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IKT, en ingrediens på smörgåsbordet – En studie om några lärares syn på 

användning av IKT i skrivundervisningen. 

 

IT, an ingredient on the smorgasbord – A study of some teachers’ views of the use of 

IT in teaching writing. 

 

Abstract 
This study aims to investigate some teachers’ views of the use of IT in the teaching of 

writing in grades 1–3, and the possibilities and limitations inherent in its use. Four 

interviews were conducted with teachers at two different schools. One school had good 

access to IT tools while the other had little access. The result shows that the teacher’s 

view is affected most by their own interest in IT and not by the availability of IT in the 

school. All the teachers were favourable to the use of IT in teaching and saw great 

potential in it. On the other hand, there were limitations which teachers must be aware 

of and take into consideration if IT is to benefit the pupil’s progress in writing. Since all 

pupils learn in different ways, it is important to achieve multimodal learning. By using 

IT in teaching, the pupils use several different senses. IT should therefore be a part of 

multimodal learning, but it also needs to be supplemented with other tools, such as 

paper, pen and other concrete material. 
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1 Inledning 
Den snabba teknikutvecklingen som har skett i samhället under de senaste åren har 

påverkat skolan. Skolans uppdrag är att förbereda eleverna för att kunna bli en del av 

det alltmer digitaliserade samhället. Det innebär att IKT måste vara en del av 

undervisningen så att eleverna får möjlighet att använda och utforska olika tekniska 

verktyg. 

 

Denna studie inriktar sig på svenskundervisningen i grundskolan, mer specifikt 

skrivinlärningen för årskurs 1–3. I läroplanen framgår det tydligt att tekniska verktyg 

ska vara en del av undervisningen. Där står att eleverna ska ges rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva och därvid använda sig av modern teknik som verktyg vid 

kommunikation, skapande och lärande (Skolverket, 2011b:14). Innehållet i 

svenskundervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skriva enkla texter med läslig 

handstil och på dator (Skolverket, 2011b:223). Detta betyder att elever måste ges 

möjlighet att skriva både för hand och med hjälp av dator. 

 

När vi har varit ute i verksamheten har vi uppmärksammat skillnader mellan skolor när 

det gäller tillgång till tekniska verktyg och i vilken utsträckning dessa används i 

undervisningen. Det kan till och med skilja mellan skolor inom samma skolområde i en 

kommun. Vi har även noterat att det finns skolor med tillgång till tekniska verktyg som 

inte utnyttjar dessa till fullo. Frågan är om lärare har följt med i teknikutvecklingen i 

tillräcklig utsträckning och besitter tillräckliga kunskaper för att kunna använda IKT i 

sin svenskundervisning på ett sätt som gynnar elevernas skrivutveckling. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka några lärares syn på användning av IKT i 

skrivundervisningen i årskurs 1–3 och dess eventuella pedagogiska vinster. 

 

Studiens forskningsfrågor är  

• Hur ser lärarna på IKT-användningens betydelse för elevernas skrivutveckling? 

• Vilka möjligheter och begränsningar ser lärarna med användning av IKT? 
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2 Bakgrund och teoretisk utgångspunkt  
I bakgrunden identifieras viktiga begrepp för studien samt deras plats i styrdokumenten 

för skolan. Vidare lyfts tidigare forskning fram som berör skrivutveckling och 

användning av IKT i undervisningen. Avsnittet avslutas med att beskriva de teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för studien.  

2.1 Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag presenteras utifrån de olika styrdokumenten som innefattar de 

specifika regler som gäller för skolans verksamhet och som alla lärare måste förhålla sig 

till. Skollagen och läroplanen är de styrdokument som kommer att behandlas.  

 

2.1.1 Skollagen 

Skollagen lyfter fram skolans uppdrag att utbildningen ska vara likvärdig och att 

skolans elever ska bemötas utifrån sina olika behov. Utbildningen inom skolväsendet 

ska enligt skollagen 1 kap 4 § främja alla elevers utveckling och lärande och ge en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov och 

ge dem stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Enligt skollagens 1 

kap 9 § ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform oavsett 

var i landet den anordnas (SFS 2010:800).   

 

2.1.2 Läroplanen 

Genom att överföra grundläggande värden och främja elevers lärande ska skolan 

förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de kunskaper 

som utgör en gemensam referensram för alla i samhället (Skolverket, 2011b:9).  

 

I läroplanen står det att elever ska ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva för att 

utveckla sin kommunikation och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Efter 

genomgången grundskola ansvarar skolan för att varje elev kan använda sig av modern 

teknik som verktyg för kommunikation, skapande och lärande (Skolverket, 2011b:9ff).  

 

I kursplanen för svenska årskurs 1–3 står att eleven ska ges möjlighet att skriva både för 

hand och på dator. För godtagbara kunskaper i slutet av år 3 ska eleverna kunna skriva 

enkla texter både med läslig handstil och på dator (Skolverket, 2011b:223ff). I 
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kommentarmaterialet för ämnet svenska (Skolverket, 2011a) betonas vikten av att 

kunna skriva på ett sätt som kommunicerar funktionellt och väl med mottagaren. 

 

2.2 Skrivinlärning 

Gustafsson och Mellgren (2005:25) har genomfört en studie med syfte att bidra till 

kunskap om dels hur barns tidiga skriftspråkande kan förstås, dels hur lärare kan 

uppmuntra, bemöta och utveckla barns skriftspråk. De skriver att alla barn lär sig på 

olika sätt och har gjorts så genom generationer (Gustafsson & Mellgren, 2005:80). Det 

är av stor vikt att lärare kommer till insikt om den generationsklyfta som finns mellan 

lärare och elever. De metoder som användes tidigare är kanske inte de bästa att använda 

sig av i dagens samhälle med tanke på hur informations- och kommunikations-

teknologin har utvecklats. Författarna menar att lärare måste se till de sammanhang som 

eleverna lever i (Gustafsson & Mellgren, 2005:84). Avgörande faktorer för läs- och 

skrivinlärning är barns tidigare erfarenheter och de artefakter som är aktuella i dagens 

samhälle. Verksamheten behöver därför möta alla elever utifrån deras tidigare 

erfarenheter av multimodala medier för att alla ska få möjlighet att utvecklas. Material 

som kan användas för att eleverna ska förstå skriften är bland annat sagoläsning, 

barnprogram med pedagogiskt innehåll, lekar där skriftspråket ingår och engagerande 

skrivmaterial (Gustafsson & Mellgren, 2005:78). De anser vidare att det är viktigt att 

låta kreativa och skapande processer ta en större plats i skolan. Eleverna kan börja med 

att förmedla budskap genom bilder för att sedan skriva enstaka ord till bilderna som 

utvecklas till hela meningar (Gustafsson & Mellgren, 2005:82). 

 

2.2.1 Den tidiga skrivinlärningen 

Liberg et al. (2007:25) redogör för hur barn lär sig skriftspråk, det vill säga skrivtecken 

samt normer och regler för hur tecknen kan skrivas och uttalas. Det alfabetiska 

skriftsystemet består av bokstäver som kan kombineras till större enheter som ord, 

meningar och texter. Varje tecken är kopplat till ett språkljud, ett fonem. När barnet 

förstår att talet kan delas upp i mindre enheter är barnet fonologiskt medvetet. 

Fonologiskt medvetna barn har en god prognos för att lära sig hur skrivtecknen används 

i läsande och skrivande. Oftast utvecklas den fonologiska medvetenheten parallellt med 

läs- och skrivinlärningen. Dessa processer sker i interaktion med varandra (Liberg et al., 

2007:25). 
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Taube (2013:27) betonar att skrivning och läsning är nära sammankopplade med 

varandra. Vid både skrivning och läsning handlar det om en text. Vid läsning ska texten 

avkodas och budskapet tolkas av läsaren. Vid skrivning däremot finns ingen färdig text 

utan ytterligare ett moment krävs. Utöver att skribenten måste skriva läsligt och stava 

rätt måste hen även ha en idé och planera hur denna ska skrivas ner på papper (Taube, 

2007:28). Förmågan att skriva läsligt för hand eller på dator hänger ihop med förmågan 

att kunna stava. Båda förmågorna krävs för att förmedla ett budskap. Däremot är det 

fullt möjligt att vara en duktig stavare med en svårläslig handstil, eller tvärtom. Stora 

svårigheter med att stava och skriva för hand medför att mindre koncentration kan ägnas 

åt textens innehåll (Taube, 2013:57). Skrivning för hand har fått minskad betydelse i 

skolan. Alla de krav som skrivning innebär gör det problematiskt för nybörjare att skapa 

texter eftersom det kräver stor kognitiv kapacitet av barnet att skriva för hand. 

Korttidsminnet räcker inte till utan det blir för mycket att hålla i huvudet samtidigt. Om 

barnet måste rikta sin uppmärksamhet mot att forma bokstäverna påverkas textens 

sammanhang och komplexitet. Den som skriver långsamt hinner kanske inte skriva ner 

sina tankar i den takt som de produceras. Förmågan att skriva med läslig handstil beror 

på hur väl eleverna har automatiserat förmågan att minnas bokstävernas form och att 

skriva ner dem (Taube, 2013:60f). 

 

Det viktigaste stöd barn kan få för att utveckla sitt skrivande och läsande är möjligheten 

att skriva och läsa tillsammans med andra och samtala om det. Genom att de får skriva 

olika texter tillsammans med olika personer i olika sammanhang får de mängder med 

erfarenheter av att använda och samtala om texter. Genom samtal och bildskapande kan 

läraren förbereda eleverna inför skrivandet av en svårare text. Fonologisk medvetenhet 

och en vana av gemensamt läsande och skrivande är viktiga förutsättningar för en god 

läs- och skrivutveckling (Liberg et al., 2007:26ff). 

 

För att eleverna ska kunna se glädjen med att kunna skriva och läsa och förstå varför de 

behöver denna kunskap behöver de möta skriften och skriftspråkets genrer och 

artefakter, till exempel penna, papper och böcker. I den tidiga läs- och skrivinlärningen 

får eleverna möjlighet att utveckla ett rikare språk genom upplevelsen av att de kan 

uttrycka sig på flera sätt än bara genom talspråket (Liberg et al., 2007:28). När eleverna 

lär sig känna igen skrivna ord och bokstäver samt förstå hur bokstäverna kopplas till 

talet så har de ”knäckt koden”. De kan då bryta ner orden i bokstäver, laborera med dem 
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och bygga upp dem till ord igen. Skrivandet börjar ofta med korta texter till bilder de 

har ritat men utvecklas så småningom till enkla berättelser (Liberg et al., 2007:29ff). 

Taube (2013:45) betonar att text och bild kompletterar varandra i barns tidiga skrivande. 

För många barn är berättande bilder deras tidiga skrivande. Efterhand blir istället text 

och bild redskap som tillsammans skapar berättelsen. 

 

2.2.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter kallas ibland dyslexi. Høien & Lundberg (2013:21) definierar 

dyslexi som ”en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att utnyttja 

skriftens principer vid kodning av språket”. Huvudsymptomen för dyslexi är bristande 

automatisering av ordavkodningen, fonologiska svårigheter och dålig rättskrivning. 

Allvarliga rättskrivningssvårigheter finns hos de flesta elever med dyslexi och kvarstår 

upp i vuxen ålder. De fonologiska svårigheterna visar sig genom dålig fonologisk 

medvetenhet, dåligt korttidsminne och ett behov av lång tid för att hämta fram 

fonologiska representationer. Dyslexi gör det svårt att uppnå god färdighet i skrivning 

och stavning. Lässvårigheter och rättskrivningssvårigheter hänger ofta ihop med 

varandra (Høien & Lundberg, 2013:13ff). 

 

Redan i barns tidiga skrivande läggs fokus på korrekt stavning vilket gör rättskrivningen 

till en viktig del av skrivundervisningen. Även datateknikens stavnings- och 

grammatikkontroller kräver viss rättstavningsförmåga för att datorn ska kunna ge 

förslag på rättstavade ord (Høien & Lundberg, 2013:65). 

 

För att ge stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter bör undervisningen vara 

multisensorisk, vilket innebär att flera sinneskanaler används vid inlärningen. I 

undervisningen sker en interaktion mellan auditiva, visuella, kinestetiska och taktila 

modaliteter. Bokstavsinlärning är svår för elever med dyslexi. Fonem och grafem är 

abstrakta enheter som är svåra att identifiera och förstå. Ett multisensoriskt 

inlärningssätt gör det lättare för eleverna att snabbare förstå kopplingen (Høien & 

Lundberg, 2013:218f). 

 

2.3 IKT 

Begreppet IKT har sitt ursprung i begreppet IT. Nationalencyklopedin definierar IT på 

följande sätt: “IT, informationsteknik, (engelska information technology), 
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samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom 

datorteknik och telekommunikation” (Henriksson, 2016). Sedan 1960-talet har skolan 

intresserat sig för att använda IT som ett hjälpmedel vid inlärning och undervisning. Det 

är dock inte förrän på 1980-talet som stora satsningar gjordes för att implementera IT i 

skolan. Två stora satsningar handlade om datalära för alla elever på grundskolans 

högstadium, respektive datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel. Satsningarna var i form 

av vad som kallas teknisk push, vilket innebär att det skedde utan att lärarna efterfrågat 

dessa satsningar. Under 1990-talet fortsatte satsningarna från staten, även dessa genom 

teknisk push. Majoriteten av lärarna hade accepterat användningen av IT i skolan men 

på grund av att det inte efterfrågats utnyttjades inte resurserna fullt ut (Riis, 2016).  

 

Vid mitten av 1900-talet fick internetanvändningen sitt genombrott vilket resulterade i 

den kommunikativa delen av IT. Begreppet utvecklades då till IKT (Riis, 2016). De 

tekniska verktyg inom IKT som kommer beröras i denna studie är datorer, surfplattor, 

projektorer och interaktiva tavlor. 

 

2.4 IKT i den pedagogiska verksamheten  

Samuelsson (2014) har i en studie om hur barn och unga vuxna använder sig av IKT lyft 

fram skolans roll i förhållande till digitala ojämlikheter bland elever. Resultatet visar att 

samtliga elever i årskurs 7 hade tillgång till dator i hemmet. På fritiden användes 

datorerna framförallt till sociala medier och spel eller mediaspelare. Datorerna i skolan 

användes däremot främst till skolarbete. Det som eleverna ansåg sig vara sämst på var 

bland annat ordbehandlingsprogram (Samuelsson, 2014:68ff). Detta bekräftas även av 

Oxstrands (2013) studie (som presenteras närmare nedan) där lärarna beskriver att 

eleverna ofta saknar vad de kallar vanlig dokumenthantering och tangentvana när de 

kommer till mellanstadiet. Samuelsson (2014:72) betonar att elevgruppen i sin helhet 

var positiv till datoranvändning i skolan och många elever tyckte att datorerna kunde 

användas mer i skolan. Oxstrand (2013:106) framhåller att eleverna ser datorn som ett 

positivt skrivverktyg eftersom det är lätt att snabbt se när de har stavat ett ord fel genom 

att det blir ett rött streck under ordet. De tyckte även att det är lättare att rätta sin text i 

datorn vilket underlättade deras skolarbete. 

 

Samuelsson (2014:87ff) diskuterar vidare att utvecklingen har gått framåt i skolan vad 

beträffar tillgång till datorer för personal och elever, men den har stått still när det gäller 
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digital kompetens hos både personal och elever. Skolans tillgång till IKT och 

användning av IKT hänger ihop med varandra. Det måste finnas väl fungerande teknik 

om digital kompetens ska kunna utvecklas. För att lärare ska kunna se de möjligheter 

och utmaningar som IKT tillför ämnet krävs vidare att de har ämnesdidaktisk digital 

kompetens. Tallvid (2015:93) framhåller hur få lärare som integrerar teknikanvändning 

i undervisningen trots stora investeringar i teknisk utrustning i klassrummen. 

Samuelsson (2014) lyfter fram skolinspektionens påpekande om att de stora satsningar 

som gjorts på digitala medier i skolan sällan har följts av liknande satsningar på 

didaktisk utveckling. 

 

Oxstrands (2013) studie handlar om lärares uppfattning om sin egen och elevernas 

mediekunnighet. Resultatet visar att många av lärarna upplever problem med 

medietillgängligheten i skolan. De saknar den digitala kompetens som skolans 

datorutrustning kräver. Detta gör att lärarna inte använder tekniken fullt ut, istället hittar 

de sina egna vägar för att till exempel föra dokumentation (Oxstrand, 2013:98). En 

lärare berättade att hon alltid har en reservplan om hon planerar att använda datorn, 

eftersom risken är stor att den inte fungerar. För att eleverna ska kunna använda 

datorerna krävs lösenord vilket skapar stora problem. Detta hanterar läraren genom att 

de istället använder sin egen inloggning även för eleverna, trots de risker som det kan 

innebära (Oxstrand, 2013:100ff).  

 

Projektorn är ett verktyg som används flitigt i undervisningen och som många lärare är 

positiva till. Den används bland annat för att visa strömmande film och extramaterial till 

läromedel. Det är även vanligt att lärare använder projektorn för att enkelt förklara ett 

ord genom att hitta en beskrivande bild eller ett filmklipp som kan visas för hela 

klassen. Lärarna ser filmmediet som en positiv resurs i undervisningen eftersom det är 

lättillgängligt, ofta väl anpassat för elevernas ålder och informationen i filmerna är 

aktuell (Oxstrand, 2013:110f). 

  

Oxstrands (2013) studie visar att den största skillnaden i hur lärare använder medier i 

undervisningen inte beror på generationstillhörighet utan på lärarens eget intresse av 

medier. Även om många av lärarna i den yngre generationen själva använder digitala 

medier mer än de äldre så finns det inga direkta skillnader i mediekunnighet (Oxstrand, 

2013:107ff). För att behålla lärares intresse för att utveckla sin mediekunnighet är 
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lärarfortbildning viktig. De lärare som fått fortbildning för att utveckla sitt användande 

av medier i undervisningen var entusiastiska att fortsätta utvecklas och föra vidare sin 

kunskap till andra kollegor. Lärare uttrycker vikten av att få stöd från rektor för att bli 

motiverade att utveckla mediearbetet med eleverna. Ett sådant stöd skulle enligt lärarna 

kunna vara att rektor erbjuder fortbildning på arbetstid. Rektor kan även visa att hen 

tycker det är viktigt genom att ge lärarna konferenstid där de kan få ta del av och lära 

sig av varandras erfarenheter. Lärarnas mediefortbildning och de didaktiska resurser 

som finns på skolan är nödvändiga förutsättningar för att eleverna ska få en god 

medieundervisning (Oxstrand, 2013:153ff). 

 

2.5 IKT som hjälpmedel vid skrivsvårigheter 

Trageton (2014:63f) menar att många skrivsvårigheter kan övervinnas om talsyntes 

används som ett hjälpmedel. Detta är även något som Oxstrand (2013:152) har 

uppmärksammat. Eleverna har möjlighet att höra bokstäver, ord och meningar som 

skrivs och kan lättare uppfatta om någonting blir fel. Tack vare talsyntesen kan eleverna 

bearbeta och redigera sina texter innan en vuxen ger återkoppling, vilket leder till ökad 

kvalitet både till form och innehåll (Trageton, 2014:63f). 

 

Trageton (2014:63f) framhåller dock tre tänkbara nackdelar i samband med 

användningen av talsyntes. Talsyntesen utvecklades från början i syfte att användas 

individuellt. Den första tänkbara nackdelen är därför att parskrivande och det kollektiva 

lärandet kan bli lidande. För det andra kan talsyntesen ge elever känslan av att rösten 

alltid har rätt, vilket inte stämmer. Det kan påverka elevernas tillit till sig själva om 

något de anser vara rätt påstås vara fel av talsyntesen. En tredje tänkbar nackdel rör den 

normala progressionen i skrivutvecklingen. Elever börjar skriva ljudenligt för att sedan 

utveckla en ortografisk skrivning. Talsyntesen accepterar dock bara den ortografiska 

skrivningen. Frågan är då om elevernas skrivutveckling påverkas negativt av detta. 

Trageton (2014:63f) avslutar diskussionen kring talsynteser med att påpeka vikten av att 

de bara används när de är som effektivast och att lärare är uppmärksamma på dessa 

fallgropar för att undvika dem.  

 

2.6 En-till-en  

En-till-en är ett begrepp som används då skolor inför en dator per elev. Fleischer (2013) 

är en av de forskare som har undersökt hur införandet av en-till-en kan påverka elever 
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och deras kunskapsutveckling. Forskningen utgår från elever på gymnasiet och visar på 

både för- och nackdelar vid användningen av en-till-en. 

 

Fördelar som framhävs är för det första att det sparar tid. Eleverna kan skriva längre 

texter med mindre ansträngning än vad som krävs när de skriver för hand. För det andra 

skapas estetiskt tilltalande resultat. Alla bokstäver, symboler och mellanrum blir 

likadant skrivna varje gång. För det tredje kan eleverna använda sociala medier för att 

hjälpa varandra med skoluppgifter om de inte befinner sig på samma plats (Fleischer, 

2013:78).  

 

Både elever och lärare uttrycker att den största nackdelen med en-till-en är att det oftast 

leder till ett ytligt lärande (Fleischer, 2013:76ff). Eleverna anser att de behöver få 

möjlighet att diskutera med varandra utifrån tidigare erfarenheter för att nå en djupare 

förståelse, något som oftast blir lidande genom detta arbetssätt. En annan nackdel är att 

eleverna upplever att deras läsning har försämrats. Lärarna förväntar sig att de ska läsa 

längre texter, vilket är ansträngande för koncentrationsförmågan och resultatet blir att de 

inte orkar ta sig igenom texterna. De menar även att det är lättare att läsa på papper då 

de kan bläddra i materialet och anteckna fritt. Lärarna uttrycker i sin tur att elevernas 

texter blir mer varsamt formulerade med ett bättre innehåll om en-till-en inte används 

(Fleischer, 2013:76ff). 

 

Utifrån en sociokulturell inlärningssyn förespråkar Trageton (2014:62) en-till-två 

istället för den ovannämnda metoden en-till-en. Det innebär en dator på två elever. I en 

jämförande undersökning mellan en klass med en-till-en och en klass med en-till-två 

kunde stora skillnader uppmärksammas. I klassrummet där eleverna hade varsin dator 

räckte majoriteten av eleverna upp handen för att de var i behov av lärarens hjälp, 

medan resterande elever hade gett upp och gjorde annat. I det andra klassrummet där 

eleverna satt två och två vid varje dator kunde de hjälpa varandra genom många 

svårigheter. Läraren hade även hälften så många arbeten att handleda. En-till-två 

medförde en halvering av utgifter och man fick samtidigt ett sociokulturellt klassrum 

där eleverna hjälpte varandra (Trageton, 2014:62). 
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2.7 Att skriva sig till läsning 

Att skriva sig till läsning, eller ASL, är en metod framtagen av Arne Trageton. Motiven 

för att använda sig av ASL grundar sig i många andra forskares tidigare resultat som 

visar att det för barn i 4–7-årsåldern är lättare att lära sig skriva än att läsa (Trageton, 

2014:15). Trageton anser därför att eleverna bör få möjlighet att börja med skrivningen 

när de kommer till skolan och läsningen utvecklas under tiden. Eftersom det dock kan 

vara svårt motoriskt för 6-åringar att forma bokstäverna för hand är datorn ett bra 

hjälpmedel. Trageton baserar sina åsikter på forskning tillsammans med lärare och 

elever i 14 olika klasser i fyra olika länder som visar att barn skrev sig till läsning redan 

i 6-årsålder utan att de tränade läsning isolerat (Trageton, 2014:54). 

 

När eleverna börjar i klass 1 har alla kommit olika långt i sin kunskapsutveckling. En 

del elever kan redan skriva medan andra fortfarande försöker lära sig de olika 

bokstäverna. De elever som redan kan skriva blir då inte motiverade av att gå igenom en 

bokstav i taget i takt med alla andra. Det strider även mot det individanpassade lärande 

som Lgr 11 framhäver (Skolverket, 2011b). Om eleverna istället får skriva på dator i sin 

egen takt och utifrån sina kunskaper kan alla elever utvecklas och motiveras till fortsatt 

skrivande (Trageton, 2014:132). Trageton skriver vidare att brev är en bra genre att 

introducera i klass 1. Eleverna får då en mottagare till sin skrift, vilket forskning 

framhäver som gynnsamt för skrivandet. Om eleverna får möjlighet att skriva på dator 

orkar de skriva mer och kan koncentrera sig på innehållet istället för på formen. Det gör 

uppgifterna roligare och mer motiverande för eleven (Trageton, 2014:143). I en 

enkätstudie om elevernas åsikter om enskilt skrivande respektive skrivande i par 

framgick det att eleverna föredrog att skriva i par. De ansåg att deras texter blev längre 

och bättre eftersom båda kunde framföra idéer om innehållet. De kunde även hjälpa 

varandra vid korrekturläsningen (Trageton, 2014:175).  

 

Den forskning som Trageton har bedrivit kring ASL visar positiva effekter på elevernas 

handstil när den sköts upp till årskurs 2 (Trageton, 2014:183f). Eleverna uttryckte större 

entusiasm för att träna på sin handstil och motoriska svårigheter var mer sällsynta. 

Inlärning gick därför mycket snabbare än vad den gjorde i de fall då elevernas handstil 

tränades i årskurs 1. Lärarna i samtliga klasser ansåg även att elevernas texter blev av 

högre kvalitet vid användningen av ASL än vad de tidigare upplevt (Trageton, 

2014:191). Trageton (2014:167) betonar att det inte står i strid med läroplanen att vänta 
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med att skriva för hand till årskurs 2. Han menar att det är större chans att undvika de 

motoriska problem som kan finnas för yngre barn om handskrivningen får en större roll 

först i årskurs 2. 

 

2.8 Multimodalitet 

Selander och Kress (2010:26f) förklarar att multimodalitet utgår från de olika slags 

resurser som finns till hands för att vi ska kunna tolka världen och skapa mening. 

Resurser kan vara föremål, gester och symboler och de behöver sättas in i ett 

sammanhang för att de ska betyda något. Det är i det sociala sammanhang där de har 

skapats och använts som mening skapas. Det vi upplever genom våra sinnen bearbetas 

och klassificeras sedan i hjärnan där mönster och variationer upptäcks och på så sätt 

skapas mening i upplevelsen. Det våra sinnen fångar upp kommer från många olika 

källor, vilka Selander och Kress (2010:26f) benämner som teckenvärldar. De kan vara i 

form av bland annat ljud, gester, skrivtecken, målningar samt film och kan nå oss 

genom böcker, tidskrifter, radio, tv eller digitala medier. Den multimodala 

kommunikationen låter oss uppleva eller ge uttryck för något genom många olika 

teckenvärldar samtidigt. Ett exempel kan vara när en text kombineras med bild, film 

eller ljud (Selander & Kress, 2010:28). 

 

För att elevers lärande ska bli synligt krävs att de får uttrycka sin kunskap i många olika 

teckenvärldar vid olika tillfällen (Selander & Kress, 2010:36f). När en elev visar sin 

förståelse för något sker en representation. En representation är ett uttryck för förståelse 

men inte en fullständig återspegling av hur något är. Olika representationer framhäver 

olika delar av elevens förståelse. Det är därför viktigt att lärare har ett multimodalt 

arbetssätt så eleverna får bättre möjligheter att genom olika teckenvärldar visa sin 

förståelse för något (Selander & Kress, 2010:36f). 

 

Tre utvalda studier visar på olika positiva effekter av ett multimodalt och varierat 

arbetssätt. Ahlberg (1992) har gjort en studie om elevers problemlösningsförmåga där 

en klass med läroboksbunden undervisning jämfördes med en klass med varierade 

arbetsmetoder. Tester som gjordes före och efter undersökningen visar en större 

kunskapsutveckling i klassen med ett multimodalt arbetssätt. Russell (2015) gjorde en 

studie med en jämförelse mellan en läroboksbunden klass och en klass med varierade 

arbetsmetoder. Resultaten visade att klassen med varierade arbetsmetoder visade en 
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större entusiasm inför ämnet. Liberg et al. (2007:26f) har i likhet med Russell sett 

positiva effekter på elevers inställning till ett ämne vid användning av IKT. Studien 

inriktade sig på svenskämnet, mer specifikt läsning. Med hjälp av IKT kunde texter bli 

upplästa av en inspelad röst som ett stöd vid elevers läsning. Det finns möjlighet att 

lägga in både ljud- och bildillustrationer som musikinslag, filmer, tal, tabeller och 

liknande. På så sätt stöds läsandet av en mängd olika sinnesuttryck och ger möjlighet till 

ett multimodalt sinnesskapande (Liberg et al., 2007:26). 

 

2.9 Motivation 

Cardelús (2015) studie lyfter fram elevers motivation och attityder när de ska lära sig 

moderna språk. Han delar in motivation i två delar, inre och yttre motivation. Inre 

motivation handlar om att motivationen kopplas till kompetens och självförmåga. Det 

innebär att ju lättare eleven har för att lära sig något desto mer motiverad blir hen att 

lära sig. Självförmågan handlar om den upplevda kompetensen, att personen tror på sin 

egen förmåga att klara av någonting. Yttre motivation handlar istället om att betyg eller 

meritpoäng blir grunden till motivation. Ofta är den sammankopplad med inre 

motivation och över tid ses ofta en växling hos eleverna mellan inre och yttre 

motivation (Cardelús, 2015:129ff). 

 

Eleverna uttrycker att de blir motiverade av att göra framsteg vilket innebär att den inre 

motivationen är starkt drivande hos dem. När de känner att de utvecklas och äger en 

kompetens blir de motiverade att fortsätta utvecklas. Flera av eleverna som uppfattar 

lärande som lustfyllt drivs av en inre känsla av njutning, meningsfullhet och intresse 

(Cardelús, 2015:128ff). Jenner (2004: 42) betonar vikten av att låta elevernas inre 

motivation driva dem i skolarbetet, annars skaffar sig elever endast sådana kunskaper 

som belönas med höga betyg. Vidare lyfter han fram tre faktorer som präglar 

motivationsprocessen. Först och främst måste målet för uppgiften verka möjligt att 

uppnå. För det andra måste individen inse värdet av att lära sig målet och förstå varför 

det är eftersträvansvärt. För det tredje är det avgörande hur stor chans det är att 

individen ska lyckas (Jenner, 2004:42ff). 
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2.10 Teoretisk utgångspunkt 

Nedan beskrivs det sociokulturella perspektivet som ligger till grund för studien som 

följs av en beskrivning av fenomenologi som är utgångspunkten för metodvalen som 

gjorts. 

 

2.10.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Det sociokulturella perspektivet baseras på Lev S. Vygotskijs (1896–1934) syn på 

lärande och utveckling. Han ansåg att den samtida psykologin befann sig i kris. Han 

menade att det inte gick att förstå språk, tänkande, avancerad problemlösning, 

kreativitet och skapande utifrån de teorier som var gällande då. Dessa förmågor är 

kulturella till sin karaktär och speciella för människor. Hur människor utvecklar dessa 

förmågor är vad det sociokulturella perspektivet handlar om (Säljö, 2014:298). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett viktigt begrepp. För att förstå och 

fungera i omvärlden behöver människor ta hjälp av olika redskap eller verktyg, vilket är 

innebörden av begreppet mediering. Vygotskij (Säljö, 2014:299f) skiljer mellan 

språkliga och materiella verktyg. De språkliga verktygen innefattar bokstäver, siffror, 

räknesystem och liknande, medan de materiella verktygen kan vara en bil, en 

diskmaskin eller ett tangentbord. Dock kan inte de språkliga och materiella redskapen 

skiljas åt helt eftersom de är en förutsättning för varandra. När ett redskap innehåller 

både en språklig och en materiell del kallas det för ett kulturellt redskap. Dessa 

kulturella redskap får sin betydelse i det sammanhang som de befinner sig i. Hur 

redskapen tolkas och förstås utvecklas inom kulturella gemenskaper och inom olika 

generationer. Detta kan förklaras med hjälp av skriftspråket som ett exempel. 

Skriftspråket har utvecklats på olika sätt i olika länder och även mellan generationer för 

att anpassas till hur språket används där och då (Säljö, 2014:299ff). 

 

Det mänskliga språket har en särställning som medierande redskap i det sociokulturella 

perspektivet. Vygotskij (Säljö, 2014:301f) kallar språket för redskapens redskap. Han 

menar att det är genom kommunikation som vi kan uttrycka oss och organisera vår 

omvärld. Men språket är inte konstant utan påverkas i det sammanhang det används i. 

Språket har ändrats under generationer och människan hittar ständigt nya sätt att 

uttrycka sig på då vi är multimodala teckenskapare. Utifrån detta menar Vygotskij att 
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det är genom kommunikation med andra som vi formas som tänkande varelser (Säljö, 

2014:302f). 

 

I det sociokulturella perspektivet ses kunskap som något vi deltar i genom samspel med 

andra (Säljö, 2014:307). Människan är därför under ständig utveckling och behöver vid 

vissa tillfällen handledning för att kunna tillägna sig nya kunskaper (Säljö, 2014:305). 

Det är viktigt i undervisningen att eleverna handleds av en lärare eller en klasskamrat 

som redan erövrat den specifika kunskapen. Den syn som det sociokulturella 

perspektivet förmedlar om lärande och utveckling är något som kan förverkligas i alla 

skolor. Det handlar om hur samspelet mellan elever och lärare organiseras och i vilken 

utsträckning elever får möjlighet att tillägna sig kunskaper genom olika källor.  

 

2.10.2 Fenomenologi 

Denna studie utgår från en fenomenologisk ansats. Fenomenologisk forskning 

intresserar sig i huvudsak för tre områden, människors uppfattningar eller åsikter, 

attityder och övertygelser, samt känslor och emotioner (Denscombe, 2016:143f). Inom 

dessa områden finns fenomen som forskaren vill undersöka eller beskriva. Fenomenen 

är något som vi är medvetna om men som behöver en djupare förklaring. Det handlar 

inte i första hand om orsaksförklaringar eller omfattningen av ett fenomen, utan om att 

försöka ge en beskrivning av förstahandsupplevelser av något. I ett fenomenologiskt 

perspektiv är det därför av stor vikt att acceptera att olika människor har olika 

uppfattningar om saker och ting, vilket även kan ändras över tid (Denscombe, 

2016:147). Denscombe menar att forskaren inte ska vara rädd för att inkludera 

motsägande kommenterar eller irrationella aspekter av människors erfarenheter. 

Eftersom det är en förklaring av förstahandsupplevelser av ett fenomen som eftersträvas 

bör all information som informanter ger om fenomenet redovisas (Denscombe, 

2016:148).  
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3 Metod och material  
I detta avsnitt kommer val av metod och material beskrivas. Vi kommer även presentera 

studiens urval. Vidare redogör vi för de etiska överväganden som gjorts och studiens 

tillförlitlighet. Avsnittet avslutas med metod- och materialkritik.  

 

3.1 Kvalitativ metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie för att få svar på våra 

frågeställningar. Holme och Solvang (1997) menar att denna metod kännetecknas av en 

närhet till forskningsobjektet. Närheten innebär en fysisk närhet där forskaren möter 

informanten ansikte mot ansikte. Den innebär även en social närhet där forskaren tar del 

av utlåtanden som rör informantens vardag. Forskaren ska försöka sätta sig in i den 

undersöktas situation för att se världen utifrån hens perspektiv och försöka nå de 

fenomen som studeras. Man måste hela tiden växla mellan ett inre och ett yttre 

perspektiv, det vill säga mellan att förstå och att förklara fenomenet. Genom denna 

metod ges forskaren en djupare förståelse av det som studeras och får en helhetsbild av 

det studerade sammanhanget. Kvalitativa metoder präglas av en flexibilitet i 

genomförandet vilket innebär att frågorna är utformade på ett visst sätt och att det är 

möjligt att korrigera misstag under genomförandets gång (Holme och Solvang, 1997). 

Eftersom vår studie syftar till att få fram lärares attityder och uppfattningar om ett ämne 

i förhållande till deras egna upplevelser och erfarenheter är en kvalitativ metod mest 

lämplig för vår studie. För att få svar på våra frågeställningar krävs en djupare förståelse 

för informanternas uppfattningar och attityder.  

 

3.2 Intervju 

För att svara på studiens frågeställningar valde vi att använda oss av intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Denscombe (2016:150) menar att detta är den mest lämpliga 

metoden att använda sig av vid en fenomenologisk ansats när komplexa och subtila 

fenomen ska undersökas. Exempel på sådana fenomen är människors uppfattningar, 

åsikter, erfarenheter och känslor, vilket är det som vår studie fokuserar på. 

Intervjuprocessen är värdefull för fenomenologin av fyra huvudanledningar. Intervjuer 

ger forskaren en möjlighet att ställa frågor som ger en djupare förståelse av fenomenet 

och en möjlighet att kontrollera att informationen tolkats rätt. Informanterna har i sin tur 
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möjlighet att leda in intervjun på de frågor som är viktiga för dem och ge en mer 

omfattande bild av sina erfarenheter (Denscombe, 2016:150). 

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår undersökning. Vid 

semistrukturerade intervjuer ska det finnas på förhand uttänkta ämnen som ska 

behandlas. Det är dock av stor vikt att intervjuarens frågor är flexibla och följsamma i 

förhållande till informantens svar (Denscombe, 2009). För att förbereda oss inför 

intervjuerna skapades en intervjuguide (Se bilaga B). Frågorna var öppna till sin 

karaktär utan värderande ord för att ge informanterna utrymme att utveckla sina svar 

och inte påverkas av frågans formulering. Därefter plockade vi ut de mest centrala 

frågorna och skickade ut dessa i ett missivbrev till samtliga informanter (Se bilaga A).  

 

Intervjuerna som gjordes var av personlig karaktär. Denscombe (2009) skriver att det är 

den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer och det innebär att det endast är en 

forskare och en informant som möts. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. 

Denna studie ämnade undersöka den information som gavs under intervjuerna och inte 

underliggande eller underförstådda innebörder i talet eller diskussionerna. Vi valde 

därför att vara selektiva vid transkriberingen. Denscombe (2016:383) menar att 

forskare, som i vårt fall, kan transkribera små delar av intervjun som kan fungera som 

citat och resten av intervjun kan skrivas ner mer övergripande.  

 

3.3 Urval 

Urvalet vid en studie är en avgörande del av undersökningen och måste därför göras 

medvetet. Om man får fel personer i sitt urval kan det leda till att hela undersökningen 

blir värdelös i relation till studiens utgångspunkter. Urvalet sker därför systematiskt 

utifrån vissa kriterier som medvetet formulerats. Det sker även strategiskt vilket innebär 

att man söker informanter som ger en stor variationsbredd (Holme och Solvang, 1997). 

Kriterierna för vårt urval var verksamma lärare i årskurs 1–3 som undervisar i ämnet 

svenska. I vår studie strävade vi efter att få en så stor variationsbredd som möjligt och 

genomförde därför våra undersökningar på skolor som stod i kontrast till varandra i 

förhållande till det undersökta ämnet. Sådana urval görs inte baserat på teoretiska 

ståndpunkter utan utifrån den förförståelse vi hade när vi börjar vår studie (Holme och 

Solvang, 1997). 
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Valet av skolor baserades på skillnaden i tillgång till IKT på skolorna. En av skolorna 

har stor tillgång till IKT och den andra skolan har liten tillgång till IKT. De informanter 

som deltog i studien var fyra lärare från två olika skolor. Samtliga lärare undervisar i 

ämnet svenska i årskurs 1–3. Det finns även en variation bland lärarna i hur länge de har 

arbetat som lärare.  

 

Informanterna presenteras i tabellen nedan. Tabellen visar vilken årskurs respektive 

lärare arbetar i, vilken skola de arbetar på, hur lång erfarenhet de har som verksamma 

lärare samt hur stor tillgång till IKT det finns på skolan de arbetar på. Alla namn i 

studien är fiktiva. 

 

Tabell 1. Presentation av informanter  

Lärare Skola Årkurs Erfarenhet Tillgång till IKT 

Lisa Lavendelskolan 1 10 år Liten 

Lena Lavendelskolan 3 42 år Liten 

Stina Solrosskolan 1 & 2 37 år Stor 

Sara Solrosskolan 3 29 år Stor 

 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas skolor i ett avskilt rum för att 

undvika avbrott. Intervjuerna inleddes med några bakgrundsfrågor för att sedan gå in på 

de frågor som inriktade sig på studiens frågeställningar. Varje intervju tog 30–45 

minuter.  

3.4 Etiska överväganden 

I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra allmänna huvudkraven för forskning enligt 

Vetenskapsrådet (2002): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

 

Eftersom informanterna i vår studie medverkade aktivt genom intervjuer lämnade vi ut 

information om vår undersökning i förväg. Vi berättade att allt deltagande var frivilligt 

och att de när som helst under arbetets gång hade möjlighet att avbryta sin medverkan. 
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Information gavs även om undersökningens syfte och upplägg. På detta sätt uppfylls 

informationskravet. För att tillgodose samtyckeskravet skickades ett missivbrev ut till 

samtliga informanter inför intervjuerna som de fick skriva under. Alla uppgifter och all 

information vi samlade in behandlade vi sedan utifrån konfidentialitetskravet. Det 

innebär att alla personer som medverkade som informanter i vår studie är anonyma och 

ingen information kan spåras tillbaka till dem. Med hänsyn till nyttjandekravet kommer 

den insamlade informationen endast användas till vår studie för att sedan raderas.  

 

3.5 Tillförlitlighet 

Både kvalitativ och kvantitativ forskning behöver vara tillförlitlig (Denscombe, 2016). 

Forskaren måste visa hög validitet och reliabilitet i sin forskning för att fynden ska bli 

givande. I en kvalitativ studie är det dock svårare att skapa en hög validitet och 

reliabilitet. Forskningen kan inte upprepas för att kontrollera kvaliteten på samma sätt 

som är möjligt vid kvantitativa studier. Denscombe menar att möjligheten är väldigt 

liten att hitta motsvarande människor med en liknande inramning i en social miljö som 

inte har förändrats. I kvalitativ forskning kan man därför byta ut begreppen validitet, 

reliabilitet och generalisering mot trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

(2016:409ff). 

 

3.5.1 Trovärdighet 

Att visa på trovärdighet betyder att forskaren visar att insamlad information med rimlig 

sannolikhet är exakt och träffsäker. För att kontrollera att fynden lever upp till detta 

beskriver Denscombe (2016:409ff) tre möjliga tillvägagångssätt för forskaren: 

respondentvalidering, grundade data och triangulering. För att skapa trovärdighet i vår 

studie valde vi därför att arbeta på följande sätt: 

 

Respondentvalidering använde vi under intervjuerna då vi var noga med att ställa 

kontrollerande frågor till våra informanter för att försäkra oss om att vi hade tolkat deras 

svar rätt. Vi försökte även sammanfatta deras svar vid jämna mellanrum för att 

tydliggöra för båda parter vad som sagts och hur det tolkats. Vi arbetade även med 

respondentvalidering i efterhand då vi kontaktade en av våra informanter för att 

vidareutveckla svar och undvika missförstånd. 
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Grundade data innebär att fynden i studien ska vara grundade i fältarbete och empiriska 

data (Denscombe, 2016:409ff). All information som samlades in till denna studie var 

empiriska data som hämtades genom intervjuer. Inget fältarbete och inga observationer 

genomfördes på grund av att vårt syfte kunde uppnås genom intervjuer.  

 

Triangulering ökar tilliten för den insamlade informationen genom att datakällor som 

står i kontrast till varandra används (Denscombe, 2016:409ff). Informanterna valdes 

därför ut på basis av deras tillgång till IKT på skolorna. Vi valde en skola med stor 

tillgång och en skola med liten tillgång för att uppnå en tydlig kontrast. 

 

3.5.2 Pålitlighet 

I kvantitativa studier kan frågan ställas om resultaten hade blivit de samma om en annan 

forskare gjort undersökningen. Kvalitativa studier påverkas oundvikligen mer eller 

mindre av forskaren, vilket betyder att resultaten inte hade blivit likadana om en annan 

forskare gjort undersökningen (Denscombe, 2016:409ff). För att öka pålitligheten i vår 

studie ges en tydlig beskrivning av arbetets gång och de val vi gjorde i alla delar av 

undersökningen.  

 

3.5.3 Överförbarhet 

I kvalitativa studier är antalet informanter oftast inte tillräckligt stort för att en 

generalisering ska vara möjlig (Denscombe, 2016:409ff). Det handlar istället om att 

forskaren ska kunna ge tillräckligt mycket information till läsaren för att denne ska 

kunna avgöra om resultatet går att överföra till andra fall. För att detta ska vara möjligt 

var vi noga med att all information av relevans om våra informanter och deras situation 

presenterades i studien. Läsaren kan då avgöra om andra fall är jämförbara med vår 

studie och dra slutsatser utifrån det.  

 

3.6 Metodkritik 

Metoden som valdes för studien var en kvalitativ metod. Problemet med en kvalitativ 

studie är att den inte kan ses som helt objektiv eftersom den utgår från forskarens 

uppfattningar om och förförståelse av den företeelse som har valts till undersökning. 

Däremot ger kvalitativa studier en närkontakt till de undersökta enheterna, vilket ger en 

bättre uppfattning av den enskildes livssituation. Detta gör dock att undersökningen 

koncentreras på några få enheter (Holme & Solvang, 1997). Denscombe (2016) betonar 
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att kvalitativa studier oftast inte baseras på tillräckligt många informanter för att 

studiens resultat ska bli generaliserbara. Detta framhåller även Holme och Solvang 

(1997) som en svaghet med kvalitativ metod. Styrkan med metoden är att 

undersökningen präglas av en flexibilitet, eftersom intervjuerna ständigt kan ge nya 

insikter och bredare förståelse för studiens frågeställning och enhetens 

upplevelser.  Denna studie baseras endast på fyra informanter men för att läsaren ändå 

ska kunna avgöra om resultaten är jämförbara med andra fall så har vi gjort en tydlig 

presentation av det som är relevant för studien om informanterna (Denscombe, 

2016:409ff).  

 

Risken med att använda sig av intervjuer i en undersökning är den så kallade 

intervjuareffekten. Den innebär att informanten påverkas av hur intervjuaren ställer 

frågorna. Det finns en risk att informanten ger de svar som hen tror att forskaren 

förväntar sig, alternativt anpassar sina svar så de stämmer överens med vad hen tror är 

forskarens synpunkt (Denscombe, 2016). Utifrån studiens resultat verkade det som om 

ingen påverkades märkbart av detta. Informanterna lyfte fram blandade åsikter om IKT-

användningen och uttryckte både positiva och negativa inställningar till ämnet. De 

semistrukturerade intervjuerna kan varit en bidragande faktor eftersom frågornas öppna 

karaktär utan värderande ord tillåter informanterna att utveckla sina svar och uttrycka 

åsikter. 

 

Kvale och Brinkmann (2014:102) beskriver ett dilemma som forskaren ställs inför vid 

användningen av intervjuer. Det handlar om att hur forskaren når djup kunskap om 

informanternas åsikter och tankar utan att de känner sig obekväma i situationen. 

Författarna skriver vidare att det viktigaste för att genomföra en bra intervju är att 

forskaren är medveten om de etiska aspekter som finns vid genomförandet av en studie 

(2014:216). Innan vårt material samlades in var vi väl medvetna om vilka risker som 

finns vid intervjuer och de aspekter forskare bör ha i åtanke. De öppna frågornas 

karaktär tillät informanterna att prata om vad som är viktigt för dem. Vi kunde därför nå 

djup kunskap utan att informanterna behövde känna sig obekväma. 
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4 Resultat och analys 
Resultatet börjar med en beskrivning av de skolor och lärare som deltagit i studien. 

Därefter presenteras resultatet från studiens frågeställningar samlat utifrån sju utvalda 

kategorier. Under varje kategori följs resultatet av en analys. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av studiens resultat.  

 

Vi valde att använda oss av den analysmetod Denscombe (2016:394) kallar grundad 

teori i vår studie. Vi började därför med att transkribera de fyra intervjuer som gjordes. 

Utskrifterna granskades och lästes igenom flera gånger, enskilt och tillsammans. 

Därefter färgkodade vi de svar som hörde ihop och som var av relevans för studiens 

syfte. Utifrån färgkoderna kunde sju nyckelbegrepp identifieras och bilda de kategorier 

som resultatet presenteras genom.  

 
4.1 Lavendelskolan 

Nedan följer en beskrivning av Lavendelskolan och de lärare som deltagit från skolan. I 

lärarnas presentationer framgår privat användning av IKT, användning i undervisning 

samt kunskaper om IKT.  

 

4.1.1 Beskrivning av Lavendelskolan 

Lavendelskolan är en F–6-skola som ligger i en medelstor stad i södra Sverige. Det går 

totalt 320 elever på skolan. Alla lärare som arbetar på Lavendelskolan har tillgång till 

varsin privat arbetsdator. I de flesta klassrum på skolan finns en projektor och en 

interaktiv tavla. De 120 eleverna som går i årskurs 1–3 har i dagsläget tillgång till fyra 

datorer som de delar på. 

 

4.1.2 Lärarna på Lavendelskolan 

Hemma hos Lisa används surfplattor dagligen för att surfa på internet och hennes barn 

använder dem för att spela spel och titta på film. Lisa berättar att hon har fått viss 

utbildning från skolan om IKT-användning. Alla lärare på skolan fick gå en utbildning 

för 3–4 år sedan som fokuserade på användning av datorn i ett pedagogiskt syfte. 

Utöver det har hon gått småkurser om hur den interaktiva tavlan och olika appar kan 

användas i undervisningen. Eftersom tillgången till IKT-verktyg på skolan är så liten 

känner inte Lisa något behov av att få vidareutbildning om det i nuläget. 
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I skrivinlärningen använder sig Lisa av IKT när hon visar strömmande film genom 

projektorn. Varje vecka tittar de på Bokstavslandet, som är en serie med pedagogiskt 

innehåll. Datorer har använts i undervisningen vid enstaka tillfällen, bland annat när de 

skrivit sagor i par. Vid dessa tillfällen hade eleverna tillgång till två datorer som de fick 

turas om att skriva på. Den snäva tillgången till datorer resulterade i att det tog lång tid 

att färdigställa elevernas sagor. Detta gör att datorerna används mycket sällan i 

undervisningen.  

 

Lena använder sig inte av surfplattor eller datorer i sitt privatliv. När hon använder 

datorn så är det oftast skolrelaterat. Däremot har Lena barn som under sin uppväxt var 

flitiga användare av datorer vilket gjorde att de införskaffade en dator i hemmet och 

även Lena fick lära sig hur den fungerade. Idag är hennes barn vuxna men hon berättar 

att hon har barnbarn som använder surfplattor mycket och hon ser hur mycket de kan 

trots att de är små. 

 

Sedan IKT tog plats i skolan har Lena engagerat sig i användningen av IKT i 

undervisningen. Tack vare hennes barns intresse har hon följt med i utvecklingen redan 

från början. Även hon gick den utbildning som alla lärare på skolan var tvungna att gå 

för att lära sig mer om hur datorer kunde användas i undervisningen. Hon berättar att det 

finns flera olika gratiskurser som AV-media erbjuder alla lärare i kommunen. 

Problemet, menar hon, är att om lärarna väljer att gå någon av dessa kurser måste de 

göra det på privat tid. 

 

Genom åren har Lena arbetat med flera IKT-projekt där hon med hjälp av kollegor har 

spelat in både film och musik tillsammans med eleverna. När de tidigare hade tillgång 

till 7 datorer användes de ofta i skolan och eleverna fick då sitta tre vid varje dator. Men 

sedan tillgången minskade används datorerna sällan i undervisningen. De har använts 

vid skrivuppgifter, men Lena tycker det tar alldeles för lång tid att färdigställa 

skrivuppgifterna när man inte har tillgång till fler datorer. Projektorn är ett verktyg som 

Lena använder mycket i undervisningen och hon ser stora fördelar med att kunna visa 

saker på storbild. Hon använder den bland annat för att visa strömmande film men även 

för att visa bilder för att förklara ord och begrepp.  
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4.2 Solrosskolan 

Nedan följer en beskrivning av Solrosskolan och de lärare som deltagit från skolan. I 

lärarnas presentationer framgår privat användning av IKT, användning i undervisning 

samt kunskaper om IKT.  

 

4.2.1 Beskrivning av Solrosskolan  

Solrosskolan är en F–9-skola som ligger i en medelstor stad i södra Sverige. Det finns 

en klass i varje årskurs med ca 24 elever i varje klass. Skolan arbetar utifrån ett F–9-

perspektiv, vilket resulterar i ett stort samarbete årskurserna emellan.  

 

På Solrosskolan är tillgången till IKT stor. Det finns projektorer och interaktiva tavlor 

uppsatta i alla klassrum. Den interaktiva tavlan som är uppsatt i förskoleklassens 

klassrum har pekskärm medan resterande tavlor styrs med hjälp av en penna. Lärarna 

har tillgång till varsin dator och enstaka surfplattor som de får dela på vid behov. Utöver 

lärarnas surfplattor finns två uppsättningar, med tolv surfplattor i varje uppsättning, att 

tillgå i F–3. Från klass 4 och uppåt har eleverna egna surfplattor eller datorer. Alla 

lärare på skolan var tvungna att gå en utbildning för att få varsin dator. De har även fått 

en kortare utbildning när de interaktiva tavlorna sattes upp i klassrummen. 

 

4.2.2 Lärarna på Solrosskolan 

Stina uttrycker att det IKT-verktyg hon använder privat till största del är mobiltelefon, 

men hon använder även dator. Dessa verktyg använder hon till att mejla, skicka sms, 

ringa, gå ut på sociala medier, läsa tidningen och lyssna på musik. För tillfället bor Stina 

ensam, men när hennes två döttrar bodde hemma såg deras användning ut på liknande 

sätt. 

 

Stina har omfattande kunskaper om hur de IKT-verktyg som finns på skolan kan 

användas i undervisningen. Tidigare använde hon de interaktiva tavlorna men när hon 

upplevde att det blev tekniska fel för många gånger övergick hon till att använda dator 

och projektor istället. Projektor och dator används till största del för att visa filmer med 

pedagogiskt innehåll, så som Bokstavslandet. Surfplattorna används även de flitigt i 

klass 1. Stina arbetar med metoden att skriva sig till läsning i denna klass. Eleverna får 

vid flera tillfällen i veckan arbeta i par och skriva texter på surfplattorna. Hon använder 

även olika appar som utvecklar olika förmågor hos eleverna. I klass 2 används inte 
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surfplattorna i lika stor utsträckning i svenskundervisningen som i klass 1. Eleverna får 

träna mer på att skriva för hand i klass 2. Stina har dock en del uppgifter kopplade till 

surfplattorna även i denna klass. Till exempel finns olika QR-koder uppsatta i 

klassrummet. Eleverna använder surfplattor för att scanna de digitala streckkoderna som 

leder vidare till uppgifter läraren har skapat. 

 

Sara använder IKT-verktyg i väldigt liten utsträckning privat. Datorn används endast 

när räkningar ska betalas och mobiltelefonen används till största del för att ringa, 

översätta ord och söka information. Saras son har flyttat hemifrån men har tidigare bott 

hemma hos Sara. Hans användning av datorer var mycket stor och ledde till ett 

beroende. Det gav Sara en lärdom om det missbruk som användning av datorer kan leda 

till. Hon menar dock att det inte påverkat hennes egen användning av IKT-verktyg. 

 

Sara använder inte några IKT-verktyg i sin svenskundervisning. Hon menar att eftersom 

eleverna får använda dessa verktyg i så pass stor utsträckning när de börjar i klass 4 vill 

hon fokusera undervisningen i klass 3 på att skriva för hand. På frågan om hennes egna 

kunskaper om IKT-verktygen som finns tillgängliga på skolan svarar hon att hennes 

kunskaper är små. När skolan erbjudit fortbildning inom ämnet upplevde Sara att det 

bör vara enkelt att utveckla sina IKT-kunskaper. Hon är därför inte rädd för att behöva 

integrera IKT-verktyg i sin undervisning, det är dock något hon inte anser att hon 

behöver göra för tillfället.  

 

4.3 Lärares syn på IKT-användningens betydelse för elevernas 

skrivutveckling 

Utifrån studiens frågeställningar presenteras nedan resultatet genom sju utvalda 

kategorier. Kategorierna är: likvärdig skola, motivation, underlättande av 

undervisningen, hjälpmedel, handstil, multimodalitet samt en-till-två.  

 

4.3.1 Likvärdig skola 

Lisa och Lena som arbetar på Lavendelskolan beskriver att tillgången till IKT på skolan 

är begränsad, framförallt när det gäller datorer och surfplattor. Båda hävdar att de hade 

använt IKT betydligt mer i undervisningen om de haft större tillgång till det. Lena 

berättar att hon är väl medveten om den stora tillgång andra skolor har och uttrycker att 

”vi känner oss fruktansvärt besvikna när vi kommer runt och hör vad de har på andra 
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ställen”. Även Stina som arbetar på en skola med stor tillgång till IKT, är medveten om 

att alla skolor i kommunen inte har råd att köpa in digitala verktyg. Hon lyfter fram 

vikten av att skolan kan erbjuda IKT-verktyg till eleverna: ”Samhället är digitalt nu och 

skolan måste följa samhällsutvecklingen. Alla barn får inte möjlighet att prova på 

hemma och då bör de få möjlighet att lära sig i skolan”. Lena, Lisa och Stina menar att 

IKT i skolan blir en begränsning när det är stor skillnad mellan skolors tillgång. Lisa 

oroar sig för de skillnader som blir synliga när elever från olika skolor med olika 

tillgång till IKT börjar på samma högstadieskola. 

 

Både Lisa och Lena nämner AV-media som en värdefull resurs för alla lärare i 

kommunen. De erbjuder många olika kurser inom IKT och lärare kan komma dit och få 

hjälp med specifika saker. Det är även möjligt att låna en klassuppsättning med 

surfplattor till sin klass under begränsad tid. Trots att Lisa ännu inte gjort det så ser hon 

möjligheter med att låna surfplattor och bedriva projekt under tiden som de lånas.   

 

Stina uttrycker tydligt hur samhället numera är digitalt och även skolan måste följa med 

i denna utveckling. Detta stämmer överens med vad som står i läroplanen (Skolverket, 

2011b:9ff), att skolan ska förbereda elever för att leva och verka i samhället samt 

förmedla kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 

Läroplanen säger också att kunskaper och färdigheter inom IKT är viktiga för att kunna 

verka i dagens samhälle. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska skolan vara likvärdig 

oavsett var i landet den anordnas. Vår studie visar tydligt att det finns stora skillnader i 

tillgången till IKT mellan skolor. Detta innebär att elever går ut grundskolan med skilda 

erfarenheter och kunskaper om IKT. Skolan kan alltså inte beskrivas som likvärdig. I 

Samuelssons (2014:68ff) studie hade alla elever tillgång till dator i hemmet. Datorerna i 

hemmet användes framförallt till sociala medier och spel och datorerna i skolan 

användes framförallt till skolarbete. Det visade sig att eleverna framförallt saknade 

kunskaper om ordbehandlingsprogram. Detta visar att datorer i hemmet inte kan göra 

skolan likvärdig utan IKT måste vara en del av undervisningen för att eleverna ska få en 

jämförbar utbildning.  

 

AV-media är en resurs som alla lärare i kommunen har tillgång till. Denna resurs bidrar 

till en mer likvärdig skola eftersom det finns möjlighet för alla skolor att låna IKT-

verktyg till skolan.  
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4.3.2 Motivation 

Samtliga lärare i undersökningen ser IKT i undervisningen som en möjlighet att öka 

elevernas motivation för skrivinlärning. Både Stina och Lisa menar att eleverna blir mer 

lockade att skriva när de får skriva på dator eller surfplatta än när de ska skriva för hand. 

Stina uttrycker att hon ”aldrig haft någon elev som inte tycker att det är roligt att skriva 

texter på iPads”. Lisa berättar att om hon hade tillgång till dator eller surfplatta skulle 

hon använda dem för att locka de elever som har svårt att komma igång med 

skrivningen. Vidare menar hon att det är gynnsamt för elevernas självförtroende att de 

får skriva en text på dator eftersom även de som har en svårläst handstil kan få ihop en 

snygg text snabbt. Stina och Lena diskuterar detta vidare och menar att ytterligare en 

fördel med att skriva på dator är att eleverna enkelt kan skriva ut sin text och sedan 

hänga upp den på väggen. De menar att eleverna blir stolta och ser skrivuppgiften som 

meningsfull när deras verk hängs upp och andra kan se det. Alla lärare i studien 

uttrycker att när IKT blir en del av undervisningen så blir inlärningen lustfylld, eleverna 

tycker att det är roligt. Fördelar som lyfts fram är att när man lyckas fånga eleverna och 

de tycker det är roligt så utvecklas de också mer. Eleverna i Stinas klass har börjat 

skriva längre texter sedan de började använda surfplattor. Sara berättar att eleverna med 

hjälp av IKT kan lära sig genom lek. Hon menar att det är positivt eftersom eleverna 

kan lära sig saker genom leken utan att de tänker på det. 

 

Cardelús (2015:129ff) betonar att den inre motivationen är den starkaste drivkraften hos 

elever. Jenner (2004:42) beskriver vidare att en inre motivation är eftersträvansvärd hos 

eleverna för att de inte ska drivas av höga betyg. När elever skriver på datorn och 

resultatet blir en välskriven text, så som Stina och Lisa beskriver, kan de känna att de 

har gjort framsteg och behärskar kunskapen. Det är precis det som den inre 

motivationen drivs av, att utvecklas och äga en kompetens (Cardelús, 2015:129ff).  

 

Samtliga lärare i studien lyfter fram de möjligheter som IKT bidrar med för att göra 

lärandet lustfyllt och beskriver att eleverna tycker det är roligt när de får använda sig av 

IKT-verktyg i undervisningen. Oxstrand (2013:106) förmedlar resultat som också visar 

att elever är positiva till datoranvändning och tycker att det ska användas mer i skolan. 

Elever som uppfattar lärande som lustfyllt drivs av en inre känsla av meningsfullhet, 

intresse och njutning, vilket motiverar dem i deras inlärning (Cardelús, 2015:129ff). 
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Enligt skollagen ska utbildningen ge en livslång lust att lära (SFS, 2010:800). Om 

eleverna får skriva på datorn orkar de skriva mer eftersom de kan koncentrera sig på 

innehåll istället för form och skrivningen blir då roligare och mer motiverande för 

eleven (Trageton, 2014:143).  

 

När Stina låter eleverna skriva på datorn vid skrivinlärningen får de möjlighet att skriva 

i sin egen takt utifrån sina kunskaper. Genom att lärarna i studien låter eleverna skriva 

ut sina texter och hänga upp dem på väggen blir skrivandet meningsfullt för eleverna. 

De uppgifter lärare ger en elev måste vara på en nivå som eleven kan klara av och 

eleven måste inse varför den behöver lära sig det som uppgiften eftersträvar (Jenner, 

2004:42ff). Trageton (2014:143) bekräftar detta och beskriver att elever utvecklas och 

motiveras när de får skriva utifrån sin egen nivå. Han hävdar även att det är viktigt för 

eleverna att de har en mottagare när de skriver texter för att de ska bli motiverade att 

skriva. Cardelús (2015:129ff) lyfter fram egenförmågan som en central del för den inre 

motivationen, vilket innebär att eleven behöver uppleva att hen klarar av något för att 

hen ska kunna tro på sin egen förmåga.  

 

4.3.3 Underlättande av undervisningen 

Lena och Sara berättar om hur användningen av IKT kan underlätta undervisningen 

genom att innehåll blir synligt för alla elever samtidigt. Lena använder ofta projektor 

när något ska visas för eleverna. Hon säger även att hon är medveten om att det finns 

många bra program för interaktiva tavlor men att hennes kunskaper inte är tillräckligt 

stora för att hon ska kunna använda dessa program i sin undervisning. Hon anser att de 

interaktiva tavlorna kan ersätta blädderblocken på ett mer effektivt sätt. Klassen kan 

skriva en text tillsammans på datorn som kan skrivas ut direkt. Vidare nämner Lena 

fördelen med att använda internet för att information ska nå ut till föräldrar på ett 

smidigt sätt utan risk att informationen ska försvinna på vägen. Sara pratar om ett 

program som används i årskurs 4 där information blir synligt på ett enkelt sätt för alla 

elever. Lärarna lägger upp syfte, mål och uppgifter så eleverna kan nå informationen 

överallt. Användningen av internet har även gjort det lättare att hitta fakta och jämföra 

information. Det finns ett stort utbud som kan nås snabbt och enkelt.  

 

Stina berättar att den feedback hon ger på elevernas texter handlar både om innehåll och 

stavning beroende på hur långt de har kommit i sin utveckling. Både Sara och Lisa 
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beskriver att de tycker att det är svårt att få tiden att räcka till för att ge en djupare 

feedback på elevernas texter. Sara upplever att det inte finns mycket tid till att sitta ner 

med eleverna en och en. Hon lyfter fram att IKT ger bra möjligheter att ge feedback 

direkt till eleven genom särskilda program. Även Lisa beskriver program som läser upp 

vad eleverna har skrivit så de själva kan höra om det blir fel och i så fall enkelt rätta till 

det. Lena framhåller att läraren måste gå igenom elevernas texter tillsammans med dem, 

en och en. Hon betonar att läraren i början av elevernas skrivinlärning inte ska gå in och 

sätta bockar för det som är fel och sedan lämna det till eleverna för att själva rätta. Hon 

menar att eleverna i början inte kan se sina fel själva. I årskurs 3 däremot har eleverna 

blivit mer medvetna om sina fel eftersom de har fått träna på att bearbeta sina texter.  

 

Informanterna i studien uttrycker dock tekniska problem som en begränsning med 

användningen av IKT. Om interaktiva tavlor säger Stina: “Det fanns jättemycket roliga 

program på den men nu använder jag den ingenting. Den krånglade rätt ofta och då blev 

det rätt trist med de små eleverna.” Stina upplever att de tekniska problemen är mindre 

när dator och projektor används och använder därför dessa verktyg vid de tillfällen då 

interaktiva tavlor tidigare användes. Utöver de tekniska problemen nämner Lena och 

Lisa tillgång och kunskap som två begränsningar. De har inget stort utbud av IKT-

verktyg på skolan och har därför inte fått kunskaper om hur de hade kunnat användas i 

undervisningen.  

 

Lena och Sara lyfter fram projektor som ett användbart verktyg för att underlätta 

undervisningen. Det är något som även Oxstrand (2013:110f) har uppmärksammat i sin 

studie där resultatet visar att många lärare använder projektor flitigt i sin undervisning.  

 

Sara och Lisa framhåller IKT som en möjlighet för att ge direkt feedback till eleverna. 

Enligt Tragetons forskning (2014:63f) ökar kvaliteten på elevernas texter om de får 

möjlighet att redigera sina texter själva först innan en lärare ger återkoppling. Lena 

betonar dock att den feedback som dator och surfplatta ger i form av rödmarkeringar 

inte bör användas innan eleverna är mogna för det, eftersom de inte kan se sina fel 

själva i den tidiga skrivutvecklingen. De elever som har utvecklat en medvetenhet om 

textbearbetning och stavning uttrycker en positiv inställning till datorns och surfplattans 

rättstavningsverktyg (Oxstrand, 2013:106).  
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Samtliga lärare menar att en begränsning med att använda IKT i undervisningen är de 

tekniska problem som kan uppstå. Det betonar även lärarna i Oxstrands studie 

(2013:100ff) som berättar att de ofta har en reservplan när de planerar att använda IKT.  

Två andra begränsningar som framhålls i denna studie är kunskap och tillgång. 

Fortbildning är viktigt för att behålla lärares intresse för användning av IKT i 

undervisningen. För att lärare ska bli motiverade att fortbilda sig krävs stöd från rektor i 

form av tid under arbetsdagen (Oxstrand, 2013:153f). Användningen av IKT och 

skolans tillgång hänger ihop. För att fortbildning ska vara gynnsam och kunskap ska 

befästas hos lärare behöver det finnas tillgång till väl fungerande teknik på skolan. Det 

krävs alltså både digital kompetens och tillgång till fungerande teknik (Samuelsson, 

2014:87ff). 

 

4.3.4 Hjälpmedel 

Samtliga informanter ser surfplattor som ett bra hjälpmedel vid elevers skrivinlärning. 

Lisa, Lena och Stina berättar om fördelen med talsyntes när eleverna skriver texter. Det 

finns program som ljudar varje enskild bokstav först och sedan ordet som skrivits. 

Andra program ljudar först de enskilda bokstäverna för att sedan läsa upp hela 

meningen som skrivits. Eleverna har då möjlighet att själva höra om något ord blivit fel 

för att gå tillbaka i texten och rätta till ordet. Programmen markerar även de ord som 

stavats fel genom att stryka under dem. Stina berättar att eleverna sitter i par vid 

surfplattorna när de skriver texter och båda använder hörlurar för att kunna höra 

talsyntesen. Talsyntesen kan ibland låta konstig trots att ordet är rättstavat. Eleverna 

brukar ofta kommentera detta vilket ger läraren en möjlighet att förklara vad som blivit 

fel. 

 

Lena och Lisa anser att den största möjligheten med IKT som hjälpmedel gäller de 

elever som är i behov av stöd i sin skrivinlärning. Lena menar att det är viktigt att elever 

i behov av stöd får tillgång till dessa verktyg så tidigt som möjligt eftersom det tar tid 

för eleven att lära sig använda verktygen innan de kan fungera som hjälpmedel. Hon 

säger vidare att alla elever i behov har rätt till hjälpmedel och att det inte ska ha någon 

betydelse hur många i en klass som är i behov. Det är däremot något som skolor inte 

alltid har råd med. 
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Med hjälp av en talsyntes kopplas bokstävers grafem och fonem ihop varje gång de 

skrivs. Eleverna tränas då för att nå fonologisk medvetenhet. De elever som är 

fonologiskt medvetna är på god väg att lära sig skriva (Liberg et al., 2007:25). Vid 

skrivsvårigheter, så som dyslexi, visar sig ofta en bristande fonologisk medvetenhet hos 

eleven (Høien & Lundberg, 2013:13ff). Fonem och grafem är abstrakta enheter som är 

svåra att förstå. Høien & Lundberg (2013:218f) menar att det är viktigt att låta eleverna 

uppleva dessa enheter på ett multisensoriskt sätt för att underlätta förståelsen. Vid 

användningen av talsyntes får eleverna uppleva bokstäverna genom flera olika sinnen. 

Trageton (2014:63) betonar i likhet med tidigare nämnda forskare att talsyntesen kan 

hjälpa elever att övervinna skrivsvårigheter. Han skriver vidare att innehåll och form i 

elevernas texter ökar när de har möjlighet att bearbeta sina egna texter med hjälp av 

talsyntesen innan en lärare ger återkoppling. 

 

De tänkbara nackdelarna med användningen av talsyntes som Trageton (2014:63f) 

belyser är något Stina inte upplever. Eleverna kan arbeta i par och lyssna på rösten 

samtidigt båda två. Det sociokulturella lärandet blir därför inte lidande. Eleverna verkar 

inte heller påverkas negativt när talsyntesen påstår att ett ord är felstavat. Antingen 

försöker de hjälpa varandra eller vänder de sig till läraren för hjälp. Elever i en studie 

har själva uttryckt det som en fördel att programmen talar om när de stavat fel på något 

ord. De kan enkelt gå tillbaka och rätta sin text vilket de ansåg som uppmuntrande i sitt 

skolarbete (Oxstrand, 2013:106). Den tredje tänkbara nackdelen är även något som 

Høien och Lundberg (2013:65) har uppmärksammat. Ord som skrivs måste stavas 

ortografiskt eller väldigt likt för att programmen ska acceptera respektive automatiskt 

ändra dem. Det är dock ingenting som Stina uttrycker som ett problem i sin 

undervisning. 

 

Precis som Lena säger i intervjun behöver alla elevers behov tillgodoses. Det är något 

som står uttryckligen i Skollagen (SFS, 2010:800), att utbildningen måste ge alla elever 

det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Det betyder att alla elever 

som är i behov av hjälpmedel i en klass har rätt till det.  

 

4.3.5 Handstil 

Lisa, Lena och Sara lyfter fram pennans betydelse i den tidiga skrivinlärningen för att 

eleverna ska utveckla en läslig handstil. Läraren måste visa eleverna hur bokstäverna 
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formas och låta eleverna träna på detta. Lisa menar att eleverna måste få skriva mycket 

för hand för att utveckla sin handstil. Sara har medvetet valt att fokusera på papper, 

penna och böcker i skrivinlärningen för att hon vet att det blir mycket fokus på IKT i 

kommande årskurser. Hon har uppmärksammat att många elever tycker det är svårt när 

de måste använda papper och penna för att skriva och menar att eleverna måste träna på 

att skriva för hand också. Stina håller med om att eleverna måste träna på att använda 

pennan men menar att det kan göras genom andra uppgifter än bara skriva: ”Vi 

illustrerar alltid våra texter, det måste vara en bild ritad för hand till alla berättelser”. 

Både Stina och Lisa berättar att eleverna kan träna på att skriva läsligt genom att skriva 

av en färdig text. Elevernas texter ska då vara snyggt skrivna och rätt stavade. 

 

Stina arbetar med ”Att skriva sig till läsning” med sina elever. Hon berättar att eleverna 

i årskurs 1 inte skriver mycket för hand utan de skriver sina texter på surfplattor. I 

årskurs 2 arbetar de mer med att skriva för hand och mindre med surfplattorna. Eleverna 

skriver längre och finare texter i årskurs 2 sedan hon började använda sig av ASL. 

 

Lisa menar att det blir en begränsning att skriva på datorn om inte eleverna också ges 

tillfälle att skriva för hand. Hon menar att det är viktigt att de får träna på att skriva med 

penna för att eleverna inte ska bli ovana att skriva för hand: ”Det hör man ju på andra 

skolor där de använder mycket iPads och så, de eleverna är ju inte alls så duktiga på att 

skriva för hand”. Lena berättar om en elev som kom till klassen i årskurs 1 från en skola 

där de endast hade skrivit på dator. Denna elev kunde inte forma bokstäver med pennan 

eftersom han aldrig hade tränat på det. Lena menar därför att det är viktigt att arbeta 

både med penna och dator vid skrivinlärningen. Hon tycker precis som Lisa att det hade 

varit önskvärt att i skrivinlärningen kunna använda IKT hälften av tiden och penna 

hälften av tiden. 

 

Alla lärare i studien lyfter fram IKT vid skrivinlärningen som en möjlighet för elever 

med motoriska svårigheter. De menar att även de elever vars finmotorik inte är 

färdigutvecklad kan orka skriva och producera texter med hjälp av surfplatta eller dator. 

Stina betonar att utvecklingen går framåt när de får skriva på surfplattan eftersom det 

inte finns samma begränsningar i hur mycket de orkar skriva. 
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Samtliga lärare i studien berättar att de vid skrivinlärningen arbetar på olika sätt med att 

eleverna ska utveckla en läslig handstil, vilket krävs av eleverna för att uppnå 

godtagbara mål i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2011:223ff). Gustafsson och Mellberg 

(2005:78) framhåller i likhet med Liberg et al. (2007:28) att det är avgörande för barns 

tidiga skrivinlärning att de får ta del av de artefakter som är aktuella i samhället de lever 

i, till exempel penna, papper och böcker. Detta lyfter även Sara fram när hon betonar att 

man inte får glömma att använda sig av papper, penna och böcker i dagens digitala 

samhälle. 

 

Stina berättar att eleverna orkar skriva längre texter när de skriver på surfplattor istället 

för för hand. Taube (2013:57) betonar att om en elev har svårt att skriva för hand kan 

mindre koncentration ägnas åt textens innehåll. Det innebär att om en sådan elev istället 

får skriva på datorn blir texten mer innehållsrik. Om en elev skriver långsamt och måste 

koncentrera sig på att forma bokstäver så hinner hen kanske inte skriva ner sina tankar i 

den takt som de produceras (Taube, 2013:60f). 

 

Stina berättar att hennes elever skriver alla sina texter på surfplatta i årskurs 1 för att i 

årskurs 2 övergå till att skriva mer för hand. Trageton (2014:167) förespråkar detta 

arbetssätt och menar att det är större chans att undvika de motoriska svårigheter som 

kan uppstå hos yngre barn om handskrivning får en större roll först i årskurs 2. Precis 

som Trageton har Stina upplevt positiva resultat från denna metod för skrivinlärning. 

När det inte finns motoriska svårigheter hos eleverna är de mer entusiastiska att träna på 

sin handstil (Trageton, 2014:191) 

 

4.3.6 Multimodalitet 

Ett multimodalt arbetssätt är något som båda skolorna i vår studie framhåller som 

viktigt för elevers lärande. Stina berättar att de bland annat använder surfplattor med 

appar som kombinerar text, bild och ljud samt projektor för att visa filmer med 

pedagogiskt innehåll. När eleverna skriver texter använder de talsyntes för att använda 

flera sinnen samtidigt vid skrivinlärningen.  Exemplen ovan visar att IKT-verktyg är en 

del av det multimodala lärandet i skrivinlärningen, men Stina menar att det måste 

kompletteras med andra uppgifter också. På frågan om vilka möjligheter och 

begränsningar som Stina ser med användningen av IKT i skrivinlärningen svarade hon 

bland annat: ”Ibland kan man rita bilder, ibland kan man ta kort eller göra filmer. Det 
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finns många olika möjligheter för skapande och det är trevligt att skapa”. Vidare säger 

hon: ”Man måste ha det naturliga kvar också. Sinnena måste få användas. Och det är 

inte nyttigt att sitta still för länge bakom en skärm. Man måste få röra på sig också”. 

Stina uttrycker vikten av att ge eleverna olika möjligheter att träna på att skriva. Hon har 

därför många olika typer av uppgifter där eleverna får träna på denna färdighet. Bland 

annat kan eleverna träna på att skriva av texter för hand, göra pärlplattor i form av olika 

bokstäver eller sjunga alfabetssånger. Eleverna får även rita en bild för hand till de 

texter som de skriver på surfplattor. 

 

Lena uttrycker liknande tankar när hon säger: ”Lärare måste göra sitt eget smörgåsbord 

där man tar in lite från alla delarna och erbjuder lärande på olika sätt som barnen får 

plocka av”. Hon tycker att det är bra med ett varierat arbetssätt men på grund av att 

tillgången till IKT-verktyg är liten på skolan kan de inte användas i den utsträckning 

som hon hade velat. Lena använder dator för att kunna skapa filmer med eleverna, men 

hade tillgången varit större hade användningen i sin tur ökat. Hon ger förslag på att 

skriva, rita och använda Photoshop på datorer. Lena menar att användningen av IKT i 

skolan ger eleverna möjligheter att utforska annat än bara spel på sina datorer. Lisa 

berättar vidare att de även arbetat med IKT på skolan genom att eleverna har skrivit 

sagor för hand och ritat bilder till för att sedan renskriva texten på en dator. De har även 

använt projektor, på samma sätt som Stina beskriver, för att titta på filmer med 

pedagogiskt innehåll kopplat till elevernas skrivinlärning. 

 

Sara är den av våra informanter som inte använder några IKT-verktyg i sin 

skrivundervisning. Hon menar dock att det kan vara en fördel att använda IKT för de 

elever som lär sig visuellt. ”Men hur vet man vilka elever det är? Det är jättesvårt.” 

Vidare ser Sara stora möjligheter att få använda olika sinnen med hjälp av IKT-verktyg. 

Däremot tror hon att det tar bort mycket av kreativiteten hos oss människor om vi inte 

får tillräckligt stora möjligheter att skapa för hand. Hon säger även att 

verklighetsförankringen blir lidande av att bara skapa genom att flytta ett finger över en 

skärm. Eleverna behöver till exempel få hålla i saker eller bläddra i böcker för att erfara 

en större verklighetsförankring. 

 

I likhet med studiens informanter framhåller Selander och Kress (2010:36f) vikten av 

att elever får arbeta multimodalt i undervisningen. För att läraren ska få en bättre bild av 
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elevens kunskap är det viktigt att eleverna får rika, varierande möjligheter att uttrycka 

sin kunskap. Eleverna behöver även få tillägna sig information från olika källor så som 

böcker, tidskrifter, radio, tv eller digitala medier för att kunskapen ska bli djupare 

(Selander och Kress, 2010:28). Elever behöver alltså få använda både IKT-verktyg och 

andra källor. I samtliga intervjuer framgår det att IKT-verktyg är en tillgång i 

undervisningen men att det även krävs andra källor för att undervisningen ska präglas 

av ett multimodalt lärande. På båda skolorna har eleverna fått rita en bild för hand när 

de skrivit en text på dator respektive surfplatta, vilket är viktigt enligt tidigare forskning. 

Taube (2013:45) förklarar att bild och text kompletterar varandra och berättar något 

tillsammans i barns tidiga skrivande. 

 

På det sätt som informanterna beskriver sitt varierande arbetssätt kan kopplingar dras 

till den tidigare forskning som visar på positiva effekter för elevers lärande. Ahlberg 

(1992) visar i sin studie att elever når bättre resultat med varierande arbetsmetoder och 

Russell (2015) visar att elever får en mer positiv inställning till ämnet. Liberg et al. 

(2007:26) visar genom sin studie, i likhet med Russell, att elevernas inställning blir mer 

positiv genom användningen av IKT i undervisningen. Genom att använda IKT finns 

det stora möjligheter att låta eleverna använda många olika sinnen samtidigt och skapa 

ett multimodalt lärande. 

 

Användningen av IKT för att skapa ett multimodalt lärande har blivit allt viktigare i 

dagens samhälle. Gustafsson och Mellgren (2005:78ff) skriver att lärare måste se till det 

samhälle som eleverna lever i, vilket idag präglas av digitalisering. Det går även att se i 

läroplanen (Skolverket, 2011b:9ff) att informations- och kommunikationsteknologin ska 

vara en del av undervisningen i skolan. Där står det att elever ska använda modern 

teknik som verktyg för kommunikation, skapande och språk. 

 

Vidare behöver lärare möta alla elever efter deras olika behov (SFS, 2010:800). Det är 

något som Gustafsson och Mellgren (2005:78) använder som argument för 

användningen av multimodala metoder. När eleverna får arbeta med olika material som 

exemplen från intervjuerna visar, så som barnprogram med pedagogiskt innehåll, lekar 

där skriftspråket ingår och olika typer av skrivmaterial, kan alla elever få möjlighet att 

utvecklas. Sara uttrycker en osäkerhet inför att veta vilka elever som lär sig på vilket 
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sätt, vilket även det argumenterar för användningen av multimodala metoder för alla 

elever.  

 

4.3.7 En-till-två 

Både på Solrosskolan och Lavendelskolan får eleverna sitta två och två vid datorer eller 

surfplattor när de ska skriva texter. Lena har arbetat med att eleverna ska lära sig att 

skriva ett Word-dokument. De fick sitta två och två, i vissa fall tre och tre, och skriva 

sagor. Hon anser att det var en fördel att låta eleverna arbeta i par eftersom de kunde 

hjälpa varandra mycket under arbetets gång. Däremot tycker hon inte att det fungerade 

lika bra i de grupper som bestod av tre elever. Det visade sig att en elev ofta hamnade 

utanför gruppen i dessa fall. Detta är något som även Lisa håller med om. 

 

Stina som arbetar med metoden ASL ser också möjligheter med att låta eleverna arbeta 

två och två. Eftersom de skriver texter på surfplattor väldigt ofta försöker hon se till att 

eleverna byter skrivpartner med jämna mellanrum för att få ett större utbyte. Även Stina 

framhåller vikten av att få lära av varandra. 

 

Att använda sig av en-till-två istället för en-till-en som våra informanter berättar om är 

även något som tidigare forskning framhåller. Eftersom det bara behövs en halv 

klassuppsättning datorer eller surfplattor per klass blir det billigare för skolan. Det 

framkommer även att arbetsbördan blir mindre för läraren när eleverna kan hjälpa 

varandra och det blir färre arbeten att handleda (Trageton, 2014:62). Det är även en 

fördel för eleverna när de får skriva i par. Liberg et al. (2007:26ff) framhäver att det 

viktigaste stödet elever kan få i sin skrivutveckling är om de får skriva texter 

tillsammans med olika personer i olika sammanhang. I Tragetons studie (2014:175) 

uttrycker eleverna själva att de föredrar att skriva i par istället för att skriva enskilt av 

samma anledningar som Liberg et al. beskriver ovan.  

 

De fördelar som Fleischers forskning (2013:78) framhäver med en-till-en metoden 

jämfört med traditionella läroböcker går även att applicera på metoden en-till-två. Det 

handlar om att användningen av dator sparar tid och att eleverna kan skriva längre texter 

med ett estetiskt tilltalande resultat. Den nackdel som elever och lärare uttrycker med 

en-till-en-metoden är att det leder till ett ytligt lärande på grund av att eleverna inte har 
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möjlighet att diskutera sina kunskaper med varandra. I en-till-två-metoden blir detta 

möjligt och en djupare förståelse kan då uppnås. 

 

4.4 Sammanfattning 

Under detta avsnitt presenteras en sammanfattning av de möjligheter och begränsningar 

som lärare lyft fram i studien.   

 

4.4.1 Möjligheter 

Informanterna i studien ser flera möjligheter med IKT i skrivinlärningen. Eleverna 

behöver utveckla en förtrogenhet med IKT-användning för att bli en del av det 

digitaliserade samhället som de ska leva och verka i. Vidare lyfter lärarna i studien fram 

att elevernas motivation ökar när IKT används. Alla elever, även de som har motoriska 

svårigheter, klarar av att skriva längre texter eftersom större fokus kan läggas på 

innehåll istället för form. Detta bidrar till ökat självförtroende och en snabbare 

kunskapsutveckling. Lärarna upplever att eleverna tycker att det är roligt att skriva på 

dator och surfplatta, vilket leder till ett lustfyllt lärande. Med hjälp av IKT-verktyg är 

det lättare att göra information synligt för många elever samtidigt. Detta underlättar för 

både lärare och elever eftersom undervisningen blir mer effektiv. För att ge eleverna 

direkt feedback på texter de har skrivit är IKT ett bra hjälpmedel. Feedbacken kan vara i 

form av rättstavningsprogram eller talsyntes. Med hjälp av talsyntes kan eleverna lättare 

förstå kopplingen mellan fonem och grafem, vilket är en förutsättning för elevernas 

skrivutveckling. Kopplingen mellan fonem och grafem är något som barn i 

skrivsvårigheter har svårt att förstå. Därför är IKT-verktyg extra gynnsamma för dessa 

elever. Eftersom alla elever lär sig på olika sätt behöver lärare använda sig av flera olika 

metoder i sin undervisning. Ett multimodalt lärande blir därför viktigt. Alla lärare i 

denna studie framhåller att IKT-verktyg är en viktig del av det multimodala lärandet. 

Det måste dock kompletteras med många andra metoder för att IKT-verktyg inte ska bli 

en begränsning i undervisningen istället för en möjlighet. 

 

4.4.2 Begränsningar 

Samtliga informanter framhåller att det finns begränsningar med IKT-användningen i 

skrivundervisningen. De begränsningar som lärarna lyfter fram som de själva inte kan 

påverka är tekniska problem och tillgång till IKT. Lärarna berättar att de behöver en 

reservplan när de har planerat att använda sig av IKT, eftersom det är stor risk att 
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tekniken inte fungerar. De framgår även i intervjuerna att lärare väljer bort vissa verktyg 

när problem har uppstått för många gånger. När tillgång till IKT skiljer sig mycket 

mellan skolor blir inte skolan likvärdig. Det är även svårt för de lärare som har liten 

tillgång att utveckla kunskaper om hur IKT-verktygen kan användas på ett gynnsamt 

sätt i undervisningen.  

 

Det som lärarna framhåller som centralt för att IKT inte ska bli en begränsning är att 

läraren måste komplettera den feedback datorn kan ge till eleverna. Datorn kan inte ge 

feedback som anpassas efter den enskilda eleven och den feedback som ges blir ytlig 

och ibland även fel. För att datorns feedback inte ska bli en begränsning måste lärare 

vara medvetna om detta och inte förlita sig endast på datorns feedback. Det är även 

viktigt att eleverna får träna på att skriva för hand för att utveckla en läslig handstil. 

Detta kan göras vid specifika tillfällen eller perioder, alternativt fortlöpande i 

utbildningen. Informanterna i studien framhåller vikten av att eleverna får använda 

papper och penna för att träna sin finmotorik, antingen genom att skriva eller rita. Detta 

bidrar till att de utvecklar en läslig handstil.  

 

Användningen av IKT kan även bli en begränsning om en-till-en-metoden används 

uteslutande. När IKT används i undervisning bör lärare ta hänsyn till det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Eleverna måste få möjlighet att interagera med varandra, vilket 

en-till-två-metoden uppmuntrar.  
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5 Diskussion  
Studiens utgångspunkt var att undersöka några lärares syn på användning av IKT i 

skrivundervisningen i årskurs 1–3. Eftersom samhället har blivit alltmer digitaliserat har 

skolan tvingats följa med i denna utveckling. Vi vill därför gå tillbaka till den fråga som 

ställdes i inledningen: Har lärare följt med i teknikutvecklingen i tillräcklig utsträckning 

och besitter de tillräckliga kunskaper för att kunna använda IKT i sin 

svenskundervisning på ett sätt som gynnar elevers skrivutveckling? 

 

IKT blev en del av skolans värld genom teknisk push, vilket innebär att det inte var 

något som efterfrågades av lärarna utan ett politiskt beslut (Riis, 2016). Tallvid 

(2015:93) pekar på att de stora satsningar som har gjorts på teknisk utrustning i 

klassrummen inte har fått de önskade effekterna. Hans studie visar att få lärare 

integrerar tekniken i undervisningen. Utifrån resultatet i vår studie kan man se att 

anledningen till detta kan vara bristande kunskap om och tillgång till IKT. Om skolan 

ska kunna förbereda eleverna för det digitaliserade samhället behöver alla skolor få 

större tillgång till olika tekniska verktyg men också utbildning i hur dessa kan användas 

i undervisningen.  

 

Ytterligare ett argument för att tillgång till och kunskaper om IKT måste öka är för att 

utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Styrdokumenten är 

något alla inom skolans verksamhet måste förhålla sig till. För att eleverna ska kunna 

uppnå målen i läroplanen krävs tillgång till IKT-verktyg. Studiens resultat visar att den 

skolan med liten tillgång efterfrågar större tillgång till IKT och lärarna framhåller att de 

hade använt sig av verktygen i större utsträckning om tillgången funnits. Användningen 

av IKT i undervisningen skiljde sig mellan lärarna på skolan med stor tillgång till IKT, 

vilket delvis berodde på deras olika kunskapsnivåer. Det visar på vikten av att införande 

av verktyg i skolan genom teknisk push behöver följas av satsningar på didaktisk 

kompetens inom området.  

 

Oxstrands (2013:107ff) studie visar att lärares användning av IKT i undervisningen är 

beroende av deras intresse för medier. Det är något som även vår studies resultat 

synliggör. Det går att se ett mönster i lärarnas privata användning av IKT och deras 

inställning till användningen av IKT i undervisningen. De som har en positiv inställning 

till dessa verktyg i privatlivet har också en positiv inställning till dem i skolan. Sara som 
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har upplevt att datorer kan leda till missbruk är istället mer kritisk till att användningen i 

skolan ska öka. Resultatet visar däremot inget samband mellan tillgång och inställning 

till IKT. Trots att tillgången till IKT skiljer sig på skolorna uttryckte en lärare från 

respektive skola att de var positiva till att använda IKT i undervisningen medan de 

andra två lärarna var mer kritiska. Oxstrand (2013:153f) menar att fortbildning är en 

viktig del för att öka lärarnas intresse.  

 

Tankar har framkommit i studien om vilken betydelse IKT kommer ha i skolan i 

framtiden. Informanterna utrycker varierade uppfattningar i denna fråga. Stina tror att 

användningen kommer öka i framtiden och att möjligheterna blir fler och fler med tanke 

på den snabba teknikutvecklingen i samhället. Däremot är hon osäker på om skolan 

kommer följa med i samma takt. I likhet med Stina tänker Lisa att användningen 

kommer öka. Hon nämner även att handstilen troligtvis kommer få mindre betydelse. 

Sara menar att digitaliseringen av skolan ännu inte har nått sin topp, men när detta sker 

kommer man inse vilken förlust det innebär att inte kunna skriva någonting för hand 

längre. Lena beskriver i sin tur IKT som en trend inom skolan och menar att lärare ska 

ta vara på de möjligheter med användningen av IKT som de själva ser. Utifrån hur 

skolan ser ut idag behövs bättre tillgång till IKT och större kunskaper om hur verktygen 

kan användas i undervisning. Däremot vet vi inte hur framtiden kommer se ut och det 

finns därför en risk med för stora satsningar inom detta område. 

 

Avslutningsvis är samtliga informanter positiva till IKT-användning i 

skrivundervisningen samtidigt som de är medvetna om de begränsningar som 

användningen kan medföra. Om IKT används på rätt sätt ser de stora möjligheter med 

användningen. Den bidrar till att elevernas eventuella motoriska svårigheter kan 

undvikas, längre och mer innehållsrika texter kan produceras samt att ett multimodalt 

arbetssätt möjliggörs. Detta leder i sin tur till att eleverna blir mer motiverade och 

lärandet mer lustfyllt.  
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

Hej! 

 

Vi heter Caroline Malmsten och Sofie Karlsson och vi läser vår sista termin på 

grundlärarprogrammet med inriktning på arbete i förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1-3. Vi ska skriva ett examensarbete i ämnet svenska som inriktar sig på 

användning av IKT i skrivinlärning. Med IKT menas informations- och 

kommunikationsteknik, så som surfplattor, datorer, interaktiva tavlor, projektor med 

mera. Syftet med arbetet är att ta reda på vilka möjligheter och begränsningar lärare ser 

med användningen av IKT i skrivinlärningen för årskurs 1-3 samt hur den kan påverkas.  

 

För att få svar på denna frågeställningen vill vi göra intervjuer med lärare som 

undervisar i ämnet svenska för årskurs 1-3. Under intervjun kommer ljudupptagning ske 

men materialet kommer raderas efter att studien avslutats. Deltagandet i intervjun är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Allt deltagande kommer vara helt anonymt och 

resultatet kommer endast användas som forskningsunderlag i vårt arbete. Intervjuerna 

uppskattas att ta cirka 30 minuter. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss! 

 

Med vänliga hälsningar Caroline Malmsten och Sofie Karlsson 

 

Caroline Malmsten 

Mobil: 070-XXX XX XX 

Mail: xxx@student.lnu.se   

Sofie Karlsson 

Mobil: 073-XXX XX XX 

Mail: xxx@student.lnu.se   

 

  



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Vill du berätta lite om dig själv och skolan du arbetar på? 

o Utbildning? 

o Tjänst på skolan? Klasslärare? Planerar självständigt?  

o Verksamma år inom skolan? 

o Antal elever på skolan/i klassen? 

• Hur mycket använder du datorer, surfplattor och liknande hemma? Till vad? 

• Har du några barn? I så fall, hur ser deras användning av datorer och liknande 

ut?  

 

Utvecklande frågor 

• Vilken tillgång har ni lärare till IKT på skolan? 

o För lärare? 

o För elever? 

o Vilka kunskaper har du kring hur dessa verktyg kan användas i 

undervisningen? 

o Har du fått någon utbildning eller fortbildning i hur IKT kan användas i 

undervisningssyfte? 

o Har skolan erbjudit utbildning? 

o Är det något ni lärare är intresserade av att få? I så fall, har ni uttryckt 

detta intresse? 

 

Svenskundervisning - skrivinlärning  

 

• Hur arbetar ni med skapandet av olika typer av texter?  

o Vilka typer av texter får eleverna arbeta med att skapa? Till exempel 

sagor, faktatexter eller texter där ord och bild samspelar.  

o Arbetar ni på olika sätt med olika typer av texter? (Strategier för att 

skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild 

samspelar.) 

• Får eleverna någon feedback på sina texter när de känner sig klara?  

o På vilket sätt ges feedbacken i så fall?  



  
 

III 

o Vad brukar du ge feedback på? Till exempel innehåll eller stavning. 

o Får eleverna möjlighet att ändra något i sina texter utifrån feedbacken? 

(Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom 

sin text och göra förtydliganden.)  

• Hur arbetar ni med att utveckla elevernas kunskaper om språkets struktur? Så 

som stor och liten bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken och stavning. 

(Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och 

utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära 

texter.) 

• Hur arbetar ni för att eleverna ska utveckla en läslig handstil?  

o Planerar du specifika uppgifter för att eleverna ska få träna på att skriva 

för hand eller kommer det automatiskt vid andra uppgifter?  

o Hur ofta ges dessa tillfällen?  

• Hur arbetar ni för att eleverna ska få träna på att skriva på datorn?  

o Specifika uppgifter eller automatiskt vid andra uppgifter? (Handstil och 

att skriva på dator.)  

o Hur ofta ges dessa tillfällen?  

• På vilket/vilka sätt arbetar ni med alfabetet kopplat till skrivinlärningen? 

o Alfabetisk ordning (Alfabetet och alfabetisk ordning.) 

o Samband mellan ljud och bokstav. (Sambandet mellan ljud och bokstav.)  

 

• Vilka verktyg använder du vid elevernas skrivinlärning? 

o Vilka elever får ta del av dessa verktyg? 

o Varför ser användningen ut som den gör? Hade det sett annorlunda ut om 

tillgången var större? 

• Vilka möjligheter ser du med användningen av IKT vid skrivinlärningen? 

• För vem?  

• För vilka syften? Specifika mål?  

• Vilka verktyg? surfplatta, dator, interaktiv tavla, projektor osv.  

• Vilka begränsningar ser du med användningen av IKT vid skrivinlärningen?.  

• För vem?  

• För vilka syften? Specifika mål?  

• Vilka verktyg? surfplatta, dator, interaktiv tavla, projektor osv.  



  
 

IV 

• Hur anser du att elevens skrivinlärning kan påverkas av användningen av IKT i 

undervisningen?  

• Hur ser du på skrivundervisningen i framtiden?  

o Mer eller mindre IKT-användning?  

o Vilken roll kommer IKT spela i undervisningen i framtiden?  

o Nya möjligheter som kan komma?  

 

 


