlighet att låta barnen utbyta erfarenheter med varandra. 

Hundeide (2006) påpekar hur viktigt det är att motivera barnen och ge dem som arbetar 

tillsammans motivation att skriva tillsammans så att inte ett av barnen hamnar i underläge och 

inte får delta i skrivprocessen lika mycket. Under skrivprocessen vid datorn fanns många 

tillfällen till erfarenhetsutbyte i både textens innehåll och form När barnen konstruerar texter 

tillsammans utbyter de tankar och kunskap med varandra, vilket jag framförallt observerade i 

förskoleklassen. Säljö och Linderoth (2002) menar att kunskaper, färdigheter och värderingar 

förs vidare i ett samarbete och att interaktion med andra människor är ett bra sätt att lära sig 

någonting nytt eller ge någon annan del av den kunskap du äger. Liberg (2007) betonar att 

meningsskapande kommunikation kan ske på många olika sätt och samtal är ett av dem. 

Barnen får ett meningsfullt samtal genom att diskutera och lära sig av varandra. Om en person 

innehar mer kunskaper än någon annan kan den personen dela med sig av den i ett 

meningsskapande tillfälle genom kommunikation. Ljung-Djärf (2004) och Alexandersson, 

Linderoth och Lindö (2001) är eniga om att barn som kommunicerar med varandra och tar del 

av varandras fantasi på det sättet lär av varandras världsbild. Barn diskuterar och hjälper 

varandra att lösa olika problem och där bidrar samarbetet kring datorn till att barn utbyter 

känslor, funderingar och upplevelser med varandra.  

I studien framkom att barnen fann det stimulerande att skriva på egen hand ibland och vid 

andra tillfällen tillsammans med en kamrat. I båda grupperna var barnen överens om att det 
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emellanåt går lättare om de får skriva själva. I förskoleklassen tyckte barnen att det inte alltid 

var roligt eller att det underlättade att arbeta och skriva med en kompis. Ett barn i 

förskoleklassen berättade att ibland när de skriver med någon så blir det bara bråk, eller om 

det är två kompisar som skriver så kan de ta för lång tid eftersom de bara skrattar och inte 

skriver. Den balans, som enligt Hundeide (2006) bygger på människans komplementära natur, 

saknades vid sådana tillfällen. Säljö och Linderoth (2002) anser att datorn inbjuder till 

problemlösning och kommunikation mellan barnen. Genom mina observationer kunde jag se 

hur barnen skapade text tillsammans och hur de verkligen hjälptes åt att skriva en lång text. 

Samarbetet inbjöd även till mycket skratt och glädje. Trageton (2005) ser det som en stor 

tillgång att barnen skriver två och två och kommunicerar om textens innehåll. Säljö (2000) 

menar att vi lär oss av att samarbete och i samspel med andra människor. 

Iversen Kulbrandstad (2006) påpekar hur skrivning och läsning med hjälp av en dator är 

någonting relativt nytt för vår tid och menar att vi måste skaffa oss de kunskaper som behövs 

för användningen av datorn och ta reda på vad barnen använder datorn till. Läraren i 

förskoleklassen gick ofta igenom hur datorn fungerade och hur barnen kunde använda den.  

Barnen berättade att det var fröken eller mamma och pappa som visste hur datorn fungerade 

om de själva inte visste. Detta är ett exempel på den proximala utvecklingen som Säljö (2000) 

lyfter fram. Vygotskij menade att barn testar själva och om de behöver stöd finns 

förhoppningsvis läraren eller föräldrarna där. Barnen lär sig genom att testa och lösa problem 

själva och tillsammans med en vuxen. Enligt barnen i båda grupperna var det läraren som 

hjälpte till i skolan men hemma var det mamma eller pappa som brukade hjälpa till när barnen 

skulle skriva eller läsa. Lpfö 98 (2010) betonar att förskolan ska samarbeta med föräldrarna, 

och ”…verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (s. 5). 

Några av barnen i förskoleklassen beskrev att både i skolan och hemma brukade de öva på att 

skriva, några barn tyckte det var roligt och hade ofta pappa eller mamma som hjälpte till. 

Ovan beskrivna exempel visar hur den proximala utvecklingen omsätts i den dagliga 

verksamheten. Barnet skall i enlighet med Vygotskij få pröva vad de kan åstadkomma på egen 

hand samt vad de kan åstadkomma tillsammans med andra. Liberg (2007) anser att stimulans 

både i skolan och hemma är viktigt för att stödja barns utveckling. Liberg betonar att barn 

som växer upp i rika miljöer har en större möjlighet att förstå och att påverka sin egen 

situation i sitt läsande och skrivande. Lpfö98 (2010) slår fast vid att barnen skall få utvecklas 

och ska få pröva att arbeta både enskilt och i grupp. Den sociokulturella teorin handlar om hur 

kunskap skapas genom aktiviteter tillsammans med andra.  Barn lär sig av att dela med sig av 

sin kunskap till andra, anser Dysthe (2003). I det sociokulturella perspektivet betonar man att 

språket, tillsammans med egna erfarenheter, är nyckeln till människans kunskapsbildning. 

Barnen i min studie visade många exempel på hur de lärde sig av varandras erfarenheter och 

att dela med sig av sina egna erfarenheter i ett samspel kring datorn. Enligt Vygotskijs teorier 

ska pedagogen ställa öppna frågor till barnen för att utmana lärandet och när barnen ska möta 

ny kunskap är det viktigt att koppla ihop detta med barnens erfarenheter.  

Barnen i förskoleklassen berättade att det ibland inte var roligt att skriva på datorn om texten 

kommer bort. Barnen syftade på att det emellanåt har det hänt att allt försvunnit när de skrivit 

på datorn, vilket inte händer när man skriver med pennan. ”Då måste du själv sudda för att 

det ska försvinna för alltid”, som ett barn uttryckte det. Folkesson (2004) lyfter fram att 

datorn ibland kan förknippas med problem och därmed kan bli något negativt för barn. När 

deras texter bara försvinner är det omöjligt att hitta igen dem om det inte har sparats 

någonstans. Ett barn berättade att det hänt och att han nästan aldrig ville skriva på datorn mer 

för han hade skrivit en så lång text som försvunnit. När jag frågade barnen om det var jobbigt 

när datorn krånglade svarade många ”JA” och många hade erfarenheter av att deras texter 

försvunnit för gott. Lärarna både i förskolegruppen och i förskoleklassen var mycket 
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medvetna om hur de skulle göra om något krånglade och kunde fixa ”problemet” nästan 

direkt. Folkesson menar att barn och lärare tillsammans kan lösa de tekniska problemen och 

göra det till något positivt, till exempel att hämta den färdiga texten i skrivaren eller att 

fortsätta med skrivandet tills texten blir klar. Barnen berättade dock att emellanåt gick 

problemen inte att ordna till. Något som dessutom var mycket jobbigt enligt barnen var när 

skrivaren inte fungerade. Då kunde inte barnen klippa och klistra in arbetet i sina böcker utan 

fick ibland vänta till nästa dag. Här kan man befara att motivationen till läsande och skrivande 

på datorn minskar, enligt vad barnen uttryckte. Berg (2011) påpekar att motivationen har stor 

betydelse för hur du formas och utvecklas och tappar du motivationen kanske du tappar tron 

på datorn som ett verktyg. Motivationen har även stor betydelse för hur roligt det är att skriva 

och läsa. Barnen i både förskolegruppen och förskoleklassen tyckte att datorn var ett lustfyllt 

verktyg, förutom de gånger den krånglade. 

Kullberg (2006) betonar betydelsen av att barnen får läsa en text som är meningsfull för dem. 

Barnen berättade även att det var roligt när de fick skriva om vad de ville och att det var roligt 

när andra kunde läsa deras texter. Berg (2011) anser att det blir mer meningsfullt när barnen 

har någon att skriva till, att deras texter har en mottagare. I förskoleklassen blev skolans äldre 

barn ibland inbjudna för att lyssna på berättelser som barnens skrivit. Ett barn berättade: ”Det 

är så roligt när vi får besök och andra barn kommer och lyssnar på min bok, fast det är lite 

pirrigt”. Liberg (2007) påpekar hur viktigt det är att erbjuda rika och varierande möjligheter, 

så att varje barn har möjlighet att fånga ny kunskap. När barn erbjuds att välja vad de vill 

skriva om kommer de att utifrån sina erfarenheter eller känslor att skriva en text som betyder 

något för dem.  I förskoleklassen och i förskolegruppen utgick pedagogerna ifrån barnens 

intressen, vilket också bekräftades av barnen. Stöd i detta finns i Lpfö 98 (2010) som betonar 

att:  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra 

och ta till vara på barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (s.7) 

Några av barnen beskrev hur de skrivit om sitt favoritdjur och annat roligt som de tyckte om. 

Appelberg och Eriksson (1999) anser att både datorn och lek är viktig, de menar att 

verksamheten och aktiviteterna ska utgå från barnens egna intressen. Flera barn var överens 

om att datorn var roligt till allt, eftersom de både kan skriva, leka och spela spel. På väggarna 

i båda verksamheterna fanns det bilder på serier, gossedjur och annat som barnen hade skrivit 

om och illustrerat. Berg (2011) betonar vikten av att barnen själva får vara med och bestämma 

och att läraren skall utgå ifrån barnens intressen. Barnen erövrar literacy när de skriver utifrån 

sina egna intressen och erfarenheter, menar Fast (2008). Miljön är en viktig del i barnens läs- 

och skrivutveckling enligt Liberg (2006). Miljön i både förskoleklassen och i förskolegruppen 

var både skriv- och läsinbjudande. Några barn berättade att det var roligt att skriva på datorn 

”för då får man göra vad man vill”. Barnen förskoleklassen berättade att lärarna ofta frågade 

dem om vad de ville göra och skriva om och barnen upplevde detta mycket positivt. De hade 

möjlighet att påverka och att vara delaktiga. Barnen i förskoleklassen skrev långa texter men 

också kortare meningar till ordböcker. De flesta barnen i förskoleklassen befann sig i fas som 

Liberg (2006) beskriver som helordskrivande och helordsläsande. Barnen skrev och läste ord i 

sin helhet utan att bryta ner texten till bokstäver. Barnen skrev listor med namn och sådant de 

redan kunde skriva och läsa, detta kallar Liberg för inventering av ord. Barnen i 

förskoleklassen visade att de var motiverade både till att skriva och att läsa långa texter. I 

förskolegruppen skrev barnen namn på saker de kände igen. De skrev de bokstäver de kunde 

och de hade även skrivit ordlistor. Fördelarna med att nyttja datorn som skrivverktyg kan vara 

många. Ett av barnen i förskolegruppen uppskattade att det hon skrev blev så vackert. 
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Trageton (2005) ser också detta som en fördel med modellen, att producera vacker och läslig 

text.  Barnen i båda grupperna tyckte om att skriva på datorn men var dessutom positiva till 

att skriva med pennan emellanåt. Ett barn berättade att det var lättare att skriva på datorn 

eftersom alla bokstäverna fanns färdigt på tangentbordet. De behövde inte fundera på hur 

bokstäverna formades eller såg ut. Barnen i förskoleklassen berättade om att det tidvis var 

långa köer till datorerna och valde på grund av detta att istället skriva med pennan. Becker 

(2000) anser att tillgången till datorer har betydelse för hur barnen väljer. Pennor finns ofta 

överallt och är därmed mer åtkomliga än datorn. Att datorn inte fungerar eller att det inte finns 

tillräckligt med datorer i verksamheten kan ha en betydelse för hur barnen väljer, menar 

Folkesson (2004). Barnen i förskolegruppen ansåg att få datorer inte var något problem, de 

hade ingenting emot att vänta och att turas om.  

Förskolebarnen visade exempel på att befann sig i den skriv- och läsfas som Liberg (2006) 

kallar för preläsande och preskrivande. Barnen i förskolegruppen använde sig av pennor, 

böcker och tangentbordet när de skulle skriva och läsa. Liberg menar att barnen i denna fas är 

precis som vilken läsare och skrivare som helst och de intar rollen som läsare och skrivare. 

Det är viktigt att barnen får stödstrukturer i den tidiga läs- och skrivutvecklingen, barnens ska 

utmanas att våga och vilja prova att läsa och skriva. Clay (1991) betonar vikten av att barn får 

öva sig att skriva och läsa med stöd av lärare eller föräldrar om det behövs. Barnen får därmed 

tillfälle att hantera olika visuella symboler och får en insikt i hur samspelet mellan bild och 

text går in i varandra. Detta är en process där barnen utövar olika delar av literacy enligt Fast 

(2008). Skillnaderna mellan barnens svar i förskolegruppen och förskoleklassen var inte 

påtaglig, men arbetssättet i de två grupperna skiljde sig åt. Förskoleklassen hade mer 

planerade och styrda aktiviteter under dagen. Lgr-11 lyfter fram hur skolan ska innehålla 

arbetsformer som är väl balanserade med en varierande sammansättning av innehåll och 

arbetsformer. ”Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 

fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande” (Lgr-11, s. 7). 

I förskoleklassen var datorn ett verktyg som barnen dagligen använde sig av och som fanns 

med i schemat, medan barnen i förskolegruppen hade en friare struktur för arbetet vid datorn. 

I Lpfö 98 (2010) klargörs att: 
 

Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd 

dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska 
vägas samman på ett balanserat sätt. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter 

under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. (s.7) 

 

Mitt syfte har varit att synliggöra barns tankar om datorn som ett verktyg för att lära sig läsa 

och skriva. Jag anser att syftet med studien är uppfyllt och att mina frågeställningar har blivit 

besvarade. Jag ställde mig frågan: Vilka är barns erfarenheter av datorn och hur nyttjas den 

tidigare datorvanan? Barnen i båda verksamheterna hade datorvana sedan tidigare och 

nyttjade den i skriv- och läsprocessen. Eftersom barnen kände till hur datorn skulle användas 

behövde de inte lika mycket stöd från läraren. Frågor om brister och tillgången till datorer i 

verksamheten formulerades: Hur viktigt är tillgången till datorer i verksamheten för hur 

barnen väljer att skriva och läsa med datorn som hjälp? Vilka problem finns det och vad kan 

dessa handla om? Väntetider och tillgången till datorerna hade betydelse för hur barnen valde 

att skriva och läsa med hjälp av datorn, speciellt i förskoleklassen. Där påpekade barnen att 

det ofta fick vänta och att det tog lång tid innan alla hade fått skriva sin text vid datorn. I 

förskolan såg barnen däremot inte detta som något större problem. Barnen i förskolan ansåg 

att om datorn inte var ledig kunde de vänta och göra någonting annat medan de väntade på sin 
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tur. Vilka är barnens erfarenheter av samarbete vid datorn? var den tredje forskningsfrågan. 

Barnens i förskoleklassen var överens om att det var roligare att få skriva tillsammans med en 

kompis. Detta gällde dock inte i alla situationer, några barn uttryckte missnöje över att inte 

själv få välja vem de ville skriva tillsammans med. I förskolegruppen föredrog barnen att 

arbeta i par men de uppskattade även möjligheten att få arbeta enskilt då och då. Den sista 

forskningsfrågan löd: Bidrar datorn till att barn blir intresserade av att lära sig läsa och 

skriva och i så fall hur? Barnen var överens om att de lärde sig att skriva och läsa med hjälp 

av datorn. Några aspekter var att datorn motiverande dem att skriva och läsa texter, att det var 

lättare att se alla bokstäver och att det blev vackrare och längre texter med hjälp av datorn.   

7 Yrkesrelevans 

Genom denna studie har jag fått möjlighet att synliggöra barns tankar om att lära sig läsa och 

skriva med datorn som ett verktyg.  Jag har lärt mig mycket som jag kommer jag ta med mig 

ut i yrkeslivet och vara noga med att ta vara på barnens intressen och erfarenheter. Det är inte 

alltid lätt och blir inte alltid som man tänkt sig, men att bara sitta ner och lyssna är ett viktigt 

steg. Barnen har mycket att säga och har många kloka tankar om vad de vill och kan arbeta 

med förskolan, och detta kommer fram om någon bara lyssnar till dem och tar del av deras 

livsvärld. Genom denna studie har jag uppnått en större kunskap om modellen ASL, hur barn 

tänker och vilka uppfattningar de har om datorn som ett verktyg i sin läs- och skrivutveckling. 

8 Förslag till fortsatt forskning 

Erfarenheter av modellen ”att skriva sig till läsning” med hjälp av datorn är ett relativt 

outforskat område. Det finns många fler frågor att ställa för att fördjupa kunskapen om 

datorns användning som verktyg för läs- och skrivutveckling bland de yngre barnen. Ett 

intressant område för fortsatt forskning vore att undersöka om modellen ASL bidragit till 

bibehållen lust och glädje i barnens fortsatta läs- och skrivutveckling. 
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Bilaga 1 

Föräldrabrev 
Hej alla föräldrar på xxx förskola 

Jag heter Kristina Hietala och studerar till förskollärare på Luleå tekniska universitet. Jag går 

nu min sista termin och håller på att skriva mitt examensarbete. Min studie handlar om 

modellen ”att skriva sig till läsning” (ASL) som används i den här förskolegruppen och jag är 

nyfiken på hur barnen här tänker om datorn när de jobbar med att läsa och skriva.Tycker 

barnen bättre om att skriva med datorn istället för med pennan?.  Min avsikt är att vara med i 

verksamheten, observera vad barnen gör och lyssna på vad de säger när de arbetar vid datorn.  

Jag vill poängtera att detta kommer vara helt anonymt. Varken namnet på kommunen 

förskolan, lärarna eller barnen kommer att skrivas ut i rapporten. De uppgifter jag samlar in 

vid detta tillfälle kommer endast att användas som stöd i min studie och raderas därefter. 

För att få en inblick i vad barnen tycker om att arbeta med datorn i den här gruppen behöver 

jag ditt/ert medgivande för detta. Även om du har gett ditt medgivande så är barnens 

deltagande förstås alldeles frivilligt. De bestämmer själva om de vill vara med eller inte! 

Jag skulle uppskatta om ni kunde fylla i denna blankett och ta med till förskolan så snabbt 

som möjligt. Jag har för avsikt att påbörja mitt arbete/eller besöka er förskolegrupp den 

(veckodag, datum och tid). Skicka med blanketten oavsett vad ditt/ert svar är. 

Om det är något ni undrar över så ring mig gärna på nummer: 070-xxxxxxx eller skicka e-post 

till: XXX 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar Kristina Hietala 

Mitt barn heter_____________________________________________________________ 

Får bli observerad                  JA            NEJ   

  

Får bli intervjuad                    JA          NEJ   

  

Underskrift och datum           

_________________________________________________________________________________                             



 

Bilaga 2  

Intervjufrågor 

Intervju frågor till barnen: 

Börjar med att ställa lite lätta frågor som: 

Hur brukar ni börja?   

Vad skriver ni om?    

Vad brukar ni göra när ni skriver på datorn? 

Vad lär ni er? 

Går vidare till frågor som: 

Hjälper datorn dig att läsa och skriva? 

Är det roligt att skriva på datorn? – Varför? 

Hur tycker ni det är att skriva med datorn istället för pennan? – Varför? 

Hur tycker du det är att skriva med en penna och med datorn?   

Vad går snabbare att skriva med, datorn eller pennan? 

Hittar ni alla bokstäver på tangentbordet? 

Vem hjälper dig vid datorn? 

Tycker du om att jobba tillsammans med någon? Varför? Hjälper ni varandra? 

Har ni en dator hemma? 

Skriver du ofta på datorn hemma? 

Vad är roligast att göra på datorn? 

Vad skulle du välja att skriva med en dator eller skriva med pennan? Och varför?  

Har du något du vill berätta om som du skrivit på datorn eller med pennan? 

 


