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Abstract 

 

 The purpose of this study is to increase knowledge and clarify how active educators regard 

ICT- tools as aids, both the educators currently using the ICT- tools to improve writing skills 

and educators who have not yet embraced it. The study is based on four interviews with 

educators working within the age groups grade 1- 3.   

The findings of this study show a strong commitment among all educators, in terms of 

students' writing skills and their different approaches to working with writing skills, which is 

important as one method should not preclude another. In the findings a considerable curiosity 

can be seen for ICT- tools for writing instruction by the educators who have not embraced it. 

The interest and commitment of the educators who have embraced ICT- tools in their teaching 

is great. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammandrag  

 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen samt tydligöra hur verksamma pedagoger ser på 

IKT-verktyg som hjälpmedel. Både de pedagoger som använder sig utav det som 

skrivinlärning och de pedagoger som inte har anammat det ännu. Studien är baserad på fyra 

intervjuer med pedagoger som är verksamma i årskurs 1-3. 

Studiens resultat visar ett stort engagemang bland samtliga pedagoger, när det gäller elevers 

skrivinlärning. Hur pedagogerna på olika sätt arbetar med olika metoder när det gäller 

skrivinlärningen, vilket är viktigt då en metod inte bör utesluta en annan. I resultatet kan man 

även se en stor nyfikenhet för IKT-verktyg i skrivundervisningen. Och hos de pedagoger som 

inte har anammat det, och hos de pedagoger som har anammat IKT-verktyg i undervisningen 

är intresset och engagemanget stort.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: IKT-verktyg Informations- och kommunikationsteknik, skrivinlärning, 

motorik, papper och penna, tangentbord. 
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1 Inledning 

  
Vårt samhälle förändras i snabb takt och det gäller för skolan och dess pedagoger att följa 

med i utvecklingen. Det är inget som vi kommer ifrån eller kan avstå ifrån. Eleverna utvecklas 

i takt med förändringarna och för dem är det inte något konstigt då de är födda in i denna 

snabba utveckling. 

Utvecklingen för oss pedagoger kan vara ett gissel för vi kan emellanåt känna en rädsla för 

vart det hela skall ta vägen, det finns pedagoger som inte alls vill vara med utan tycker att det 

sätt som de har arbetat med i undervisningen är bra och de känner sig trygga i den. Andra 

känner nyfikenhet och vill lära sig mer för att kunna möta elevens behov. 

På mina vfu-placeringar och under min lärarutbildning har jag upplevt hur svårt vissa elever 

har när det kommer till skrivandet. Hur svårt de har att komma igång och när de väl har 

kommit i gång med skrivandet så kan de inte ens själva läsa vad de har skrivit. Medan de 

elever som får använda sig utav datorn som ett pedagogiskt verktyg när det gäller 

skrivinlärning har lättare att komma igång och att de kan läsa vad de har skrivit.  

 Jagtoien Langlo, G. Hansen, K. Annerstedt,C. (2002:60) påstår att barn i åldern 6-7 års ålder 

är inne i en utveckling där många rörelser är utvecklade, men ändå inte samordnade så att 

olika rörelser kan utföras med sammanhängande gott flyt. 

 

Många elever idag har vissa svårigheter när det kommer till skrivandet. Många gånger tar det 

mycket energi i att skriva för hand, orken tar slut och det blir inget av med skrivandet. Om de 

elever som har problem med motoriken och tycker att energi går åt till att fatta pennan rätt, 

vad anser då verksamma pedagogerna om IKT-verktyg i skrivinlärningen? 

Denna studie visar integrerade pedagoger som arbetat med skolundervisning en längre tid 

med att implementera IKT-verktyg i undervisningen? 
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1.1Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur verksamma pedagoger ser på IKT-verktyg 

som hjälpmedel, både de pedagoger som använder sig utav det som skrivinlärning och de  

pedagoger som inte har anammat IKT-verktyg ännu. 

 

1.2 Frågeställning 

 

För att uppnå syftet utgår jag utifrån följande frågeställningar. 

Hur ser verksamma pedagoger på IKT-verktyg som hjälpmedel när det gäller 

skrivinlärningen, de pedagoger som använder sig utav det i undervisningen och de pedagoger 

som inte har anammat det ännu? 

 

 Vad anser verksamma pedagoger om IKT-verktyg i skrivinlärningen? 

 På vilket sätt används IKT-verktyg i klassen? 

 Ser verksamma pedagoger positiva respektive negativa följder av IKT användandet? 

  Föreligger väsentliga skillnader i syn på IKT-verktyg mellan de pedagoger som har 

och de pedagoger som inte har anammat IKT i sin undervisning? 

 

1.3 Avgränsning 

 

För att begränsa studien, har jag hållit mig endast till IKT-verktyg som ett pedagogiskt 

instrument när det gäller skrivinlärningen. För att få en rättvis syn på verksamma pedagogers 

syn på IKT-verktyg när det gäller skrivinlärningen är undersökningen utförd i en och samma 

kommun, eftersom tillgången av IKT-verktyg ute på skolorna är mycket varierande, beroende 

på vilken kommun skolan ligger i.  
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2 Bakgrund 
 

Alla elever är olika förberedda på att möta de krav som skolan ställer. Skolans uppdrag är att 

ge alla elever en bra start i sin språkliga utveckling framhåller Taube (2007:80). Skolverket i 

allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram (2008 sid 9)  

Orsaker till elevers svårigheter i skolan bör i första hand sökas i deras möte med undervisningens innehåll 

och lärandemiljö. Skolans arbete behöver därför inriktas mot att ge utrymme för elevers olika 

förutsättningar för lärande och utveckling. Detta förutsätter en bred kunskap om olika pedagogiska 

metoder för att tillgodose elevernas varierande behov och för att följa upp deras utveckling.  

Med denna bakgrund kan man tolka att det är de verksamma pedagogernas ansvar att erbjuda 

olika metoder för att möta alla elever i deras individuella utveckling. Elbro (2004:49) menar 

att vissa elever egentligen inte har läs- och skriv svårigheter utan att de inte har fått de rätta 

verktyg som behövs för att utvecklas. Individualiseringen i klassrummet har misslyckats. 

Fridolfsson (2008:37) menar att engagemanget och tilltron hos pedagogerna i deras 

undervisning inte räcker till för de elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter. 

Eleverna behöver få en varierad undervisning som kan tillgodose deras behov. Man kan inte 

enbart hålla sig till en undervisningsmetod utan undervisningen måste vara individanpassad. 

Enligt Brodin & Lindstrand (2007: passim) är kommunikation en social process som innebär 

att man kan dela erfarenheter, känslor och handlingar. Något som kan ske på olika sätt, till  

exempel med talet eller skrivet språk, med grafiska symboler, teckenspråk eller kroppsspråk.  

Kommunikation innefattar även blickar, ljud, signaler och gester. Enligt Liberg (2006:34) är 

den största skillnaden mellan traditionellinlärning mot idag, med den traditionella inlärningen 

börjar man med grammatik som ”ihopljudning”, och den delen kommer sent i de tidiga 

läsarnas och skrivarnas utveckling. Detta är något som Trageton (2005:9) har anammat då han 

menar att med datorn som ett enklare skrivredskap än pennan, kan man omvandla den 

traditionella läs- och skrivinlärningen till skriv- och läsinlärning. Då skrivning är lättare än 

läsning. Vidare menar Trageton att formulera egna tankar och meningar blir eleverna 

medvetna kunskapsproducenter. Med en större motivationshöjning då eleverna har möjlighet 

till att skriva läsliga bokstäver och kan på så vis fokusera på innehåller än utformandet. 
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     2.1 Skrivutveckling 

 

      Enligt Dahlgren, G. Gustavsson, K. Mellgren, E. Olsson, L-E. (2006:24) har redan små barn 

innan skolstart påbörjat sin skriftspråksutveckling och har idéer om hur de skall läsa och 

skriva. Barnen har iakttagit sina föräldrar eller andra vuxna när de har skrivit eller läst, vilket 

gör att de själva försöker att rita bokstäver som de sedan läser. Vidare menar Dahlgren m.fl. 

att eftersom många barn redan kan läsa och skriva till en viss omfattning när de kommer till 

skolan är det av stor vikt att pedagogen har flera strategier att använda sig utav i sin 

undervisning. 

      Läsning och skrivning hänger ihop med varandra men det finns ändå en stor skillnad. När 

eleven läser kan eleven ta hjälp av sitt egna ordförråd och det sammanhang som ordet 

befinner sig i. När eleven skall skriva måste de vara motoriskt utvecklade för att kunna hålla i 

pennan och kunna formulera bokstäverna på rätt sätt. De måste även förlita sig på sin egen 

kunskap, minne och uttal. Att kunna uttrycka sig i skrift är med andra ord en svår och 

avancerad process anser Fridolfsson (2008:137), vidare säger hon att det är betydligare 

svårare än att uttrycka sig muntligt. Att kunna skriva kräver tid och träning, det är mer 

krävande att formulera och skriva en text än att läsa den. Att skriva ställer krav på 

långtidsminnet, eftersom det är där vi hämtar idéer och uppslag, det är även där som vi har 

våra insikter lagrade.  

Fridolfsson (2008:139) menar att man kan hämta kunskap om ord och hur bokstäver ser ut 

rent tekniskt ut när vi skriver dem. Arbetsminnet och korttidsminnet är också involverade i 

skrivprocessen. Dessa minnesfunktioner används för att hålla tankarna samlade och för att 

kunna hålla i minnet vad det var vi hade tänkt skriva.  

Elbro (2004:40) menar att skriften bygger på några principer som eleven behöver utnyttja, 

eleven behöver inte känna till principerna utan kunna utnyttja dem. Det har en stor avgörande 

faktor för elevens läsutveckling att lära sig utnyttja skriftens principer. 

”Barnet lär sig läsa genom att skriva och lär sig att skriva genom att läsa” menar Liberg 

(2006:34) En del elever satsar mer på vissa aktiviteter än andra, vissa elever vill bara läsa och 

har kommit på den tekniken och låter på så vis skrivandet vänta. Andra elever favoriserar 

skrivandet på läsandets bekostnad.  
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Lidberg (2006:15ff) menar att det sker en helt synlig aktivitet när man skriver; man kan tala 

om vad man har skrivit och om vad man skall skriva. Man kan visa upp vad man har skrivit 

för en kompis eller för en förälder och på så sätt kan barnet kontrollera sitt skrivande.  

Författaren Fridolfsson (2008:142f.) talar om de två processer som är intimt sammanflätade 

med varandra, läs- och skrivprocessen. Barnet bör först och främst upptäcka skriftens 

kommunikativa sida. Elevernas arbete och träning bör ske på att lekfullt sätt och 

bokstavsformen bör såldeles ha en underordnad roll. Då eleven förstår kopplingen mellan 

bokstäverna och deras ljud övergår skrivandet från klotterskrivning till med fonologiskt 

korrekthet. 

 

2.2 Skrivprocessen 

 

Skrivprocessen enligt Strömquist (1993:20) är den utveckling som sker när vi skriver. Att 

skriva är en arbetsam process fylld med olika faser som skribenten måste ta sig igenom. 

Svensson, (1998:116f.) beskriver i sin bok hur olika skrivutvecklingen kan se ut, att alla barn 

inte följer samma mönster. Hon anger även typiska drag i skrivutvecklingen; det fysiska 

sambandet, visuell utformning, stavelsehypotesen, bokstavskedja, auktoritetsbaserade stadiet, 

tidig fonetik och fonemöverföring. 

Fysiskt samband 

Detta är det första stadiet som barnet går igenom. Där upptäcker barnet sambandet mellan vad 

som står skrivet och objektet.  

Visuell utformning 

Det andra steget där barnet tar hänsyn till ordbilden. De vet nu att objektet inte efterliknar 

ordet rent fysiskt. Det är även i denna fas som barnet börjar försöka skriva sitt namn. 

Stavelsehypotesen 

I detta stadium börjar barnet att se hur text och tal hänger ihop. Detta gör att barnet 

uppmärksammar stavelser och kan koda av ordet och dela upp ordet i stavelseenheter.    
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Bokstavskedja 

 När barnet har kommit till detta stadium skriver barnet ihop bokstäver ihop om att det skall 

bli till något riktigt ord.  

Auktoritetsbaserade stadiet 

Här utvecklas barnets strategi över hur ord stavas. Strategin består av att de ofta frågar hur ett 

ord stavas för att ordet skall bli rätt stavat och hur det låter.    

 Tidig fonetik 

När barnet är i denna fas börjar de skriva ord utifrån ljudet på bokstaven som den vuxne sagt. 

De sätter ihop bokstav för bokstav som bildar ord.  

Fonemöverföring 

 Detta är den sista fas som barnet går igenom, nu har be blivit medvetna om att grafem och 

fonem inte alltid stämmer överens. Det finns de barn som kan känna sig misslyckade med sin 

stavning och kan komma tillbaks till det auktoritetsbaserade stadiet där de frågar en vuxen om 

hur ord stavas.  

Fridolfsson (2008:144) skriver om den Ortografiska skrivningen och den Morfologiska 

skrivningen. I ortografisk skrivning, eller ortografiska principen som det även heter, sker 

stavning utan att barnet behöver lägga ned kraft på att fundera över vilka bokstäver som ingår 

i ordet. Skrivningen är mer automatiserad och det går snabbt och säkert. Med den 

morfologiska skrivningen menas att barnet måste ha kunskap om de morfologiska regler som 

skriften har. Det innebär att barnet känner till hur ord är uppbyggda med stavelser, stam och 

ändelser.  

Enligt Stadler (1998:43ff.) är Lekskrivning en fas som är en vanlig företeelse i småbarnsålder. 

Den tidiga skrivutvecklingen börjar med att barnen låtsasskriver. Vidare menar Stadler att 

Logografiskt skrivande är när barnen nått den fas där de förstår att var bokstav inte har någon 

egen innebörd utan att de är kopplade till varandra, till en visuell ordbild.  
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I Alfabetiskt skrivande har barnen lämnat den logografiska skrivtekniken och har börjat 

koppla ihop bokstav med ljud. 

 Det Ortografiska skrivande är när barnet går in i denna fas, är skrivandet helt utvecklat och 

de behärskar skrivandet utan ansträngning. Böjningar, ändelser och förstavelser kommer nu 

automatiskt och de kan skriva utan att behöva analysera varje bokstav.  

 

2.3 Traditionell skrivinlärning  

 

Fridolfsson (2008:146) skriver om upptäckarskrivning, där pedagogen låter eleverna arbeta i 

halvklass med en berättelse som är enkel och rak och som innehåller en eller några 

sagofigurer som är bekanta för eleverna. En skrift där de flesta eleverna kan känna igen sig i 

handlingen. Tanken är att denna övning skall återkomma varje vecka, helst vid fler tillfällen. 

Eleverna får skriva i en enskild bok, enbart ämnad för just dessa tillfällen, halva sidan har 

rader medan den andra halvan är blank för att kunna måla på. Det grundläggande syftet med 

upptäckarskrivning är att eleverna skall upptäcka att det de har skrivit kan läsas och berättas 

av någon annan. En annan grundtanke är att eleverna upptäcker på egen hand ord och hur 

orden stavas. Insikten i att man faktiskt kan klara av svåra saker av egen kraft. Enligt Liberg 

(2006:25) finns det hela tiden ett intimt samspel mellan praktik och teori, mellan det praktiska 

livet i meningsskapandet av den språkliga värld som barnet lever i och ett grammatiskt 

teoretiserande språk. Vidare menar hon att de största skillnaderna mellan traditionellinlärning 

mot idag är att i den traditionella inlärningen börjar man med grammatik som ”ihopljudning”, 

men den delen kommer relativt sent i de tidiga läsarnas och skrivarnas utveckling. Liberg 

(2006:25ff.) menar även att i den traditionella läsinlärningen lärs grammatiskt läsande ut före 

grammatiskt skrivande, medan de tidiga läs och skrivarna går den motsatta vägen. 

Det finns flera traditionella skrivinlärningsmetoder som man kan arbeta efter, en är 

Leimarmodellen vilket är att arbeta med diktamen. Eleverna får diktera vad de hade gjort på 

rasterna eller under dagen detta skrivs upp på ett blädderblock och eleverna får ta fram de 

olika ljuden på vissa bokstäver, dessa ord får eleverna sedan i läxa. 
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En annan beprövad metod är Wittingsmetoden vilken kanske är mer lämpad till de elever som 

har det svårt med skrivinlärningen. Det traditionella sättet är att ljuda ord, även nonsensord, 

och det kan vara ett bra sätt för att få dem att starta med skrivandet. (Wittingmetoden - 

Wittingföreningen 2012) 

 

2.4 Wittingsmetoden. 

 

 Redan på 1970-talet var Wittingsmodellen en etablerad metod för arbetet inom läsning och 

skrivning. Metoden är utvecklad av Maja Witting som hade under ett flertal år arbetat med 

elever som misslyckats med läs- och skrivinlärning. De grundläggande principer för läs- och 

skrivinlärningen som Wittringsmetoden vilar på, utgår från att så väl läsning som skrivning 

innehåller både en teknisk del och en innehållsdel. Man går från del till helhet i en väldigt 

bestämd och styrd ordning. Metoden innefattar fem moment: symbol- funktionsarbete, fritt 

associerande, friläsning, friskrivning och ljudstridig stavning. 

I skrivning är teknikdelen samma som läsdelen fast det sker i omvänd ordning.   

Teknikdelen består av en räcka tecken, som i korrekt ordning skall omvandlas till språkljud. 

Språkljuden måste hållas samman till ord och dessa ord måste avgränsas från varandra. När 

tekniken fungerar kan man lätt komma åt det budskap som någon annan skapat. 

De två strukturer som används på två skilda håll, är samverkande i de två arbetsmomenten 

avlyssningsskrivning och frittassocierande. 

 De termer som Wittingsmetoden använder sig utav är symbolfunktion för teknikdelen, och 

förståelse respektive innehållsskapande för innehållsdelen. Symbolfunktionen i läsning 

respektive skrivning är varandras spegelbild. 

Elever kan ägna sig enbart åt att skriva, inte läsa. Symbolfunktionens spegelrelation mellan 

läsning och skrivning öppnar en möjlighet för att lära läsa genom att skriva. (Wittingmetoden 

- Wittingföreningen 2012) 

 

I Wittingsmetoden kallar man även momenten för: självständighetsarbetet, symbolinlärning 

och arbete med de innehållsneutrala språkstrukturerna. 

Självständighetsarbetet; här får eleverna själva föreslå vad de kan arbeta med. Eftersom 

eleverna har kommit olika långt i sin utveckling får de möjligheten att välja olika 

sysselsättningar. Det kan vara från att klippa och klistra för de elever som inte har hunnit så 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.wittingforeningen.se%2Fwittingmetoden.htm&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wittingforeningen.se%2Fwittingmetoden.htm&ei=MFEcT4iIDcrS4QSAh6z1Cg&usg=AFQjCNHYnaucmGhqIh8KevOtCKdwNdwcNg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.wittingforeningen.se%2Fwittingmetoden.htm&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wittingforeningen.se%2Fwittingmetoden.htm&ei=MFEcT4iIDcrS4QSAh6z1Cg&usg=AFQjCNHYnaucmGhqIh8KevOtCKdwNdwcNg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.wittingforeningen.se%2Fwittingmetoden.htm&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wittingforeningen.se%2Fwittingmetoden.htm&ei=MFEcT4iIDcrS4QSAh6z1Cg&usg=AFQjCNHYnaucmGhqIh8KevOtCKdwNdwcNg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.wittingforeningen.se%2Fwittingmetoden.htm&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wittingforeningen.se%2Fwittingmetoden.htm&ei=MFEcT4iIDcrS4QSAh6z1Cg&usg=AFQjCNHYnaucmGhqIh8KevOtCKdwNdwcNg
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långt i utvecklingen till de elever som väljer att arbeta självständigt med bokstäver och 

symbolinlärning. 

Symbolinlärning; eleverna får praktisera genom att lyssna på olika ljud och så småningom 

även lyssna på hur ord låter. Eleverna blir medvetna om de språkljud i de ord som de själva 

använder. Därmed utvecklar de en medveten och reflekterande språklig medvetenhet. När 

eleverna är bekanta med språkljuden presenteras symbolerna/bokstäverna. 

Arbetet med de innehållsneutrala språkstrukturerna; eleverna arbetar med att ljuda 

samman ljud som symboliseras av två bokstäver, t.ex. ”vi” och ”va”. När de arbetar på detta 

sätt behöver eleverna inte tänka på om det blir ett ord eller inte. I nästa steg granskar eleverna 

språkstrukturerna på jakt efter ord, och de letar i sitt egna språk för att komma på vilka 

bokstavskombinationer som motsvarar de ord de känner till. 

I det sista steget bearbetas orden med hjälp av drama och bild. I momentet ingår det även 

avlyssningsskrivning. Eleverna får lyssna på och skriva kombinationer som de tidigare tränat att 

sammanljuda. När eleverna kan nästan alla bokstäver och deras motsvarande ljud presenteras hela 

texter.  (Wittingmetoden - Wittingföreningen 2012) 

 

2.5 Storboksmetoden 

 

Storboksmetoden är en metod som många pedagoger i dag använder sig utav inte bara då det 

gäller läsinlärning utan även för skrivinlärningen. Denna metod består mestadels av 

läsinlärning men har under tiden utvecklas till skrivinlärningens fördel. 

Under 1970-talet arbetade Nya Zeeländaren Don Holdaway med att undersöka hemmamiljöer 

hos barn som lärde sig att läsa själva och fann en miljö i hemmet där föräldrarna ägnade stor 

tid på att ha högläsning för sina barn. Denna miljö ville Don skapa i skolan, därmed skapades 

”storboken”. Storboksmetoden handlar om att man går från helhet till mindre delar. Arbetet 

med storboksmetoden innefattar även att arbeta med ”lillboken”. Lillboken är en exakt kopia 

av den gemensamma storboken. Detta arbetsätt delas upp i tre faser. Första fasen är 

upptäckarfasen där eleverna läser storbokstext tillsammans med pedagogen I andra fasen 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.wittingforeningen.se%2Fwittingmetoden.htm&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wittingforeningen.se%2Fwittingmetoden.htm&ei=MFEcT4iIDcrS4QSAh6z1Cg&usg=AFQjCNHYnaucmGhqIh8KevOtCKdwNdwcNg
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utforskarfasen analyserar eleverna tillsammans pedagogen storbokstext. I den tredje fasen den 

självständiga fasen läser eleverna ”lillbokens” text.  

Upptäckarfasen; pedagogen visar framsidan av boken och låter eleverna utforska vad boken 

kan handla om. Därefter ger pedagogen en lätt presentation av texten, eleverna får lyssna hur 

texten låter och hur den ser ut.  

Utforskarfasen; pedagogen hjälper eleverna till insikt om förhållandet mellan bokstavstecken 

och ljud. Hur man kan sammanljuda bokstäver till ord. 

Självständiga fasen; arbetar man med storbokens kopia ”lillboken”. Eleverna får prova att 

läsa på egen hand. Björk& Liberg (2000 passim) skriver även om hur elever kan göra egna 

storböcker. Eleverna skall kunna se texten när läraren eller andra elever läser tillsammans. 

Om man låter eleverna gör sin egen variant på ”lilla boken” leder det till att eleverna känner 

att de har gjort en egen bok själva som de sedan kan få ta med hem. 

 

2.6 IKT, informations – och kommunikationsteknik 

 

      Enligt Brodin & Lindstrand (2007:11) skiljer sig vårt samhälle från i dag mot tidigare 

historiska skeden. De kommunikativa möjligheterna utvecklas till globala nätverk. Den 

kommunikativa aspekten av informations- och kommunikationstekniken får en alltmer 

framträdande roll. Enligt Trageton (2005:9f) var intresset tidigare främst fokuserat på 

tekniken, men på senare tid har intresset fokuserats på den pedagogiska användningen av IKT. 

Med datorn som ett enklare skrivredskap än pennan, kan man omvandla den traditionella läs- 

och skrivinlärningen till skriv- och läsinlärning då skrivning är lättare än läsning. Vidare 

menar Trageton genom att formulera egna tankar och meningar blir eleverna medvetna 

kunskapsproducenter. Då eleverna har möjlighet att skriva läsliga bokstäver får de en 

motivationshöjning och eleverna kan på så vis lättare fokusera mer på innehållet än 

utförandet. Trageton betonar även vikten av att låta eleverna arbeta tillsammans vid datorn, 

genom ett samspel så kan de stötta varandra och finna förslag eller andra lösningar 

tillsammans på sina arbetsuppgifter.  
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2.7 Datorn i skolan 

 

Att använda sig av datorn i undervisning gynnar eleven då den kan få arbeta i egen takt, att 

eleven är aktiv och att eleven får omedelbar återkoppling på sin inlärningsmöda. Detta är 

något som kan bekräftas av lärare med lång erfarenhet av datorstödd undervisning enligt 

Jedeskog (1993:14). Vidare skriver Jedeskog att många elever ser fördelar med datorn och 

upplever att med hjälp av datorn kan eleverna arbeta i sin egen takt. Datorn döljer även en 

oläslig handstil. Den nackdel som enligt Jedeskog finns med användandet av IKT-verktyg kan 

vara att datorer är ett tidskrävande inslag som kan innebära att annan undervisning blir 

lidande. 

 

2.8  Smart Board 

 

Smart Board en interaktiv White Board 

Enligt Robling& Westman (2009:14f.) kom den första Smart Boarden till University of 

Nevada år 1991, till Sverige lanserades Smart Boarden till skolorna först under år1995. 

Därefter har den moderniserats och ändrats till dagens Smart Boards som vi har i våra skolor i 

dag. I dagens samhälle där ungdomar omges av datorer, internet och mobiltelefoner och på så 

vis snabbt får tillgång till all information de behöver måste skolan och pedagoger tillgodose 

deras behov. För att möta och utveckla våra elever måste skolan och pedagogerna hänga med 

i samhällets framsteg.  

Med en Smart Board kan man fånga eleverna på ett alldeles speciellt sätt och det ger hela 

skolan en möjlighet att utvecklas och växa, det sker en naturlig integrerad IT- undervisning. 

Författarna Robling& Westman menar att eleverna och lärare kan välja att arbeta framme vid 

tavlan då den är tryckkänslig och man kan använda sina fingrar som mus.  

Vidare talar Robling& Westman (2009:14f.)om att tavlan även kan agera som White Board 

med hjälp av de elektroniska pennor som finns till. Man kan lätt backa tillbaks i program för 

repetition, man kan ladda ned ljud- och bildfilmer från programmet eller internet, man har 

tillgång till flera verktyg och funktioner. Smart Boarden väcker nyfikenhet och lust till 

lärande.  
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2.9 Trageton 

 

     ”Ut med penna och papper, handskrift och abc- böcker. In med tangentbord, dator och barnens 

egenproducerade läseböcker”. (Arne Trageton - DATORN i UTBILDNINGEN 2004) 

Trageton (2005:7) talar om en forskningsstudie där över 10 klasser från Norge, Danmark, 

Finland och Estland deltog från klass 1-4. Där några klasser fick börja skriva med hjälp av 

datorn och först i klass 4 (klass 3 i Sverige då man i Norge börjar skolan ett år tidigare) 

började man med formell handskrift. De andra klasserna fick undervisning i mer traditionella 

skrivinlärningsmetoder. 

      Resultatet blev efter tre år att eleverna i ”data klasserna” fick högre poäng i ett test som alla 

elever fick göra, både hos killar som tjejer. Det gjordes även ett test med handskrivning då 

eleverna fick en viss tid på sig att skriva en viss berättelse. Det visade sig att ”dataklasserna” 

skrev långsammare men de hade snyggare handstil. Enligt Trageton (2005:7) skall eleverna 

skriva med stora bokstäver (versaler), helst i 20 punkters skrift. När eleverna fått skriva får de 

gå på bokstavsjakt i den skrift de har skrivit. Det kan vara första bokstaven i det egna namnet.  

      Författaren Arne Trageton menar att innan elevers texter är läsliga för någon annan än de 

själva, kan de berätta för sin lärare vad de har skrivit och under tiden antecknar läraren det 

eleven säger. Minst lika viktigt som skrivandet är målandet. Eleverna skall måla till sina 

texter hela tiden. Att arbeta med skrivprocessen genom datorn höjer elevernas motivation då 

eleverna har möjlighet till att skriva läsliga bokstäver. Med det menar Trageton (2005:9) att 

många sex- och sjuåringar kan tycka att det är svårt och jobbigt att skriva för hand då 

finmotoriken inte är utvecklad lika väl hos alla barn i dessa åldrar. Genom att istället skriva 

med datorns hjälp kan barnen lägga kraft på textskapandet och att lära sig läsa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=www.diu.se%2Fnr3-04%2Fnr3-04.asp%3Fartikel%3Ds10&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diu.se%2Fnr3-04%2Fnr3-04.asp%3Fartikel%3Ds10&ei=3E8cT6ioC6OH4gTrt7CkCQ&usg=AFQjCNFOcxO18SwUYBpVkqp6S1tNdwou7g
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    2.10 Barns motorik 

 

Evenhaug& Hallen (2001:63) skriver om den proximo distala utvecklingsprincipen, ett 

begrepp som betyder att barnet behärskar rörelser som inbegriper skuldror och höfter innan de 

behärskar rörelser med armbågar, knän, handleder och vrister. Barns rörelser med armar och 

ben blir därmed stora och totala, något som man kan tydligt se när barnen målar och ritar. 

Utvecklingen från generell till specifikt rörelsemönster, det vill säga från en generell 

grovmotorik till en specifik finmotorisk kontroll. 

 Allt eftersom barnet utvecklar en kontroll över de små musklerna, ersätts de grova, diffusa 

och klumpiga rörelserna till mer differentierade och precisa rörelser. Langlo Jagtoien, m.fl.  

(2002:60) beskriver motorikens utveckling i tre delar, motorik, grovmotorik och finmotorik.  

Motorik inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra våra rörelser. 

Grovmotorik är de rörelser som sker med hjälp av de stora muskelgrupperna. Armar, rygg 

mage och ben hör till de stora muskelgrupperna. 

Finmotorik är de precisa rörelserna som sker med händerna, i ansiktet och fötterna. (Langlo 

Jagtoien, m.fl.2002:60f.)   

Evenhaug& Hallen (2001:63) talar om utvecklingen från den generella till det specifika 

rörelsemönstret, det vill säga från en generell grovmotorik till en specifik finmotorisk 

kontroll. Efterhand som barnet kan kontrollera de små musklerna ersätts de grova, diffusa och 

klumpiga rörelserna med de precisa rörelserna. Det finmotoriska börjar med ett handgrepp 

gripreflexen, för senare kunna behärska pincettgreppet. Tillsammans med en ökad perceptuell 

förmåga utökar de motoriska färdigheterna så att barnet kan skapa och forma saker som t.ex. 

rita och klippa.  

Vidare talar Evenhaug& Hallen (2001:64ff.) om att allt som oftast tas sinnesintryck emot och 

bearbetas (perception och kognition), innan man startar en rörelse, och samspelet mellan 

perceptionen och kognitionen på ena sidan och aktiviteten i nerv- och muskelsystemet på den 

andra sidan som kallas för sensmotorik. Även psykomotoriskt begrepp används då tankar och 

känslor har stor betydelse för rörelser.  
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Författarna Evenhaug& Hallen (2001:73) menar vidare på att allt eftersom nervsystemet 

mognar förmår hjärnan att återta ett rörelsemönster som eleven fått arbeta med. Genom 

sinnena får hjärnan hela tiden information om handlingar som den har satt igång. 

 Langlo Jagtoien, m.fl. (2002:81) menar att en rörelse som upprepas, gör att hjärnan tar emot 

samma stimulering och det resulterar i att det bildas en varaktig utgångspunkt för omedveten 

motorisk planering när den senare tar emot liknande stimuli. Detta härleder till att rörelsen blir 

nästan identiskt utförd från gång till gång utan att man behöver tänka på det.  

Evenhaug, Hallen (2001:73) talar om utvecklingen på både det motoriska och det fysiska 

området sker i en bestämd ordningsföljd hos alla barn. På grund av ett komplicerat och 

kontinuerligt samspel mellan de biologiska och miljömässiga faktorer, kan en del barn 

utveckla sin motoriska förmåga lite mer långsammare än hos vissa andra barn. Därmed kan 

det bli ett stort spann i den motoriska utvecklingen mellan två sju åringar. 
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3 Metod  
 

I detta kapitel redovisas arbetets tillvägagångssätt. 

 

3.1 Urval 

 

Informanterna i en undersökning kan väljas på olika sätt. Det kan ske på ett slumpmässigt sätt 

eller på ett strategiskt sätt. Ett strategiskt urval innebär att det inte är slumpen som har avgjort 

vilka som kan del ta i undersökningen. Patel & Davidsson (2003:69).  

I studien har ett strategiskt urval skett, då jag ville att de pedagoger som skulle intervjuas 

uppfyllde vissa kriterier. De skulle vara verksamma pedagoger, de skall arbeta på lågstadiet 

och ha arbetat i årskurs 1, de skulle vara verksamma i samma kommun så att deras skola fått 

samma förutsättningar som resterande skolor i kommunen. Detta gjorde att man kunde 

jämföra resultatet på ett mer korrekt sätt. 

 

3.2 Kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod 

 

 Den vanligaste undersökningsmetoden i en fenomenografisk undersökning är den kvalitativa 

forskningsintervjun. Patel & Davidsson (2003:69) menar att då studien handlar om att öka 

kunskapen om hur verksamma pedagoger ser på IKT-verktyg som hjälpmedel, både hos de 

pedagoger som använder sig utav det som skrivinlärning och hos de pedagoger som inte har 

anammat det ännu, ansåg jag att en kvalitativ undersökningsmetod var mest användbar. Trost 

(1997:18) säger att det finns två typer av intervjuer, kvalitativ och kvantitativ. Den 

kvantitativa intervjun kännetecknas att man är intresserad att få fram ett resultat i 

procentform. Den formen av intervju har en hög grad av struktur och standard. En kvalitativ 

intervju är när man är intresserad av att få fram och försöka förstå människors sätt att resonera 

eller reagera, eller att hitta mönster eller särskilja variationer i dessa.  

Den kvalitativa intervjun kännetecknas av en låg grad av standard och struktur. Då jag var 

mer intresserad av att hitta ett mönster än att redovisa siffror var en kvalitativ intervju den 

mest användbara intervjuformen. Vidare menar Trost (1997:16f.) för att få fram den 
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intervjuades innersta tankar om frågeställning är kvalitativintervju form bra; då man ställer 

enkla och raka frågor så att man kan få komplexa och innehållsrika svar. Patel & Davidsson 

(2003:77) skriver om betydelsen av en kvalitativ undersökning som innebär hur ett fenomen 

är beskaffat, det vill säga vilka egenskaper fonemet har.  

Syftet är att få ökad inblick i verksamma pedagogers syn på IKT-verktyg när det gäller 

skrivinlärningen, denna förståelse får jag genom att beskriva olika verksamma pedagogers 

olika uppfattningar. Den kvalitativa undersökningen görs utifrån pedagogernas perspektiv.  

 

3.3 Reliabilitet och Validitet 

 

Patel & Davidsson (2003:14f.) menar att i en kvalitativ undersökning strävar man efter en hög 

validitet och reliabilitet. Med validitet undersöker man det som man avser att undersöka. Med 

reliabilitet sker undersökningen på ett tillförlitligt och korrekt sätt. Med en kvalitativ intervju 

får jag en hög validitet då denna metod avser att få ökad in blick i verksamma pedagogers syn 

på IKT-verktyg när det gäller skrivinlärningen, vilket är mitt syfte. Undersökningen får också 

en hög reliabilitet då undersökningen ger mig tillförlitliga svar. Jag har förtroende för de 

verksamma pedagogerna som jag har intervjuat och att de angivit sanningsenliga svar. 

 

3.4 Etiska överväganden 

 

När jag kontaktade informanterna första gången talade jag om syftet med intervjun. Jag 

poängterade att jag inte skulle döma deras arbetssätt på något vis utan ville få reda på hur de 

såg på IKT-verktyg i undervisningen.  

Informanterna fick en kopia över de frågor som jag ville ställa så att de kunde få möjlighet till 

att läsa igenom dem innan intervjun. Detta var något som alla informanterna önskade. Jag 

meddelade även att jag inte skulle skriva ned deras namn utan att de var helt anonyma. Allt 

enligt Patel & Davidsson (2003:69) som poängterar vikten vid intervjuer att klargöra syftet 

med intervjuerna och att intervjuarna blivit informerade om att de är konfidentiella. 
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3.5 Material 

 

Inför intervjuerna förberedde jag mig med en diktafon. Trost (1997:44) anser att det kan vara 

till fördel då man som intervjuare lättare kan koncentrera sig på att ställa frågorna och lyssna 

på intervjupersonens svar. Vidare säger Trost (1997:45) att ett antecknande kan vara störande 

för den som blir intervjuad. 

 

3.6 Analys av material 

 

Att analysera material enligt Malmqvist (2007: passim) är bearbeta och sortera det material 

och underlag som man samlat in. Uppgifterna syftar till att svara på eventuella 

frågeställningar och kan göra underlaget begripligt i förhållande till syftet och 

kommunicerbart för att utomstående läsare kan ta del av studien. 

Patel & Davidsson (2003:73f.) talar om att vid en helhetsanalys skapar man sig en översikt av 

helhets bilden om den insamlade informationen, därefter väljer man ut det återkommande 

uppgifterna som samlats under centralt tema.  

Vidare säger Patel & Davidsson (2003:69) att en annan form av analys är när man utgår från 

enstaka utsagor och bygger upp en förståelse av den insamlade informationen. Oavsett vilken 

form av analys man väljer ligger vikten i ett systematiskt tillvägagångssätt eftersom det är bra 

att använda sig utav en blandning av de två analyseringsmetoderna. Vikten ligger i att ta med 

det som är relevant för undersökningen och att ta upp det som talar för och emot syftet.  

Jag valde att sortera empirin i frågeställningarna som återfanns i mitt syfte. Jag anser att min 

uppsats har en hög validitet då jag har undersökt det område som jag avsåg att undersöka. 

 Reliabiliteten i undersökningen anser jag vara hög då intervjufrågorna var tydliga och inte 

gav utrymme till tolkning. Samma intervjumanus användes till samtliga fyra pedagoger. 
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3.7 Tillvägagångssätt 

 

Forskningsstudien startade med att jag kontaktade några verksamma pedagoger som uppfyllde 

mina kriterier och bestämde tid med fyra av dem. Samtliga pedagoger hade satt av en timme 

för min intervju. Alla fyra pedagoger kände jag till sedan tidigare fast jag kände dem inte 

privat och visste inte hur deras arbetssätt i klassrummet såg ut. Enligt Trost (1997:7) finns det 

en nackdel med gruppintervjuer då det finns de som är mer dominanta än andra och på så vis 

kan det finnas informanter vars åsikter kan bli åsidosatta. Därmed genomförde jag enskilda 

intervjuer. Jag tänkte på var att den intervjuade skulle känna sig trygg i miljön, att det inte 

skulle finnas några åhörare och att miljön skulle vara så ostörd som möjligt.   

Genomförandet utav intervjuerna gjorde jag med en pedagog i taget och jag valde att ha 

öppna frågor eftersom det är det mest förekommande i en fenomenografisk undersökning 

enligt Trost (1997:7f.) 

 Patel & Davidsson(2003:82) menar att en intervju med öppna frågor medför att 

intervjupersonen på så vis kan få en möjlighet att beskriva sin uppfattning av det valda 

fenomenet med egna ord. Intentionen med att utföra enskilda intervjuer var att 

intervjupersonerna skulle få möjlighet att få fram sina egna erfarenheter och inställningar utan 

att det påverkades av någon annan.  

 

3.8 Analysmetod 

 

Utifrån Patel & Davidsson (2003:81) när man har arbetat med öppna, kvalitativa intervjuer 

där intervjupersonerna beskrivit sin uppfattning av ett fenomen med egna ord. Går man som 

forskare vidare med bearbetningen av empirin av den fenomenografisk analysmetod som 

utgångspunkt. Enligt Patel & Davidsson (2003:33) sker detta i fyra steg. Steg ett: Bekanta sig 

med data och etablera ett helhets intryck. Steg två: Uppmärksamma likheter och skillnader i 

utsagorna i intervjuerna. Steg tre: Kategorisera uppfattningar i beskrivnings kategorier. Steg 

fyra: Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. 

Jag startade inledningsvis med att dokumentera mitt inspelade intervjumaterial genom att 

transkribera intervjuerna var och en för sig. På så sätt kunde mönster och variationer 

överblickas mellan de olika informanterna. Materialet analyseras utifrån vad som förenar och 
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skiljer de olika informanterna åt. Redogörelsen av analysens resultat redogörs i resultatsdelen. 

Valet av analysmetod kändes bra och naturlig då undersökningen är av kvalitativ karaktär. 

Enligt Trost (1997:18) är kvalitativa metoder att föredra när det gäller att hitta likheter och 

skillnader. 

  

 

3.9 Resultatanalys 

 

Jag valde att göra en studie med intervjuer som metodredskap. Syftet var att få kunskap om 

hur verksamma pedagoger ser på IKT-verktyg som hjälpmedel, de pedagoger som använder 

sig utav det som skrivinlärning och de pedagoger som inte har anammat det ännu. 

 För att uppnå syftet var det viktigt att ta reda på informanternas tankar och uppfattning och 

därmed användes kvalitativ forskningsintervju. 

En enkät hade gett de svar som var ämnade för syftet, för att vidga empirin vid insamlandet 

hade observationer kunnat användas. Detta ansågs dock inte nödvändigt i detta skede då jag 

fått in bra material från informanterna i min kvalitativa forskningsintervju, samt att 

tidsaspekten av min studie inte möjliggjorde det.  

Till stor fördel var diktafonen som användes under intervjuerna. Detta gjorde att jag kunde 

lyssna flera gånger på informanternas svar och fånga upp informationen till resultat analysen. 

Vårt samhälle förändras i en snabb takt och det gäller för dem som arbetar i skolan att följa 

med i utvecklingen, det är inget som vi kommer ifrån eller kan avstå ifrån. Eleverna utvecklas 

i takt med förändringarna och för dem är det inte något konstigt då de är födda i denna snabba 

utveckling. 

Utvecklingen för oss pedagoger kan vara ett gissel för vi kan emellan åt känna en rädsla för 

vart det hela skall ta vägen, det finns de pedagoger som inte alls vill vara med utan tycker att 

det sätt som de har arbetat med i undervisningen är bra och känner sig trygga i den.  

Enligt Fridolfsson (2008:138) har de allra flesta pedagoger tillgång till datorer och att det mer 

och mer har ersatts av datorskrift, innebär det inte att det inte skulle uppstå situationer då man 

behöver kunna skriva för hand.  
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I resultatanalysen har jag utgått från de frågeställningar jag hade och har byggt upp dem i fyra 

avsnitt eftersom det varit en återkommande uppfattning hos samtliga intervjuade pedagoger. 

Dessa fyra avsnitt redovisas som:  

 Vad anser verksamma pedagoger om IKT-verktyg i skrivinlärningen? 

 På vilket sätt används IKT-verktyg i klassen?  

 Ser verksamma pedagoger positiva respektive negativa följder av IKT användandet?   

 Föreligger väsentliga skillnader i syn på IKT-verktyg mellan pedagoger som har och 

inte har anammat IKT i sin undervisning. 
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4. Resultat 
 

I resultatet presenteras intervjufrågor samt intervjuer med informanterna samt analys av 

resultatet. 

 

4.1Intervjuer och frågor 

 

De fyra informanterna är alla verksamma pedagoger som arbetar på lågstadiet med 

skrivinlärning. 

Frågeställningarna var: Vad anser verksamma pedagoger om IKT? På vilket sätt används IKT 

i skolan och i klassrummet? Ser verksamma pedagoger positiva respektive följder av IKT- 

verktyg i undervisningen? 

 De informanter som använde sig utav IKT-verktyg när det gällde skrivinlärningsprocessen 

var informant 1, 2 och 3. 

Den informant som inte använde sig utav IKT-verktyg när det gällde skrivinlärningsprocessen 

var informant 4. 

 

Frågorna till de pedagoger som använder sig utav IKT i skrivinlärningsprocessen: 

 Vad har du använt dig av för skrivinlärningsmetod tidigare? 

 Vad ser du för skillnad på den förra skrivinlärningsmetoden du använt dig av, mot den 

metod som du använder dig av nu? 

 Ser du någon skillnad på elevernas intresse, motivation och lärande, om du ställer de 

olika skrivinlärningsmetoderna mot varandra? 

 

Frågor till de pedagoger som inte använder sig utav ITK-verktyg när det gäller 

skrivinlärningsprocessen: 

 Vad använder du dig av för skrivinlärningsmetod? 

 Vad anser du om IKT-verktyg när det gäller skrivinlärnings undervisning? 
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 Skulle du kunna tänka dig att börja använda dig utav ITK-verktyg i undervisningen? 

Om ”ja” motivera… Om ”nej” motivera… 

 

4.1.1 Informant 1 

 En kvinna som har arbetat som lärare i 14 år på låg- och mellanstadiet, dessförinnan arbetade 

hon som fritispedagog i 8 år. Det är första gången hon arbetar på lågstadiet och med en klass1. 

När det gäller skrivinlärningen undervisar hon mestadels matte och no men några gånger i 

veckan har hon halvklass och då har även hon hand om svenskadelen och skrivinlärning. 

Hennes kollega har den stora delen av läs- och skrivundervisning i klassen.  

 Vad har du använt dig av för skrivinlärningsmetod tidigare? 

Det arbetssätt som Informant 1 använder sig utav är att eleverna får skriva i en helgbok, vad 

de gjort under helgen och måla bilder till. Varje vecka får de en ny bokstav som de får ljuda 

till, hitta ord med bokstaven i början, mitten eller slutet av ordet. Dessa ord som eleverna 

hittar får de skriva ned genom datorn på ett Worddokument. Det arbetssätt som Informant1har 

arbetat med tidigare liknar denna fast utan datorer, eleverna har fått suttit ned med penna och 

format bokstäverna. Till sin hjälp använder sig Informant1 av smart board, datorer och Ipad. 

Allt för att locka elevernas lust och glädje i skrivandet. På smartborden kan eleverna få skriva 

bokstäver med hjälp av en penna eller med fingret. 

– Eleverna tycker att det är jätteroligt att få gå fram och skriva på smart boarden, där kan de 

få testa sig fram hur bokstaven känns att skriva och hur den ser ut. De kan lätt ändra och ta 

bort om de vill, men även spara så de kan titta på bokstäverna de skrivit en annan gång. 

Vad ser du för skillnad på den förra skrivinlärningsmetoden du använt dig av, mot den 

metod du använder dig av nu? 

Informant1ser en skillnad i att det finns fler pedagogiska verktyg nu mot förr och anser att 

man inte får vara rädd för att prova på nya undervisningssätt. 

– En kombination av det gamla och det nya är jättebra, man fångar elevernas intresse och 

man kan lättare individualisera. Med hjälp av IKT- verktyg och med det traditionella 

arbetssättet finns det underlag som passar alla elever. 
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Ser du någon skillnad på elevernas intresse, motivation och lärande, om du ställer de 

olika skrivinlärningsmetoder mot varandra? 

Informant 1 anser att man inte kan ställa de olika skrivinlärningsmetoderna mot varandra, då 

ingen av metoderna/modellerna är kompletta, men att eleverna finner ett stort intresse av att få 

lära sig vid datorn, smart boarden eller Ipaden, det märks jättetydligt.  Det är mycket lättare 

att motivera eleverna.  

– Det är lättare för mig som lärare att hitta en skrivinlärningsmetod som passar individen, då 

det finns fler pedagogiska verktyg att välja mellan. 

 

4.1.2 Informant 2 

En kvinna som har arbetat som lärare i 30 år. Hon har arbetat som lågstadielärare och har nu 

en klass1.  

Vad har du använt dig av för skrivinlärningsmetod tidigare? 

– När jag började arbeta som lärare arbetade jag mycket med att låta eleverna skriva mycket. 

Jag presenterade veckans bokstav, läste en saga där bokstaven hade en stor del i, eleverna 

fick gissa sig till vilken bokstav det handlade om. Eleverna fick lyssna på ljudet varje bokstav 

hade, ett arbets- schema på bänken där det ingick många olika moment från att eleverna 

skulle vika papper, måla på tavlan, använda sig utav penslar och forma bokstaven . 

 Mycket av svenskans lektioner gick åt till just detta med bokstäver och att skriva. Ett tag var 

det modernt med att jobba med Leimarmodellen, med diktamen. Eleverna fick diktera vad de 

hade gjort på rasterna eller under dagen detta skrevs upp på ett blädderblock och eleverna fick 

ta fram de olika ljuden på vissa bokstäver, dessa ord fick eleverna sedan i läxa. 

 De arbetade även efter Maja Witting med Wittingsmetoden, pedagogen påpekade att denna 

metod kanske mer var till för de elever som har haft det svårt. Det traditionella sättet är mer 

att ljuda ord även nonsensord och det är ju bra för det är ju ett sätt att starta. Detta var ett bra 

sätt för eleverna att komma igång. 

Informant 2 talade om att innan datorerna kom fick eleverna skriva brev till ”spökis” ett spöke 

som bodde i klassrummet. Med detta fick eleverna själva skriva sina brev till ”spökis” och 

lägga breven i en låda som ”spökis” sedan svarade på. Den glädje som eleverna visade när de 
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hade fått tillbaks ett brev från ”spökis” hade svarat på gjorde att de fortsatte direkt med att 

skriva ytterligare brev. De fick bekräftelse på att de kan, att någon hade kunnat läsa deras brev 

och att de nu fick ett tillbaks. 

Vad ser du för skillnad på den förra skrivinlärningsmetoden du använt dig av, mot den 

metod du använder dig av nu? 

Det har lagts alldeles för mycket tid på bokstavsinlärning, för varje etta informanten har haft 

har hon dragit ned på den tiden. Det är bra att man arbetar med den för de barn som behöver 

det men man måste anpassa sig till den klass man har här och nu.  

– Det finns klasser som jag inte skulle kunna arbeta på samma sätt med som med den klassen 

jag har idag. 

Informant 2 talade om hur hon har kortat ned bänkschemat och fått in datorn mer i 

skrivinlärningen: 

 – Även innan vi fick datorer så kortade jag ned den gammal traditionella skrivinlärningen 

för att jag ville få mer tid till innehållet.  

Informant 2 ansåg att genom att skriva lär sig eleverna att läsa och bokstäverna.  Det gäller att 

kunna använda bokstäverna det är då man lär sig dem och de fastnar: 

 – Håller du på med att skriva och skriva det är då det fastnar, det gäller att kunna använda 

bokstäverna till något som du konkret kan, inte bara kunna ljuda dem.  

Ser du någon skillnad på elevernas intresse, motivation och lärande, om du ställer de 

olika skrivinlärningsmetoder mot varandra? 

Med IKT-verktyg som hjälp i undervisningen har informant 2 sett att de elever som har det 

lite jobbigare att komma igång får det lättare, elevernas motivation har även ökat. De ser sina 

föräldrar och syskon sitta med datorer hemma och skriver så då vill även de kunna göra det.  

Informant 2 anser att man inte kan ställa den ena metoden mot den andra efter som många 

metoder är bra men ingen är komplett. Hon använder sig utav både den traditionella metoden 

då hon anser att det är viktigt att eleverna får arbeta med ljuden i bokstäverna och orden och 

att de behöver på känna rörelserna då man skriver bokstaven. 
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 Som komplement använder hon sig utav datorn då eleverna får skriva in ord som har en viss 

bokstav i början, mitten eller slutet av ordet. De får även skriva korta sagor om bokstaven. 

Informant 2 menar att: – Med en varierad undervisning kan jag lättare erbjuda en metod som 

passar eleven och i den fas som eleven befinner sig i.   

 

4.1.3 Informant 3 

En kvinna som har arbetat som lärare i 10 år. Hon arbetar som lågstadielärare och hade förra 

året en klass 3, nu arbetar hon både i en förskoleklass och i en klass1. 

Vad har du använt dig av för skrivinlärningsmetod tidigare? 

Tidigare arbetade informanten mer med den traditionella skrivinlärningsmetoden. Med att gå 

igenom en bokstav varje vecka som eleverna får arbeta med på olika sätt. Nu arbetar 

informanten på samma sätt men har lagt in mycket mer IKT-verktyg i undervisningen. 

Enligt informant 3 är den finmotoriska delen i elevers utveckling mycket individuell.  

 – Man får inte glömma att elever måste inte bara få se bokstaven utan också få känna den. Så 

har vi jobbat mycket förut men än idag får eleverna göra bokstäver i lera, piprensare, lägga 

pärlor, stenar så att man får in det kinestetiska i handen . Man får tänka sig för så att man 

inte bara slopar handskrivandet helt utan att man får in det kinestetiska, känslan. Det är 

viktigt för motoriken och elevers utveckling. 

Informant 3 anser att man inte behöver lägga ned så mycket kraft och fokus på en 

inlärningsmodell utan det behövs lite fokusförflyttning för att det skall bli mer lustfyllt för 

eleverna så det inte bara blir ett tragglande med handen.  

– Skall du bara jobba med papper och penna då går det åt väldigt mycket energi till att få till 

det motoriska och finmotoriken i skrivandet. 

Eleverna använder sig utav datorn speciellt då de skall infoga bilder som de kan skriva om, 

det blir ett andra steg om man säger att arbetet med Ipaden är det första steget. Under 

höstterminen har eleverna mestadels arbetat med Ipaden i årskurs ett.  
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Eleverna har precis fått sätta igång med ett sagotema där eleverna skall få bekanta sig med 

datorerna.  – Nackdelen med Ipad är svårigheten att inte kunna ha en skrivare kopplad till 

Ipaden då det är mycket komplicerat; därmed blir arbetet en mer ”här och nu upplevelse”.  

 

Vad ser du för skillnad på den förra skrivinlärningsmetoden du använt dig av, mot den 

metod du använder dig av nu?  

Informant 3 ser mycket positivt på användandet utav IKT- verktyg i skrivundervisningen. 

Eleverna använder sig mycket av Ipad när de arbetar med bokstäver, bokstavs träning och 

skapar ord de kommer på. 

 – Eleverna har lättare att använda sig utav Ipaden när det gäller att skriva bokstäver jämfört 

med datorn och tangentbordet. På Ipaden ligger det ett tangentbord som kommer fram genom 

programmet och på så sätt får eleverna trycka på bokstäverna med hjälp av sina fingrar, den 

blir på så vis en annan känsla och det går lättare för dem. En annan positiv aspekt är att 

eleverna tycker att det är roligt att jobba framförallt på Ipaden.  

Enligt informant 3 finns det en hel del appar och mycket roliga mattespel som också triggar 

igång eleverna till en positiv input.  

All utveckling i samhället gör att det alltid blir och får en viss negativt mottagande. Man får 

inte glömma att skriva med penna och papper för det står det i LGR 11 att man inte får 

utesluta den ena mot det andra utan vi ska kunna behärska både och. Att skriva för hand är en 

gammal pedagogik. Arne Trageton som har forskat och varit verksam i över 20 år och nu först 

på senare år har vi anammat mer hans filosofi om att skriva sig till läsning med hjälp av 

datorer. Lekskriva hitta tangentbordet upptäcka bokstäver, titta söka, leta efter bokstäver. För 

att sedan skapa egna ord som bildar meningar. Det positiva med det är att vissa elever inte 

orkar skriva för egen hand.  

– Trageton menar på att elever inte skall skriva för hand förrän de går i trean, men det håller 

jag inte med om. Man behöver inte ha så bråttom med tydlig och fin handstil, man kan 

använda sig utan båda metoderna utan att behöva utesluta det ena eller det andra. 
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Informant 3 ser en stor skillnad i skrivinlärningsmetoder nu mot förr. 

 – Man kan inte utesluta den ena modellen mot den andra, utan använda sig utav godbitarna 

som flera av de olika modellerna består av. För att kunna se individen måste man våga och 

kunna blanda. 

Ser du någon skillnad på elevernas intresse, motivation och lärande, om du ställer de 

olika skrivinlärningsmetoder mot varandra? 

Informant 3 anser att datorn är ett fantastiskt hjälpmedel där eleverna kan hämta hem bilder, 

filmer och information om man arbetar med tema.  

– Detta ger mer nyfikenhet och kunskap, framför allt nyfikenheten och det i sin tur ger en 

drivkraft till att elevernas delaktighet blir så stor, de får en möjlighet att bestämma själva 

detta är jag nyfiken på och detta vill jag veta mer om.  

Informant 3 talar om att man skapar en bra grund med klassen, man vill att alla skall ha en 

förförståelse för att gå ut och söka efter sitt intresse. Det positiva väger upp det hela, nu gäller 

det inte bara att använda sig utav datorer och Ipad för saken skull utan det finns ett 

pedagogiskt syfte och läraren tror att det kan ta ett litet tag innan föräldrar och elever har en 

förståelse för det, hur vi ska använda oss utav dessa verktyg i skolan och det kan ta ett tag 

innan man vet det.   

Eleverna blir mer lustfyllda då man använder sig utan blandade skrivinlärningsmetoder, både 

genom att arbeta med hand och genom att få arbeta med Ipad, dator m.m. Ju fler inlärningsätt 

och ju fler inlärningskanaler som man kan erbjuda eleverna desto roligare blir det för dem och 

den som tycker att det är roligt att arbeta med sitt skrivande få jobba med bokstäver med hjälp 

av pennan väljer det och de elever som hellre vill arbeta med Ipaden får göra det. 

 Det gäller som pedagog att vara väldigt lyhörd men även att ibland bestämma att nu tränar vi 

på detta sätt i dag och nästa gång får man välja själv. 

 – Att man varierar sin skrivinlärning, så att eleverna inte tappar någon del. Så ju fler verktyg 

i verktygslådan ju mer motivation får eleverna och man kan lättare individanpassa. Man 

måste möta barnet i den nivå den är. För att sedan kunna ta barnet till nästa nivå, det är jätte 

viktigt för självkänslan. Det gäller då för läraren att plocka fram just de läromedel som 

passar individen. Men ju fler lärometoder för eleverna desto bättre. För att kunna se 
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individen måste man våga och kunna blanda, kunna se inlärningsmetoder som ett 

smörgåsbord, att plocka till sig god bitarna. 

4.1.4 Informant 4 

En kvinna som arbetat som lärare i 13 år som låg- och mellanstadielärare, hade en klass1 förra 

året och har nu samma klass i 2:an.  

Vad använder du dig av för skrivinlärningsmetod? 

När det gäller svenskan och skrivinlärningen så använder informanten sig av de traditionella 

skrivinlärningsmetoderna och med en arbetsbok som heter Moa och Mille till den finns en 

arbetsbok som heter Tuttifrutti. Nu i klass två heter boken Mer om Moa och Mille och 

arbetsboken heter Mumsmums.  

I Moa och Mille presenteras det en ny bokstav varje vecka, det finns en bild till varje bokstav 

och i bilden finns det flera saker som börjar på bokstaven. Barnen fick även lära sin en ramsa 

om bokstaven som eleverna fick till läxa att lära sig och blev förhörda på.  

De fick hitta olika ord som hade bokstaven i början, mitten eller i slutet av ordet. I 

arbetsboken fick eleverna öva på att forma bokstaven och ringa in ord där bokstaven fanns 

med. 

– I arbetet fick även eleverna forma bokstaven i papper, på bordet, i sand, i lera och med 

hjälp av pärlor. Till varje bokstav fick de en uppgift att göra bokstaven eller något som inne 

fattade bokstaven som tillexempel med bokstaven K fick eleverna göra en katt med en lång 

svans som de sedan hängde upp i taket.  

Informant 4 talade om de olika uppgifter som eleverna fick till varje bokstav, utöver 

bokstaven K så fick eleverna ex till bokstaven R göra en rymd raket med 

smällkaramellspapper som eld och som eleverna sedan fick hänga upp i taket.  

Informant 4 talade om hur eleverna rent motoriskt fått arbeta: - Eleverna har fått kämpa på 

rent motoriskt med att forma bokstäver. Det är viktigt att få leta efter ljudet för det är det 

grundläggande för att få förståelsen för hur ljudet och bokstavsformen hänger ihop tycker 

jag. 
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Vad anser du om IKT-verktyg när det gäller skrivinlärningsundervisningen? 

Att använd sig utav IKT-verktyg i skrivinlärningen är bra anser informant 4, men inte att bara 

använda sig utav det. Det bästa är om man kan använd sig utav dem som ett komplement till 

den mer traditionella undervisningen. Visst kan det gynna de elever som har motoriska 

svårigheter om de får arbeta med datorn t.ex. de behöver inte slita ihjäl sig genom att forma 

bokstaven för hand utan att de kan trycka på en knapp och producera och känna glädje i att de 

har fått fram ett budskap och bokstäver. 

– Man kan vinna en nyfikenhet och ett intresse med IKT-verktyg och en annan glädje kan vara 

att svenskan inte blir så jobbig. Samtidigt som man inte skall gå ifrån det ena eller det andra 

för eleverna behöver få arbeta med motoriken, med att forma bokstäver, klippa och klistra att 

få arbeta med formen.  

 

Skulle du kunna tänka dig att börja använda dig av IKT som undervisningsmetod? Om 

”ja” motivera varför… Om ”nej” motivera varför… 

Hade det funnits mer datorer hade informant 4 använt sig mer utav dem, men mer som ett rent 

skrivverktyg.  

– Det finns ett intresse med att arbeta med IKT-verktyg i undervisningen och vi pedagoger i 

skolan måste hänga med i samhällets utveckling. Men man måste som pedagog ha ett 

brinnande intresse och känna att man har tid, det ena får inte överta det andra.  

Det handlar mycket om att prioritera och att mäkta med . Längre fram kan det bli att 

informant 4 kommer att använda sig utav IKT- verktyg mer i skriv undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

4.2 Analys av resultat     

   

Vad anser verksamma pedagoger om IKT-verktyg i skrivinlärningen. 

Lärarna som intervjuades tyckte alla att IKT-verktyg i skrivundervisning var ett jättebra 

komplement till den traditionella skrivinlärningsmetoden. Samtliga var även överens om att 

man inte kunde ta bort den traditionella skrivinlärningsmetod då eleverna behövde få höra 

bokstavsljuden och att få motoriken, med att forma bokstäver, klippa och klistra att få arbeta 

med formen det kinestetiska. För att kunna erbjuda och möta eleven i dess individuella 

utveckling är IKT-verktyg ett gott komplement. 

 

På vilket sätt används IKT-verktyg i klassen. 

IKT-verktyg i klassrummet varierar mycket. Vissa klassrum hade Ipad, datorer och smart 

bord som pedagogiskt hjälpmedel, vissa hade bara datorer och en hade inget alls. Det 

återkommande var att alla mer eller mindre ville arbeta med IKT-verktyg, mycket berodde på 

hur stor satsning deras skola hade gjort. Det fanns en stor nyfikenhet generellt bland lärarna 

när det gäller IKT-verktyg i undervisningen. 

 

Ser verksamma pedagoger positiva respektive negativa följder av IKT användandet. 

Samtliga lärare var överens om att de positiva effekterna med att arbeta med IKT-verktyg i 

skrivundervisningen var stor, de elever som hade det jobbigt med motoriken och tyckte att 

skriva var svårt vann mycket med att få den extra hjälp som Ipad eller datorer gav. Eleverna 

var mer motiverade och engagerade i undervisningen, vilket gör att man lättare vill ta IKT-

verktygen till ytterligare en nivå i undervisningen. Att arbeta med IKT-verktyg i fler 

undervisningsämnen än skrivundervisningen. 

 De ansåg också att man kan vinna en nyfikenhet och ett intresse med IKT- verktyg måste och 

att möta barnet i den nivå den är blir lättare. De negativa följder som skulle kunna uppstå är 

att om man bara använde sig utav IKT- verktyg vid skrivinlärningen så kommer man till den 

dag då man måste kunna skriva för hand. 
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Föreligger väsentliga skillnader i syn på IKT-verktyg mellan de pedagoger som har och 

de pedagoger som inte har anammat IKT i sin undervisning? 

Att det föreligger skillnader i lärarnas syn på IKT-verktyg i undervisningen var märkbart. De 

pedagoger som hade anammat IKT i skrivundervisningen kunde se en skillnad på elevernas 

intresse och utveckling. Det gjorde att lärarna var villiga att ytterligare ta ett kliv framåt och 

lägga in IKT-verktyg i fler ämnen. De såg inte det ”jobbiga” med att släpa fram datorer, logga 

in elever, dåligt med utrymme m.m., utan de såg positivt på IKT-verktygen då de märkte 

elevernas engagemang och glöd i undervisningen. Den pedagog som inte hade anammat IKT i 

skrivundervisningen, tyckte att ”det är som det är”. Undervisningen går som den alltid gjort 

varken mer eller mindre, men läraren kände en stor nyfikenhet på IKT-verktyg i 

undervisningen. Dock var det för tillfället alldeles för mycket annat som tog tid att hon kände 

att hon inte hade den tid det kan ta för att lära sig själva och för att kunna använda sig utav det 

i undervisningen. De informanter som använde sig utav IKT-verktyg i skrivundervisningen 

såg en skillnad på sina elever när det gällde motivation. De vill själva arbeta med datorn, 

Ipaden eller smart board efter som det inte längre var lika jobbigt för dem att skriva som det 

kunde vara då de behövde skriva för hand med en penna. Elevernas självförtroende när det 

gällde skrivinlärningen var hög, då de kan skriva lättare och de kan läsa vad de har skrivit. 
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5. Diskussion 
 

 Langlo Jagtoien, m.fl. (2002:60ff.) skriver om hur barnet utvecklar en kontroll över de små 

musklerna, då de grova, diffusa och klumpiga rörelserna blir till mer differentierade och 

precisa rörelser.  När barnen kommer till skolan kan man se hur mycket deras motorik är 

utvecklad. Alla barn/elever är i sin egen motoriska utvecklingsfas. För vissa elever tar 

pennfattningen en enorm energi och de orkar inte skriva, de kommer helt enkelt inte i gång. 

Med en smart board kan man fånga eleverna på ett alldeles speciellt sätt och det ger hela 

skolan en möjlighet att utvecklas och växa, det sker en naturlig integrerad IT undervisning.  

Liberg (2006:36) säger, de största skillnaderna mellan traditionell inlärning mot idag är att i 

den traditionella inlärningen börjar man med grammatik som ”ihopljudning”, men den delen 

kommer relativt sent i de tidiga läsarnas och skrivarnas utveckling. Och att i den traditionella 

läsinlärningen lärs grammatiskt läsande ut före grammatiskt skrivande, medan de tidiga läs 

och skrivarna går den motsatta vägen. Detta är något eleverna inte behöver göra då de får 

tillfälle att använda sig utav IKT-verktyg i undervisningen. Enligt informant 3 måste man 

möta barnet i den nivå den är. För att sedan kunna ta barnet till nästa nivå, det är jätte viktigt 

för självkänslan. Informant 4 talar om glädjen då svenskan inte blir så jobbig. Samtidigt som 

man inte skall gå ifrån det ena eller det andra för eleverna behöver få arbeta med motoriken, 

med att forma bokstäver, klippa och klistra att få arbeta med formen.  

Den nackdel som enligt Jedeskog (1993:14) finns med användandet av IKT-verktyg kan vara 

att datorer är ett tidskrävande inslag som kan innebära att annan undervisning blir lidande. 

Något som informant 4 talade om och som enligt henne var den anledning till att hon inte 

hade anammat IKT-verktyg i skrivundervisningen. 

Författarna Robling& Westman (2009:16) menar att eleverna och lärarna kan välja att arbeta 

framme vid tavlan då den är tryckkänslig och eleverna kan använda sina fingrar som mus på 

tavlan. Informant 1 talar mycket om hur hon arbetar med smart borden i klassrummet. På 

smart borden kan eleverna få skriva bokstäver med hjälp av en penna eller med fingret. Där 

kan de få testa sig fram hur bokstaven känns att skriva och hur den ser ut. De kan lätt ändra 

och ta bort om de vill, men även spara så de kan titta på bokstäverna de skrivit en annan gång. 

Informant 3 arbetade även hon med smart board men framför allt med Ipaden när det gäller 

bokstavsträning och skrivundervisning. På Ipaden ligger det ett tangentbord som kommer 
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fram genom programmet och på så sätt får eleverna trycka på bokstäverna med hjälp av sina 

fingrar, den blir på så vis en annan känsla och det går lättare för dem. 

 Det positiva med IKT-verktyg är att vissa elever inte orkar skriva för egen hand. Informant 4 

talade om Trageton som menar på att elever inte skall skriva för hand förrän de går i trean, 

men det höll inte informant 3 inte med om. Man behöver inte ha så bråttom med tydlig och fin 

handstil, man kan använda sig utav båda metoderna utan att behöva utesluta det ena eller det 

andra. 

Precis som Evanhaug& Hallen (2001:73) säger att utvecklingen på både det motoriska och det 

fysiska området sker i en bestämd ordningsföljd hos alla barn. Men hos en del barn kan 

utvecklingen gå lite mer långsamt än hos vissa barn, detta kan utgöra ett stort spann i den 

motoriska utvecklingen mellan två sju åringar. Detta är något som samtliga informanter är 

medvetna om och som de talar om i intervjuerna. Informant 2 menar att man måste anpassa 

sig till den klass man har här och nu, samt att hon anser att genom att skriva lär sig eleverna 

bokstäverna och att läsa. Informant 4 anser att det är bra att använda sig utav IKT-verktyg när 

det gäller skrivundervisningen, att man använder det som ett komplement till den traditionella 

undervisningen efter som det gynnar de elever som har svårigheter med motoriken. Samtidigt 

menar informant4 att eleverna behöver få arbeta med motoriken, med att forma bokstäver, 

klippa och klistra att få arbeta med formen. 

 Enligt Svensson (1998:116f.) följer inte alla barn samma mönster. Hon anger de typiska drag 

i skrivutvecklingen. Det Fysiska sambandet, Visuell utformning, Stavelsehypotesen, 

Bokstavskedja, Auktoritetsbaserade stadiet, Tidig fonetik och Fonemöverföring. Enligt 

informant 4 kan man vinna en nyfikenhet och ett intresse med IKT-verktyg.  Samtidigt som 

man inte skall gå ifrån det ena eller det andra för eleverna behöver få arbeta med motoriken, 

med att forma bokstäver, klippa och klistra att få arbeta med formen. Man måste se till 

elevernas motoriska förmåga och möta dem på den utvecklings nivå eleven befinner sig i. 

Som pedagog måste man tänka på de naturliga utvecklingsmönstren och att alla elever inte 

befinner sig på samma utvecklingsnivå.  

 Liberg (2006:36) menar att de största skillnaderna mellan traditionell inlärning mot idag är 

att i den traditionella inlärningen börjar man med grammatik som ”ihop ljudning”, men den 

delen kommer relativt sent i de tidiga läsarnas och skrivarnas utveckling. Vidare säger Liberg 

(2006:36) som jag tidigare relaterat till att i den traditionella läsinlärningen lärs grammatiskt 

läsande ut före grammatiskt skrivande, medan de tidiga läs och skrivarna går den motsatta 
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vägen. Detta är något som informanterna är medvetna om då det använder sig utav IKT-

verktyg i skrivundervisningen. Enligt informant 1 ser hon en skillnad i att det finns fler 

pedagogiska verktyg nu mot förr, och anser att man inte får vara rädd för att prova på nya 

undervisningssätt. En kombination av det gamla och det nya är jätte bra, man fångar elevernas 

intresse och man kan lättare individualisera. Enligt informant 3 blir eleverna mer lustfyllda då 

man använder sig utan blandade skrivinlärningsmetoder, både få arbeta med hand och få 

arbeta med Ipad, dator mm. Ju fler inlärningsätt som man kan erbjuda eleverna desto roligare 

blir det för dem. De elever som tycker att det är roligt att arbeta med sitt skrivande och få 

jobba med bokstäver med hjälp av pennan väljer det och de elever som hellre vill arbeta med 

Ipaden väljer det. 

Med hjälp av IKT-verktyg och med det traditionella arbetssättet finns det underlag som passar 

alla elever. Informant 2 menar att med en varierad undervisning kan hon lättare erbjuda en 

metod som passar eleven och i den fas som eleven befinner sig i. Informant 4 säger att man 

kan vinna en nyfikenhet och ett intresse med IKT-verktyg och en annan glädje kan vara att 

svenskan inte blir så jobbig. Samtidigt som man inte skall gå ifrån det ena eller det andra för 

eleverna behöver få arbeta med motoriken, med att forma bokstäver, klippa och klistra att få 

arbeta med formen. Detta är något som Trageton (2005:9) anser att många sex- och sju 

åringar kan tycka att det är svårt och jobbigt att skriva för hand då finmotoriken inte är 

utvecklad lika väl hos alla barn i dessa åldrar. Genom att istället skriva med datorns hjälp kan 

barnen lägga kraft på textskapandet och att lära sig läsa. Detta var något som tre av de fyra 

informanterna talade om, fast de tyckte inte att man skulle slänga pennan och pappret som 

Arne Trageton menar utan att man skulle variera undervisningen. För att sedan kunna ta 

barnet till nästa nivå, gäller det för läraren att plocka fram just de läromedel som passar 

individen. Men ju fler lärometoder för eleverna desto bättre. 
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5.1 Slutsats 

 

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur verksamma pedagoger ser på IKT-verktyg 

som hjälpmedel, de pedagoger som använder sig av det som skrivinlärning och hos de 

pedagoger som inte har anammat det ännu. I LGR-11 står det i de grundläggande värden: att 

skolan ”skall främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. 

Resultatet påvisar att de lärare som intervjuades har ett djupt engagemang när det gäller 

skrivinlärningen. Resultaten på studien visar kunniga, pålästa, intresserade och engagerade 

lärare vilket är förutsättningen för att kunna möta eleven i elevens egen utveckling och 

förutsättning.  Vidare står det i LGR-11 att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 

av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla.”  

Lärarnas svar i intervjuerna och resultatet av studien visade att, lärare måste hålla sig 

uppdaterade när det gäller ny kunskap för att utvecklas i sin undervisning. Detta gör att man 

kan möta eleven på elevens egen utvecklingsnivå. Med datorn som ett pedagogisktverktyg för 

att uppnå progression i lärandet som på sikt ska öka möjligheten till en god måluppfyllelse. 

Lika viktigt är det att avsätta tid för reflektioner och utvärdering av undervisningen. Elevers 

kunnande och inlärning går hand i hand med den motoriska utvecklingen, sociala, psykiska 

och fysiska situation samt en engagerad pedagog och skola. Elevers motorik och utveckling 

när det gäller skrivinlärningen, kräver olika utbildningsmodeller för att nå eleven på elevens 

utvecklingsnivå.  

 Med hjälp av IKT-verktyg kan pedagoger individanpassa sina lektioner på ett helt annat sätt 

mot om man bara hade den traditionella utbildningsmodellen. Med fler pedagogiska verktyg i 

undervisningen desto lättare att motivera eleven och hitta elevens utvecklingsnivå. 

Jag är nöjd med studien om få ökad kunskap hur verksamma pedagoger ser på IKT-verktyg 

som hjälpmedel, de pedagoger som använder sig utav det som skrivinlärning och hos de 

pedagoger som inte har anammat det ännu.  Enligt Trageton (2005:7) kom eleverna för hundra 

år sedan till en skola som hade griffeltavlor och kritor att skriva med, för femtio år sedan hade 

eleverna kulspets- och tuschpennor därefter kom datorerna in i skolan. Datorerna är nästa 

generations skrivredskap. Men man får inte glömma det som står i LGR- 11 centralt innehåll i 

årskurs 1-3: Handstil och att skriva på dator.  
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Dahlgren, m.fl. (2006:24) I slutet av 1800- talet tillkom skrivandet med små- och folkskolans 

hjälp, där med blev läsning och skrivning lika betydelsefulla. Man kan konstatera att läs- och 

skrivkunnigheten växte fram utifrån de behov som skapades av samhället. Man får inte 

glömma bort som det står i LGR 11 ”handstil”, för även om framtiden har datorn och IKT-

verktyg med sig så kommer man den dag då man behöver kunna skriva för hand på ett papper 

med en penna. Vikten av att kunna blanda inlärningsmetoder var något som fram kom tydligt 

i resultatet, och det gäller att inte vara rädd för att göra det. Hitta balansgången mellan att 

skapa ett samspel av elevens erfarenheter och lärarens kunskap, att bygga undervisningen 

utifrån det. För att se varje elev och elevens rätta utvecklingsnivå måste man inte se teorier 

som absoluta sanningar. Lär ut efter vad eleverna tar in. Våga släppa taget och lär ut inte alltid 

vad du tänkt. 

I dag formas samhället utifrån de behov som finns. De verksamma pedagoger och jag som 

blivande pedagog kan inte stå kvar på perrongen och titta medan tåget går, nej vi måste hoppa 

på och följa med i samhällets utveckling. Vi måste anpassa oss efter den formulering 

samhället växer i, för det gör våra barn våra elever. 

 Som informant 3 säger ” - För att kunna se individen måste man våga och kunna blanda, 

kunna se inlärningsmetoder som ett smörgåsbord, att plocka till sig god bitarna.” 
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5.2 Fortsatt forskning 

 

Studien var inte tillräcklig stor för att kunna dra några större slutsatser om pedagogers syn på 

IKT-verktyg när det gäller skrivundervisningen. Undersökningen skedde endast i en och 

samma kommun med intervjuer av fyra verksamma pedagoger, man kan endast uppfatta vad 

de anser om IKT-verktyg när det gäller skrivinlärningen och hur de arbetar med det i sina 

klassrum. Om undersökningen skulle varit större och bredare hade tillförlitligheten 

automatiskt ökat.  

Det skulle vara intressant att genomföra en etnografisk studie parallellt med intervjuer för att 

se verksamma pedagoger arbetar med skrivinlärningen och hur deras IKT-verktyg används i 

klassrummet. Det skulle även vara intressant att utveckla studien med att bredda omfånget 

genom att undersöka hur verksamma pedagoger ser på IKT-verktyg som hjälpmedel, de 

pedagoger som använder sig utav det som skrivinlärning och hos de pedagoger som inte har 

anammat det ännu i flera olika kommuner. 

Man hade även kunnat observera några klasser för att kunna se om det finns en skillnad i 

inlärningen och om eleverna når målen mellan de klasser som använder sig av IKT-verktyg i 

skrivinlärningen, och de klasser som inte använder sig av IKT-verktyg i skrivinlärningen. 
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Frågor  

 Vad anser verksamma pedagoger om IKT? 

 På vilket sätt används IKT? 

 Ser verksamma pedagoger positiva respektive negativa följder av datoranvändandet? 

 

De pedagoger som använder sig utav IKT i skrivinlärnings process…  

  Vad har du använt dig utav för skrivinlärnings metod tidigare? 

 Vad ser du för skillnad på den förra skrivinlärningsmetoden du använde dig utav, mot 

den metod du använder dig utav nu? 

 Ser du någon skillnad på elevernas intresse, motivation och lärande, om du ställer de 

olika skrivinlärnings metoder mot varandra? 

De pedagoger som inte använder sig utav IKT i skrivinlärnings process… 

 Vad använder du dig av för skrivinlärnings metod? 

 Vad anser du om IKT verktyg när det gäller skrivinlärningsundervisning? 

 Skulle du kunna tänka dig att börja använda dig utav IKT som undervisningsmetod? 

Om JA varför… 

Om nej varför… 

 

Allmänna frågor om användandet utav datorer i skolundervisningen. 

 Vissa forskare anser att bristande kompetens hos lärarna kan leda till rädsla av 

användandet utav datorer i undervisningen. Vad anser du om detta? 

 Vidare menar vissa forskare att lärare kan känna en stor konkurens från datorn genom 

att eleverna själva kan söka sin kunskap. Vad anser du om det? 

 Anser du att du har fått tillräklig utbildning av IKT verktyg för att kunna använda dig 

utav den metoden i undervisningen? 

 Finns det tillräkligt med IKT verktyg på din skola för att kunna tillgodose alla elevers 

behov? 

 Tillgodoser IKT verktyg elevers olika behov? Tillgodoser lärböcker elevers behov? 

Vad anser du! 

 


