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Abstrakt 
 
“It must be right and correct!” 

- An interview study of text processing in the younger years of school 
 

Progress in technology has resulted in new aids in the form of writing tools which make 

it easier for pupils to revise their texts. This interview study investigates how four 

teachers view paper-based and screen-based text processing in the younger years of 

school. It is still paper-based text revision that dominates in schools, and the teachers 

point out the shortage of digital tools and competence. The choice of processing method 

is affected by the aim, whether it concerns content or form. The result shows that digital 

tools can be of help for pupils with difficulties, but the interviewed teachers also 

emphasize the value of mastering handwriting, and they would like to see screen-based 

text processing as a complement to traditional paper-based text processing. 
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1 Inledning 
 

Skolan måste ligga i samhällsutvecklingens framkant. I bänkarna sitter vår framtid […] 
Skolans uppgift är att lära eleven att orientera sig i det samhälle hen verkar nu och i 
framtiden. (Fleischer & Kvarnsell, 2015:11,16) 

 

Ständiga förändringar och utveckling inom IT gör att barn växer upp i en värld där 

digitaliserade verktyg blir allt vanligare som ett hjälpmedel i vardagen. Skolan har 

under de senaste årtionde ökat sin medvetenhet om digitaliserade verktyg och även där 

har datorer och surfplattor blivit vanligare. 

 

Att kunna läsa och skriva är grundläggande förmågor som krävs för att leva och verka i 

samhället och de påverkar elevernas inlärning i alla skolämnen. Språk-, läs- och 

skrivutveckling står högt upp på skolans agenda, och för att uppnå dessa mål behövs en 

lärare som genom god pedagogik och övning utgår från elevernas förkunskaper och 

främjar deras inre motivation och drivkraft (Liberg, Geijerstam & Folkeryd, 2010:7, 

41). Ingvar Lundberg skriver att digitala verktyg kan vara motivationshöjande och 

ordbehandlingsprogram kan synliggöra skrivregler för eleverna och förenkla 

korrigeringen av texter. Även skribenter med svårigheter kan gynnas positivt genom 

användandet av dator för att öva stavningsprinciper (Lundberg, 2008:69f). 

 

Elever ska redan i de yngre åldrarna få möta och producera elevnära texter med korrekt 

ortografi när det gäller användning av interpunktion, versaler, gemener och 

stavningsregler (Lgr 11:223). Textskrivande bör ses som en process där elever med 

hjälp av olika strategier kan uppfylla ovannämnda krav. Detta kan möjliggöras genom 

lärarens feedback och korrigering av elevernas texter. Denna studie utgår från två 

tillvägagångssätt vid textbearbetning, pappersbaserad textbearbetning, i form av papper 

och penna, och skärmbaserad textbearbetning där digitala verktyg är ett hjälpmedel vid 

bearbetningen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka vilken syn fyra verksamma lärare har på pappersbaserad och 

skärmbaserad textbearbetning för att synliggöra om och hur digitala verktyg kan vara ett 

hjälpmedel för elever i skolans yngre år i deras skrivutveckling. 
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Utifrån syftet ställs följande frågor: 

-‐ Hur definierar lärarna begreppet textbearbetning? 

-‐ Vilka tillvägagångssätt använder lärarna vid textbearbetning? 

-‐ Vilka fördelar och nackdelar beskrivs vid användning av pappersbaserad 

respektive skärmbaserad textbearbetning? 

 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt ges en bakgrund och förklaring till vald teoretisk utgångspunkt. Avsnittet 

börjar med att förtydliga vad som står skrivet i läroplanen för svenska om användandet 

av dator. Sedan följer avsnitt om tidigare forskning om skriftspråksutveckling och 

textbearbetning. Därefter behandlas digitaliseringen i skolan och fördelar och nackdelar 

med att använda digitala verktyg i undervisningen. Efter detta förklaras pappersbaserad 

och skärmbaserad textbearbetning och vad de innebär i praktiken. Avslutningsvis 

förtydligas vald teoretisk utgångspunkt för denna studie. 

 

2.1 Läroplanen 
Enligt läroplanen (Lgr11) är skolans uppdrag att förmedla de bestående kunskaper som 

utgör samhällets referensram och som eleverna behöver besitta för att kunna orientera 

sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt (Lgr11:9). För att aktivt kunna delta i dagens samhälle krävs att 

individen behärskar språket i både tal och skrift. Eleverna behöver få tilltro till sin 

språkliga förmåga och intresse för att läsa och skriva. Att undervisa i läs- och 

skrivinlärning är mycket mer än bara bokstäver och ljud. Eleverna ska behärska språkets 

struktur, kunna skapa egna texter, genomföra enkla textbearbetningar och lära sig skriva 

för hand och på dator (Lgr11:222f). Elevernas skriftspråksutveckling är en process, och 

genom läroplanens kunskapskrav ges läraren ett hjälpmedel för att synliggöra elevernas 

progression. För årskurs 3 sägs:  
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven 
använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta 
använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter […] Dessutom kan eleven 
utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån 
respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. (Lgr11:227) 
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Kraven ökar kontinuerligt och redan i årskurs 6 förväntas eleverna inte bara bearbeta sin 
text utan även medvetet ”bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet” (Lgr11:228). 
 

2.2 Skriftspråksutveckling 
Skriftspråket är ett tankeredskap och en kommunikationsform som man lär sig behärska 

i en krävande process. Skrivning fordrar planering och redigering till skillnad från 

samtal i ett personligt möte mellan individer (Lundberg, 2008:7ff). Skriftspråket är 

uppbyggt av grafem, skiljetecken, siffror och ideogram. I alfabetet har varje grafem 

tilldelats ett fonem. För att kunna knäcka den alfabetiska koden, vilket innebär att kunna 

avkoda och skriva ord, behöver eleverna förstå sambandet mellan bokstav och ljud. Då 

ett fonem kan ha flera grafem och låta olika beroende på bland annat dialekt kan det bli 

svårt för de elever som inte förstår det komplexa sambandet (Lundberg, 2008:16ff, 

Fridolfsson, 2015:158).  

 

För att kunna producera texter måste eleverna lära sig det hantverk som skrivning 

innebär. För vissa elever kan hantverket bli ett hinder för en god skrivutveckling, och 

för att förhindra detta behövs att handskriftens betydelse tydliggörs för eleverna samt att 

en inre lust väcks. Svårigheter med finmotoriken till exempel vid pennfattningen 

medför att eleverna behöver ägna stor energi på att utföra rörelser, vilket leder till att 

fokus förflyttas från vad som skrivs till hur det ska skrivas. Det kan leda till trötthet och 

spänningar (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993:10, 26) och för att undvika detta 

används ibland digitala verktyg vid skrivinlärning i skolan. En nackdel är att då förloras 

den sensoriska närheten till skriften som skrivande med penna innebär (Lundberg, 

2008:42, 97, Fridolfsson, 2015:170ff), och man kan också göra kognitiva förluster 

eftersom ”[m]otoriken vid handskrift hjälper också till att prägla minnesbilden av 

bokstavens form” (Lundberg, 2008:96).  

 

Nästan i varje klass finns det någon elev som får kämpa extra mycket för att lära sig 

behärska skriftspråket trots speciella insatser. En av orsakerna kan vara dyslexi, vilket 

innebär att eleven har problem att urskilja och hantera fonem, och för dessa elever kan 

dator med ordbehandlingsprogram vara ett stort stöd. Det gäller då att läraren stimulerar 

elevers intresse för att öka deras självkänsla och undvika en negativ spiral (Häggström, 

2010:240, 243, 251). En annan orsak till svårigheter kan vara neuropsykiatriska 

problem. Även där är det av vikt att läraren är lyhörd och anpassar sin undervisning 

utifrån elevens behov och förutsättningar (Bruce, 2010:255, 264f). 
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I skolan lär sig elever skriftspråket och övar för att uppnå automatisering. 

Förhoppningen är att eleverna ska kunna ”uppfatta eller producera de skrivna orden på 

samma direkta och omedvetna sätt som de talade orden” (Lundberg, 2008:12). En annan 

arena där barn kan möta skriftspråket är hemmet. Lundberg (2008) skriver att hemmet 

kan bidra med att barnen lär sig läsriktning, namn på bokstäver, skriftspråkets 

symboliska kraft, ordbildning, syntaktiska konstruktioner, berättelsers uppbyggnad samt 

en rikare vokabulär och ett intresse för skriftspråket. En stimulansfattig miljö påverkar 

barns utvecklande av skrivfärdighet och deras ordförråd negativt (Lundberg, 2008:23ff, 

41, 43). 

 

Lundberg (2008) beskriver två olika sätt att bygga upp skrivundervisningen, 

processorienterad och produktorienterad skrivundervisning. Den produktorienterade 

skrivundervisningen fokuserar på slutprodukten istället för processen. Läraren ser på 

elevens skrivna text, granskar den och kommenterar hur eleven ska förbättra den 

(Lundberg, 2008:102). Vid processorienterade skrivundervisningen ses skrivandet som 

en längre process där faserna planering, omformning av tankar och revidering sker i 

flera led. I alla faserna är läraren delaktig med stöd och för eleven framåt i skrivandet 

genom vägledning utifrån elevens egna förutsättningar (Lundberg, 2008:102). 

”Eleverna får […] utveckla sin förmåga att bearbeta det de skriver utifrån andras råd 

och utifrån sina egna bedömningar” (Lundberg, 2008:103). Den processorienterade 

skrivundervisningen kräver mycket och därför är det av stor vikt att läraren ger eleven 

verktyg för att underlätta processen (Lundberg, 2008:38ff, 104). Läraren bör göra 

undervisningen levande vid utvecklandet av skrivstrategier genom att låta eleverna möta 

och skriva olika sorters textgenrer. Elevers texter kan sedan tjäna som resurser i 

klassrummet både för författaren av texten och för kamraterna (Liberg, Geijerstam & 

Folkeryd, 2010:13).  

 

Enligt Strömquist (2007) ger skolan oftast en skev uppfattning om hur skrivprocessen 

egentligen ser ut. En vuxen skribent bearbetar sin text ett flertal tillfällen och ser det 

som en viktig, omfattande och kontinuerlig process. En text läses igenom och bearbetas 

flera gånger både när det gäller stavning och innehåll. I skolans värld har denna process 

kortats ner till att eleven skriver och läraren samlar in, läser och rättar. Eleverna får en 

felaktig uppfattning om skrivandets process vilket kan leda till tappat självförtroende. 
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Skolan behöver vänja eleverna vid det arbetssätt som faktiskt används av vuxna 

(Strömquist, 2007:115f). 

 

2.3 Textbearbetning i skolans yngre år 
I kommentarmaterialet för svenska (Skolverket, 2011) står det att eleverna ska ges 

möjligheten att lära sig hur texter konstrueras och en förståelse för att den första texten 

alltid kan utvecklas och förbättras. Genom att bearbeta texter kan eleverna få syn på 

olika företeelser i språket och förstå hur texters budskap förändras genom språkliga val. 

Förmågan att kunna textbearbeta är viktig för att klara de krav som ställs på skrivandet i 

vidare studier och i arbetslivet (Skolverket, 2011:8, 13).  

 

Bearbetning och bedömning av en skriven text kan fokusera både på form och innehåll. 

Taube (2011) beskriver att form kan vara interpunktion och rättstavning men även 

textens läslighet när det gäller handstil. Innehållet avser textens röda tråd, samt om 

läsaren kan förstå vad skribenten avser med sin text. Att textbearbeta är inte lätt, och för 

de yngre eleverna kan det vara svårt att värdera sin egen text då skribenten kan bli 

”hemmablind”. Att textbearbeta och ge enkla omdömen kräver reflektion om texter och 

dess utformning (Taube, 2011:113f). Oftast är det läraren som kommenterar vad eleven 

behöver korrigera i sina texter. Eftersom eleverna är i starten av skrivinlärningen är 

stavning en av de faktorer lärare behöver uppmärksamma. En del av stavfelen kan bero 

på att eleverna har svårigheter att skilja vardagsspråk och skolspråk åt. Vardagsspråket 

är dialogiskt, konkret och situationsbundet, medan skolspråket oftast är monologiskt, 

mer planerat och abstrakt. Eleverna behöver lära sig hur de ska kunna anpassa 

vardagsspråket till andra funktioner (Liberg, Geijerstam & Folkeryd, 2010:30ff).  

 

Fridolfsson (2015) beskriver hur en del lärare som undervisar i de yngre åldrarna 

undviker att rätta elevernas stavfel för att inte hämma deras motivation och skrivlust, 

medan andra har en för sträng hållning till stavfel. Läraren behöver ta hänsyn till att 

skrivutveckling är en process där avvägningar utifrån elev och syfte med den skrivna 

texten behöver göras (Fridolfsson, 2015:180f). O´Sullivans (2000) studie visar att elever 

använde sig av olika och ibland flera strategier när de skulle lära sig stava. Faktorer som 

påverkade var att eleverna kunde integrera olika förmågor (fonemisk, grammatisk och 

semantisk medvetenhet) och att de kontinuerligt fick öva på att skriva längre texter, men 

det som spelade störst roll var läraren. Undervisningen behöver vara effektiv och 
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mångfasetterad. Genom engagemang, entusiasm och aktivt demonstrerade strategier kan 

lärare aktivera eleverna att tänka på och diskutera stavning, vilket leder till att eleverna 

kan planera och ta ansvar för sin egen progression inom textskapandet (O´Sullivan, 

2000:9ff). 

 

För elever i skrivutvecklingens tidiga stadier är respons en viktig del av 

textbearbetningen. För att öka motivationen behöver eleverna känna att de skriver för en 

mottagare. Lärare har en viktig roll i att stimulera elevernas skrivproduktion och detta 

kan göras genom verbala kommentarer. Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) 

genomförde en studie av elever under tre år för att se deras skrivutveckling. Resultatet 

visar att trots olika förutsättningar var det när eleverna fick respons på sina texter som 

mest energi och engagemang visades (Bergöö m.fl.1997:41f, 60f, 67, 78, 87). Slutsatsen 

är att eleverna motiverades av att deras texter hade en mottagare och att respons gavs. 

Eleverna hade olika förutsättningar och behov men kunde producera likartade texter 

med skillnader i utseende och form. Undervisningen behöver anpassas efter elevens 

aktuella kunskaper och intressen för att en progression ska bli tydlig. 

 

Hur lärare introducerar och arbetar med textbearbetning kan se olika ut. En avgörande 

faktor för vilket förfaringssätt som används är elevens förutsättningar och i vilket syfte 

texten producerats. En vanlig metod är frekvent formativ återkoppling i form av 

muntliga eller skriftliga kommentarer. Läraren visar genom informationsrik 

återkoppling hur eleven kan komma vidare i sin skrivutveckling och förbättra sina 

texter. En måttstock läraren kan utgå ifrån är de nationella proven som eleverna behöver 

klara av i årkurs tre (Lundahl, 2014:127f). Om texten är skriven på dator kan läraren ta 

hjälp av ordbehandlingsprogrammets kommentarfunktion för att tydligt visa var eleven 

behöver korrigera eller utveckla sin text (Fleischer & Kvarnsell, 2015:125f). 

 

När elever vid bearbetning ska bedöma sina egna och andras texter kan läraren ta hjälp 

av checklistor och ”two stars and a wish”. Det viktiga vid kamratbedömning är att det 

finns ett gott klassklimat så att bedömningen blir konstruktiv (Lundahl, 2014:138f). 

Lundahls (2014) studie ger exempel på lärare som använt effektiva strategier vid 

kamratbedömning av texter i de yngre åldrarna. Eleverna fick läsa igenom varandras 

texter och stryka under de ord som var felstavade. Eleven läste sedan upp texten högt 

och gruppen diskuterade hur förbättring av texten kunde göras utifrån frågeställningar 
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givna av läraren. Kamraterna ger inte bara kritik utan förklarar även varför de anser att 

dessa delar bör förbättras. Läraren inflikar även kommentarer och frågar hur eleven ska 

arbeta vidare med texten. Eleven föreslog att han ska renskriva på datorn eftersom 

kamraterna tipsat om att ordbehandlingsprogrammet kan hjälpa till med stavningen 

(Lundahl, 2014:139ff). I detta exempel får vi se att eleven tar en rättad kamratbearbetad 

pappersskriven text och för över den på datorn och därmed använder sig av 

skärmbaserad textbearbetning. 

 

2.4 Digitala verktyg i skolan 
Skolverkets IT-uppföljning (2016), genomförd för att kartlägga IT- användningen och 

IT- kompetensen i skolan, visar att användandet av digitala verktyg har ökat kraftigt i 

skolan de senaste åren, även i grundskolan. År 2012 delade tre elever på en dator, 

hälften av alla klassrum hade fast dataprojektor och tre av fyra lärare hade tillgång till 

egen dator. En av tio skolor var 1:1-skolor (Skolverket, 2016:3f) vilket innebär att varje 

elev har tillgång till en egen dator eller ipad (Hylén, 2013:18, Skolverket, 2016:3). Nu 

samsas 1,8 elever om en dator, tre av fyra klassrum har fast dataprojektor, alla lärare har 

tillgång till egen dator och en av fyra skolor är numera 1:1- skolor. IT-användandet har 

således ökat både bland elever och lärare. Lärare använder numera dator även vid 

administrativt arbete, men 50 % av alla verksamma grundskolelärare anser att de 

behöver mer kompetensutveckling om IT som pedagogiskt verktyg. En av tre lärare 

anser sig även behöva utbildning i grundläggande datakunskap. 66 % av verksamma 

lärare i grundskolan upplevde att skolan saknade tillräckligt med pedagogiskt IT-stöd. 

För att effektivt kunna använda IT i undervisningen är god internetuppkoppling en 

förutsättning. 2012 ansåg sig sju av tio grundskolor ha för dålig kapacitet, idag gäller 

detta sex av tio (Skolverket, 2016:3ff, 12). 

 

Fleischer och Kvarnsell (2015) tar upp fyra motiv till varför skolan bör införa mer IT. 

Det första motivet är att skolan behöver förbereda eleverna för kunskapssamhället. Det 

andra motivet är att användandet av IT i skolan kan ses som ett medel att individanpassa 

undervisningen och skapa lika förutsättningar för alla elever. Emellertid behöver det tas 

i beaktande att bara för att eleven har en dator betyder det inte att elevens 

förutsättningar ökar, utan läraren behöver veta hur IT kan bli ett effektivt hjälpmedel. IT 

är ett hjälpmedel inte bara i undervisningen utan även vid administrativa uppgifter, 

vilket är det tredje motivet, men det är inte alla lärare som lyckas med effektiviseringen. 
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Det sista motivet är att skolan ska vara den drivande kraften som gör eleverna till aktivt 

verkande samhällsmedborgare (Fleischer & Kvarnsell, 2015:52ff). 

 

Finns det en kompetent pedagog till hands finns det flera fördelar med att introducera 

digitala verktyg i undervisningen, till exempel att eleverna kan träna på att vara 

källkritiska och lära sig datorns funktioner. Datorn kan även främja ett kollektivt 

lärande och sociala kontakter kan tas oberoende av var man befinner sig. Appar kan 

vara ett stöd för elever med motorik- och koncentrationssvårigheter genom att de får 

ljud och text upplästa. Tack vare detta kan elevernas motivation och kreativitet öka, 

men spänningsmomentet kring användning av digitala verktyg kanske avtar när datorn 

blivit en del av skolvardagen (Fleischer & Kvarnsell, 2015: 58ff, 92, 96, 102, 111).  

 

Läraren behöver vara väl medveten om vilka risker det finns med användandet av 

digitala verktyget som hjälpmedel. En viktig aspekt är att känselsinnet utesluts, vilket 

kan försvåra vid skrivinlärning, för handskriften behöver automatiseras och vid flitigt 

användande av digitala verktyg kan detta försvåras. En annan aspekt är tangentbordet 

där bokstäverna presenteras som versaler, men när vi skriver så skrivs bokstäverna ut 

med gemener vilket försvårar för eleven att lära sig skriftens konventioner. Därför är det 

viktigt att digitala verktyg inte används för tidigt i elevens skriftspråksinlärning 

(Fridolfsson, 2015:171). En pedagogisk metod som invänder mot Fridolfsson 

resonemang är ASL, Att skriva sig till läsning, vilket innebär att varje elev har tillgång 

till och frekvent använder ett digitalt verktyg. Redan i förskoleklass börjar pedagogerna 

med hjälp av digitala verktyg låta eleverna leka med bokstäver och lära sig var de sitter 

på tangentbordet. Under årskurs ett skriver eleverna de flesta av sina texter på digitalt 

verktyg, vilket gör att lärarna lättare kan fokusera på innehållet. Inför en textbearbetning 

kan läraren eller kamraterna skriva en kommentar i dokumentet som eleven sedan enkelt 

kan ta bort efter redigering. Enligt ASL-metoden introduceras eleverna i årskurs två för 

handskrift, och forskningsresultat har visat att de elever som undervisas enligt ASL inte 

uppvisar någon skillnad i handskrift jämfört med de som använt papper och penna sedan 

ettan (Trageton, 2014:109f, 119, 133, 160, 184). 

 

Enligt Fleischer och Kvarnsell (2015) är risken med att använda dator i undervisningen 

att det kan bli ett ytligt lärande eftersom eleverna inte reflekterar över vad de skriver. 

Mängden tillgänglig information kräver att eleverna kan koncentrera sig och urskilja 
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viktig information. Läraren behöver då vara tydlig med att upprätta ramar och riktlinjer 

för användandet (Fleischer & Kvarnsell, 2015:63ff, 111).  

 

Pekplattor blir ett allt vanligare redskap i skolan. De är lätta att använda och bära med 

sig vilket underlättar för individanpassad undervisning (Hylén, 2013:19). Hylén (2013) 

sammanfattar de fördelar om 1:1-skolor som forskning kommit fram till. Resultaten 

visar att elevernas måluppfyllelse i ämnena matematik, NO och språk har ökat samt att 

elevernas framtidskompetenser i form av att kommunicera, analysera och värdera 

information förbättrats. Eleverna har även minskat frånvaron, ökat motivationen och 

läraren har fått lättare att upprätta en god kontakt med hemmet (Hylén, 2013:18). 

 

Redan 1997 genomfördes ett datorprojekt där två lärare i årskurserna ett till tre med 

hjälp av datorer skulle utveckla arbetssätt och undervisning. Folkesson (2004)  

utvärderade projektet och resultatet visade att eleverna hade lättare att läsa de 

dataskrivna texterna än de som var skrivna för hand. Svårigheten att tyda handskriven 

text påverkar elevens inre motivation för bearbetning och kan leda till problem vid 

muntliga redovisningar på grund av textens läslighet. Eleverna tyckte även att det var 

roligare att sätta upp den datorskrivna prydliga texten på väggen. Texterna som eleverna 

skrev på dator var mer omfattande och eleverna utvecklade sin språkliga medvetenhet 

och metakognition genom att experimentera, reflektera och pröva sig fram, själva och 

med hjälp av kamraterna. De svaga eleverna hade lättare att skriva på dator och slapp 

den negativa uppmärksamhet som ett ständigt behov av hjälp kan leda till. Det är dock 

inte alla elever som gynnas av att skriva på datorn: svårigheter med att hitta tangenterna 

tar uppmärksamhet från skrivandet och hämmar läslusten (Folkesson, 2004:66, 76, 85, 

114, 129). Engbloms studie (2012) visar att elevernas dataskrivna texter oftast inte 

skrivs ut, vilket är en nackdel då de inte kan tjäna som en resurs i klassrummet. En 

annan nackdel är att antalet datorer ofta inte stämmer med antalet elever, vilket gör att 

de flesta texterna producerades i par. Att arbeta i par kan gynna inlärningsprocessen, då 

elever kan ta hjälp av varandras erfarenheter, men försvåra för läraren att bedöma om 

elevens kunskaper är befästa eller beroende av andras hjälp (Engblom, 2012:45). 

 

Skolan kan och ska vara en arena som öppnar upp förutsättningarna att omsätta 

kunskaper från en skolmiljö till elevens verklighet. Fortsättningsvis skriver Engblom 

(2012) att användandet av dator introduceras oftast redan i hemmet. Resultatet visade att 
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de elever som använder datorn till spel hade få stavfel men skrev med talspråk. Eleverna 

hade fått ett försprång i textproducerandet men hade svårt att särskilja talspråk från 

skriftspråk (Engblom, 2012:41f, 48). 

 

2.5 Pappersbaserad textbearbetning och skärmbaserad textbearbetning 
I denna studie används begreppet pappersbaserad textbearbetning som åsyftar 

bearbetning av texter skrivna på papper med hjälp av penna. Denna metod är fortfarande 

den mest förekommande i skolan. Med skärmbaserad textbearbetning avses när 

eleverna bearbetar sina dataskrivna texter. De kan antingen producera en text direkt på 

digitalt verktyg eller använda en handskriven text som skrivs rent och bearbetas på 

digitalt verktyg. 

 
I Bergöö, Jönsson och Nilssons (1997) studie ges exempel som belyser fördelen med att 

bearbeta sin text på datorn. Eleven skrev texten på dator och bearbetade den ett flertal 

gånger tills den ansågs perfekt. Detta görs på eget initiativ och eleven tar både kamrater 

och lärare till hjälp vid bearbetningen. En förklaring till att eleven lägger ner mängden 

energi på att bearbeta texten är att den skrevs på dator, vilket underlättade hantverket. 

Troligen skulle inte texten skrivits om så många gånger om det skett för hand (Bergöö 

m.fl, 1997:84). 

 

Även Folkesson (2004) lyfter i sin studie fram en fördel med skärmbaserad 

textbearbetning. Resultatet visar att eleverna utan protester skrev om sina texter när de 

var dataskrivna, eftersom det inte krävde lika mycket energi. I och med detta ökade 

deras skrivglädje och självkänsla. Under tiden eleven skriver hjälper datorn till och ger 

respons vilket kan vara både en fördel och nackdel. Fördelen är att eleverna 

uppmärksammas på sina felstavningar, men nackdelen är att stavningsprogrammen ofta 

ger flera förslag på ord. Eleven måste då själv välja vilket ord som passar in i 

sammanhanget. Lärarna påpekade att de hade lättare att ge en direkt respons på 

elevernas texter då handstilen inte påverkade läsningen, och eftersom eleverna på ett 

enkelt sätt kunde laborera med texten så uppfattades inte lärarnas konstruktiva kritik 

negativt. Det sågs som en fördel eftersom detta inte hämmade skrivlusten och eleverna 

inte gav upp utan fullföljde hela processen. Nackdelen var att eleverna inte reflekterade 

lika mycket över responsen när texten var så lätt att ändra (Folkesson, 2004:84, 91, 

112f, 117f, 130f). 
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2.6 Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt förtydligas den teoretiska utgångspunkten. För att kunna analysera fyra 

olika pedagoger och deras tänkesätt behövs förståelse av hur inlärning kan ske och 

därför ges en kort presentation av vad som påverkar skrivinlärning. Sedan presenteras 

den allmänna inlärningsteori som varit utgångspunkt i denna studie. 

 

2.6.1 Skriftspråksinlärning 
Läsa och skriva är grundläggande förmågor som behövs för att kunna verka i samhället. 

Lundberg (2008) skriver att skriftspråket är en kommunikationsform och ett 

tankeredskap som är viktigt att behärska eftersom vi lever i ett symbolladdat samhälle 

men även för att få en ökad medvetenhet om oss själva och vårt språk (Lundberg, 

2008:7ff). Alla elever är individer med olika behov och personligheter, och detta 

medför att inlärningen varierar från individ till individ. Vid inlärning används våra 

sinnen och olika arbetssätt aktiverar olika sinnen. För att kunna få en effektiv 

kunskapsinhämtning är det viktigt att läraren är medveten om hur elever bäst inhämtar 

och minns kunskaper (Hwang & Nilsson, 2011:261). Redan i planeringen av 

undervisningen behöver lärare vara medvetna om hur eleven bäst inhämtar kunskap 

eftersom lärarens val av undervisningsmetoder kan vara avgörande för elevernas 

skriftspråksutveckling. ”Hur man ser på skriftspråkslärande är således beroende på 

människosyn, språksyn och kunskapssyn” (Längsjö & Nilsson, 2005:131). Enligt Lgr 

11 ska lärare värna om att eleverna får en undervisning som främjar ”elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr11:8). Att använda sig av tidigare erfarenheter 

underlättar för eleverna att organisera det inlärda materialet och hitta den röda tråden i 

det de lär sig, vilket underlättar för minnet. Eleverna möter varje dag ny kunskap som 

ska lagras i deras minne och genom association till tidigare erfarenheter skapas mening 

med det vi lär oss (Hwang & Nilsson, 2011:262). 

 

2.6.2 Sociokulturellt perspektiv på inlärning 
Grundtanken inom det sociokulturella perspektivet är att det är ”genom kommunikation 

som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom kommunikation som de 

förs vidare” (Säljö, 2000:22).  Språket kan ses som det viktigaste redskapet för att 

kommunicera och interagera med andra. Kommunikation sker inte enbart muntligt utan 

även genom skriftspråket. Skriften är ett medierande redskap som för vidare, utvecklar 

och återskapar kunskaper. Skriftspråket är inte en kommunikationsform som är given av 
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naturen utan en färdighet som behöver läras. Det är av vikt att läraren ser komplexiteten 

bakom skriftspråket som kräver insikter om språkliga mönster och konventioner (Säljö, 

2000:175f). Skolan har en viktig roll i att mediera dessa kunskaper till eleverna. Övning 

och deltagande i verksamheter där skriftspråket utövas leder till att färdigheterna blir 

kroppsligt förankrade. Att skriva innebär en kommunikativ praktik där individen 

behöver kunna behärska dess fysiska förutsättningar. Ett exempel är att kunna hålla en 

penna och veta vad som ska göras med den (Säljö, 2000:37, 214). 

 

Informationsteknikens framgångar har gjort att skriftspråket numera inte bara erövras 

med papper och penna utan med andra produktionsformer för att ”skapa, bearbeta och 

distribuera text och kombinationer av text och bild” (Säljö, 2000:240). Datorn kan vara 

ett hjälpmedel i medierandet av kunskap men ställer höga krav på dess användare. 

Eleverna ska nu inte bara lära sig behärska ett skriftspråk utan två. Grammatiken 

överensstämmer mellan de två skriftspråken, men den digitaliserade världen har ett 

annat symbolsystem och andra begrepp som måste behärskas (till exempel teckensnitt 

och betydelsen av ettor och nollor vid programmering) (Säljö, 2000:242ff). 

 

I boken Vygotskij och skolan (Vygotskij, 1999a) förklaras att för god inlärning krävs 

samordning av faktorerna elevens intresse och minne. Aktiviteterna i skolan behöver 

förenas med elevernas aktuella tillvaro för att deras nyvunna kunskap ska smälta 

samman med den redan etablerade kunskapen. Lärare använder sig av elevens 

proximala utvecklingszon för att undervisningen ska utgå från elevens utvecklingsnivå 

och för att eleven ska kunna nå sin potentiellt högsta nivå (Vygotskij, 1999a:91f, 

Vygotskij, 1999b:269f). Hwang och Nilsson (2011) betonar vikten av att målen inte 

resulterar i en känsla av misslyckande. Läraren ska ”bygga på den kunskap som barnet 

har, inte betona bristen på kunskap” (Hwang & Nilsson, 2011:257) och önskat resultat 

är att det som ”barnet för tillfälle gör med hjälp av en vuxen kan det imorgon göra på 

egen hand” (Vygotskij, 1999b:271). 

 

3 Metod och material 
I detta avsnitt introduceras insamlingsmetod och de urval och avgränsningar som 

gjordes innan studien påbörjades. Vidare presenteras tillvägagångssättet vid insamlandet 

av data, en kort beskrivning av intervjuobjekten och hur databearbetning utförts. Metod- 
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och materialkritik visas fram liksom även analysmetoden och de etiska riktlinjer som 

genomsyrat arbetet.  

 

3.1 Insamlingsmetod 
Studien baseras på halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer med en 

fenomenologisk infallsvinkel. Studien är fenomenologisk eftersom det är 

intervjuobjektets perspektiv och attityd till och föreställningar om frågeställningarna 

som kommer att analyseras. Intervjun är av halvstrukturerad karaktär eftersom den görs 

som ett förtroligt samtal mellan två parter, där ett tydligt syfte lyser igenom i frågorna 

med fokus på intervjuobjektets upplevelser av ett ämne (Kvale & Brinkmann, 

2009:41ff). En halvstrukturerad intervju följer en intervjuguide innehållande en översikt 

över ämnet och förslag till frågor. Beroende på syftet med intervjun kan intervjuaren 

bestämma över ordningsföljd och eventuella följdfrågor till intervjuobjektet. Efter 

genomförd intervju genomförs en transkribering som blir föremål för analys (Kvale & 

Brinkmann, 2009:43, 146). 

 

Intervjuerna spelades in för att garantera att allt som sades registrerades. Enligt Kvale 

och Brinkmann är fördelen med inspelning att orden, tonfallet, pauserna och dylikt 

registreras i en permanent form som intervjuaren gång på gång kan återvända till för 

omlyssning. Nackdelen med inspelningar är att transkriberingen är en tidskrävande 

process (Kvale & Brinkmann, 2009:194ff).  Innan intervjuerna ägde rum fick 

intervjuobjekten besvara några allmänna frågor om yrkeserfarenhet och förutsättningar 

kring digitala verktyg på skolan. Svaren skickades till intervjuaren innan intervjun hölls 

för att korta ner intervjutiden samt för att fokus vid intervjutillfället skulle vara på 

textbearbetning. 

 

3.2 Urval och avgränsningar 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en intervju som ett samtal mellan två människor 

där ett utbyte av åsikter görs över ett tema av ömsesidigt intresse (Kvale & Brinkmann, 

2009:18). Med detta i åtanke valde jag att intervjua verksamma lärare för grundskolans 

yngre år där urvalet gjordes med fem riktlinjer som grund. Eftersom studien undersöker 

textbearbetning i skolans yngre år är det första kriteriet att intervjuobjekten är 

verksamma som lärare i årskurserna ett till tre. Det andra kriteriet är att intervjuobjekten 
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ska ha arbetat minst två år inom grundskolans yngre år för att intervjuobjekten ska ha 

erfarenhet av skrivinlärning. Tredje kriteriet är att lärarna använder dator i 

undervisningen och vid administrativa uppgifter. För det fjärde skulle intervjuobjekten 

vara bekanta med och känna tillit till intervjuaren, eftersom intervjuobjektens öppenhet 

från fenomenologisk synpunkt är en förutsättning för genomförandet. Det femte kriteriet 

är relaterat till intervjuobjektens ålder och hur länge sedan de gick sin lärarutbildning. 

Med detta kriterium ville jag säkerställa en viss variation i ålder och utbildning hos de 

intervjuade. 

 

En avgränsning gjordes till att endast intervjua fyra lärare, vilket var nödvändigt på 

grund av studiens tidsbegränsning. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att antalet 

medverkande är beroende på vad forskaren vill ta reda på och hur mycket man får reda 

på. Syftet med undersökningen bör bestämma antalet medverkande och fokus bör 

läggas på förberedelse, genomförande och analys, inte på antalet medverkande (Kvale 

& Brinkmann, 2009:129f). 

 

3.3 Genomförande 
Genom e-post kontaktades intervjuobjekten i god tid för att bestämma passande 

tidpunkt för intervjun. I studien tilldelas intervjuobjekten fiktiva namn så att total 

anonymitet erhålls. Nedan ges en kort beskrivning av intervjuobjekten samt skolans 

förutsättningar när det gäller digitala verktyg i undervisningen. 

 
Tabell 1. Presentation av intervjuobjekten 

Namn Avslutade 

lärarutbildningen 

Antal år i yrket Nuvarande 

lärarsituation 

Datorvana 

Älma 1987 29 år Åk 3, 25 elever Medel 

Ärna 1988 28 år Åk 2, 24 elever God 

Ylva 2005 5 år Åk 2, 18 elever God 

Yngve 2014 2 år Åk 3, 21 elever Mycket god 

 

Älma och Ärna arbetar på samma skola. I klassrummen finns det tillgång till en dator 

och lågstadiet delar på 15 surfplattor. Skolan har en datorsal som behöver bokas men 

den används inte så mycket på grund av den omoderna utrustningen. Ylva och Yngve 

arbetar på samma skola och båda lärarna har tre datorer i klassrummet. Ylva har tillgång 
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till tre surfplattor medan Yngve har fyra. I skolan finns det tillgång till datorsal, men 

den är oftast uppbokad av högre klasser. 

 

Innan intervjun påbörjades gavs lärarna tid att läsa igenom frågorna (se bilaga A) för att 

få en uppfattning om intervjuns inriktning och omfattning. 

 

3.4 Etiska riktlinjer 
Undersökningen är genomförd enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskning. Det 

finns ett tydligt syfte med besvarade frågeställningar, en väl beskriven metod med tydlig 

koppling till forskning och en redovisande skriftlig rapport där resultat ställs mot 

tidigare forskning (Vetenskapsrådet, 2011:40). De etiska riktlinjerna, informerat 

samtycke, konfidentilalitet, konsekvenser och forskarens roll, har legat till grund för 

förberedelser, genomförande, analys och publikation av material ifrån intervjuerna 

(Kvale & Brinkmann, 2009:84–96, Vetenskapsrådet, 2011:66ff). Innan intervjun 

genomfördes skickades ett samtyckesbrev ut till intervjuobjekten med information om 

syftet med undersökningen, hur genomförandet skulle gå till, vilka rättigheter 

intervjuobjekten har under och efter intervjun. Samtyckesbrevet skrevs under och togs 

med till intervjun. Intervjuobjekten informerades även om att konfidentilalitet råder, 

vilket innebär att total anonymitet erhålls. 

 

3.5 Databearbetning 
För att få en uppfattning om vad som sades på intervjuerna lyssnades de noga igenom 

innan transkribering påbörjas. Under tiden gjordes en grov samtalsprofil där ämnen 

avgränsades och en indelning av samtalet kunde påbörjas. Detta är en förberedelse och 

ett hjälpmedel för minnet inför transkriberingen (Norrby, 2014:252f). Eftersom det är 

innehållet i samtalen som är av vikt och inte hur det sägs gjordes en bastranskription på 

samtalen. Det innebär att fokus inte är på detaljer såsom pauser och uttal utan på att 

omvandla ett samtal till en mer lättarbetad form för analys. Vid behov är det möjligt att 

senare gå tillbaka och komplettera. Det är viktigt att komma ihåg att transkriptionen 

aldrig kan ersätta samtalet eftersom transkriptionen bara är en ofullständig version av 

samtalet (Norrby, 2014:100ff). 
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3.6 Metod- och materialkritik 
Antalet medverkande i studien är för litet för att resultatet ska kunna generaliseras men 

avgränsningen var nödvändig på grund av tidsaspekten. Nackdelen med att använda 

intervjuer som insamlingsmetod är att det är tidskrävande att transkribera och analysera 

materialet samt att analysen kräver egen tolkning av det som sades. Intervjuer inverkar 

även på tillförlitligheten då insamlade data kan påverkas av deltagare och kontext. 

Intervjuobjekten kanske säger en sak medan verkligheten hade återspeglat en annan sak 

(Denscombe, 2009:268f). 

 

För att få en fullständig bild av hur lärarna praktiserar textbearbetning och för att 

konstatera att intervjuerna är tillförlitliga hade observationer av undervisningstillfällen 

behövts men på grund av studiens tidsbegränsning var detta inte genomförbart. En 

medvetenhet finns om att detta kan påverka slutresultatet. I denna studie synliggörs inte 

elevernas syn på hur textbearbetning används och vilka strategier som mest gynnar 

deras skriftspråksinlärning. För att få en helhetssyn på fördelar och nackdelar med de 

båda metoderna hade detta varit en fördel. Återigen begränsas omfattningen och 

materialet av tiden. 

 

3.7 Analysmetod 
Vid tolkning av den transkriberade texten används ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Inom hermeneutiken är tolkning grund för förståelse, kunskap och mening. Enligt 

Allwood & Erikson (2010) är den utskrivna intervjun den meningsbärande struktur som 

intervjuaren använder som grund för att finna mening. Det handlar om att finna 

förklaring till en handling för se hur handlingen kan anses meningsfull i ett specifikt 

sammanhang (Allwood & Erikson, 2010:97). Kvale & Brinkmann förklarar att 

hermeneutisk tolkning av en texts mening sker med ett specifikt fokus (2009:66) och i 

denna undersökning sker tolkningen utifrån studiens frågeställningar. 

 

3.8 Reliabilitet och validitet  
Vid transkribering överförs det muntliga till ett skrivet dokument. I och med detta bör 

två aspekter tas i beaktande. För det första är det intervjuarens ansvar att reliabiliteten i 

det utskrivna dokumentet fastställs, alltså att utskriften är så nära förankrad med 

verkligheten som möjligt. Den andra aspekten validitet erhålls genom att utskriftens 

utseende lämpar sig för valt syfte. Eftersom undersökningen inte är av språklig karaktär 
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utan fokuserar på innehållet skrivs inte pauser, upprepningar och tonläge ut (Kvale & 

Brinkmann, 2009:200ff). Validiteten uppfylls även genom att intervjudata ställs mot 

tidigare forskning samt att intervjuobjekten är handplockade för att ha kännedom om 

ämnet (Denscombe, 2009:266f). 

 

4 Resultat och analys 
Nedan presenteras resultateten av de fyra genomförda intervjuerna. Intervjusvaren har 

analyserats och presenteras i löpande text. Resultatet innehåller lärarnas definition av 

begreppet textbearbetning, beskrivning av lärarnas tillvägagångssätt och en jämförelse 

mellan pappersbaserad och skärmbaserad textbearbetning. 

 

4.1 Lärarnas definition av begreppet textbearbetning  
En textbearbetning kan innebära att fokus läggs på innehåll eller form eller på båda 

beroende på lärarens avsikter med den. Enligt lärarna ska eleven sätta sig in i sin text för 

att sedan korrigera och utveckla den. Älma och Ärna anser att med textbearbetning 

avses när eleven i efterhand utvecklar både text och innehåll i sin skrivna text, medan 

Ylva och Yngve beskriver textbearbetning som att eleverna rättar en text för att få 

korrekt grammatik: 
Bryter ner den så att den blir korrekt grammatiskt stavas rätt. Punkt och stor bokstav ska 
alltid vara med. (Ylva) 

 

Yngve poängterar att i trean ska kunskap om stavning och interpunktion vara befäst och 

fokus skiftas då till textens innehåll: 
Jag börjar titta mer på helheten eftersom de går i trean nu ska mycket av stavningen och 
interpunktionen sitta, däremot kan det vara handling, flödet som glappar lite. (Yngve) 

 

Hur lärarna ser på sin egen roll vid textbearbetning kan påverka var de lägger fokus. 

Älma och Ärna poängterar vikten av att läraren funderar på hur eleven ska utveckla sin 

text utifrån deras förkunskaper, och genom handledning visar läraren hur det är möjligt. 

Lärarna ger eleverna redskap för att utveckla sin text både individuellt och i 

gemensamma genomgångar: 
Textbearbetningen är individuellt, men sen så har vi ju alltid haft gemensamma 

genomgångar så att de vet förutsättningarna. (Älma) 

 

Ylva och Yngve har svårare att definiera sin egen roll vid textbearbetning. De använder 

en mer abstrakt beskrivning om att läraren har ett ansvar att stötta och tillrättavisa 
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eleverna så att de kan arbeta vidare med sina texter. Ylva förtydligar att om en 

textbearbetning ska vara möjlig att genomföra krävs det att eleverna själva klarar av att 

läsa sina skrivna ord. Vidare tar Yngve upp att nyckeln till utveckling av skriftspråket är 

stöttning och tillrättavisningar i skrivprocessen. 

 

Lärarna anser att alla elever behöver lära sig att bearbeta sina texter, men det bör finnas 

en bra balans så att deras motivation inte påverkas negativt. Både lågpresterande och 

högpresterande elever behöver stöttning, men för de svaga eleverna är det extra viktigt 

att läraren ger varsam feedback vid textbearbetning för att undvika att det blir en jobbig 

process. Beröm och individanpassning förs fram som två avgörande faktorer: 
Man får ju vara lite smidig man får ju inte trycka ner dom och allt behöver inte vara 

rättstavat det är inte det som är det viktiga men just att innehållet kan man ju jobba med. 

(Ärna) 

 

Lärarna anser att textbearbetning bör introduceras tidigt som ett sätt att utveckla 

elevernas språk. De är överens om att textbearbetning ska påbörjas direkt i ettan, 

möjligtvis redan i förskoleklass genom högläsning. Samtal om texter och dess innehåll 

ökar elevernas kunskap om olika textformers uppbyggnad samtidigt som de stimulerar 

fantasin. Fantasi och skrivkraft hör samman: 
Du ska få igång dom på något sätt så att de blir intresserade och har du då en 
högläsningsbok som draghjälp så underlättar ju det. (Älma) 

 

Andra metoder som lärarna beskriver som effektiv introduktion av textbearbetning är 

tankekartor, läsa sig till skrivning, ASL, samt att låta eleverna möta och producera olika 

genrer. Älma säger: ”Genreinspirerad undervisning med goda exempel, gemensam 

bearbetning och individuell uppföljning gynnar elevernas skrivutveckling mest”. Ett 

hjälpmedel för att individanpassa undervisningen är digitala verktyg för skrivträning 

och olika appar. 

 

4.2 Tillvägagångssätt vid pappersbaserad textbearbetning 
Vid bearbetning av insamlade data har tre olika strategier kunnat identifieras: muntlig 

formativ återkoppling som görs av läraren i ett direkt samtal med eleven, skriftlig 

formativ återkoppling som görs av läraren men mottas av eleven vid ett senare tillfälle 

och kamratbedömning som sker av elever till annan elev. Återkopplingen är av formativ 

karaktär eftersom den visar hur eleverna kan komma vidare och utveckla sina texter. 
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4.2.1 Muntlig formativ återkoppling 
Den muntliga återkopplingen sker i ett samtal mellan lärare och elev, där läraren 

uppmärksammar eleven på vad som behöver åtgärdas. Enligt lärarna är det denna form 

av återkoppling som används mest frekvent under de två första åren i grundskolan. 

Anledningen kan vara att den individuella muntliga återkopplingen kan ha en positiv 

inverkan på elevernas motivation och därmed deras inställning till skrivning: 
Då plockar jag ut en och en i grupprummet under tiden som vi har lässtund. Och så 
visar jag texten. Jag skriver ingenting. Däremot så kan jag gå in och muntligt berätta att 
nu har du skrivit stora bokstäver mitt i en mening. Att jag muntligt går in och pekar på 
det viset […] Nu har jag följt upp varje barn och pratat enskilt med dom och då tycker 
jag att jag fått dom mer motiverande och att de utvecklas mer. (Älma)  

 

Oftast sker den muntliga återkopplingen individuellt men ibland anses det nödvändigt 

att dryfta till exempel skrivregler i helklass, vilket underlättar för läraren eftersom den 

muntliga återkopplingen då uppfattas av flera. Vid helklassgenomgångar består den 

formativa muntliga återkopplingen av skrivregler och goda råd om hur en text kan 

utvecklas innehållsmässigt, vilket bidrar till nya strategier: 
Man kan ju göra i helklass att man har en text och sedan går man igenom den. Man kan 
ge exempel och att man visa på att här kan man stoppa i adjektiv och förlänga meningar. 
(Ärna) 

 

När eleverna går i ettan dominerar lärarens stöttning vid textbearbetning av muntlig 

formativ återkopplingen och fokus tenderar då att vara på elevtextens grammatiska 

utformning gällande ortografi och meningsuppbyggnad, eftersom textens läslighet 

prioriteras. När eleverna utvecklat sitt skrivande och texten blivit längre förflyttas fokus 

från formen till innehållet och hur det kan fördjupas. När detta sker beror på vid vilken 

tidpunkt läraren introducerar berättande eller beskrivande texter: 
Om det är något de ska fördjupa sig i och de har gjort en tankekarta då är jag inne och 
lägger till saker för att jag inte vill att dom bara ska skriva ett ord till exempel 
huggormen är giftig utan att det blir är Sveriges giftigaste djur. (Ylva). 

 

Den muntliga formativa återkopplingen anpassas till var eleverna befinner sig i sin 

skrivutveckling samt vilka genrer lärarna arbetar med. Fördelarna som lyfts fram med 

att använda muntlig formativ återkoppling är att eleverna själva lättare hör var felet är 

när de kan få texten uppläst av läraren vilket ger ett snabbare resultat: 
Den muntliga ger mer respons och att det ger mer feedback och det märks snabbare än 
ett streck under. (Yngve) 
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4.2.2 Skriftlig formativ återkoppling 
Den skriftliga formativa återkopplingen börjar användas mer frekvent i trean. När 

eleverna kommit igång med skrivningen ändrar lärarna sitt fokus mot innehållet i texten 

och ställer högre krav på elevernas kunskaper om hur de ska bygga upp en text: 
För i början är det mycket nöta nöta, har du stor bokstav har du mellanrum mellan 
orden, skriver du bara med små bokstäver då är man glad att de har börjat skriva. Det 
övergår till att titta språkligt med hur de bygger meningar och handlingen, hur de kan 
utveckla och uttrycka sig. (Älma) 

 

En anledning till att skriftlig återkoppling frekvent används först i trean beror på att 

skriftlig återkoppling är tidskrävande för lärarna och kräver läsförmåga av eleverna:  
Göra muntligt kontra sitta med 21 texter, jag har insett att jag inte har all den tid man 
behöver. (Yngve) 

 

En annan anledning till att lärarna väntar med skriftlig återkoppling är att i årskurs ett 

och två är oftast fokus i elevtexterna på grammatik och interpunktion, och eftersom 

eleverna kan ha svårigheter med att läsa påverkar det deras förståelse av den skriftliga 

återkopplingen, vilket i sin tur inte leder till det snabba resultat som är önskvärt. 

Däremot anses den skriftliga återkopplingen kunna tjäna som en påminnelse för lärarna 

när de ska ge eleverna muntlig återkoppling och den tenderar att i ettan och tvåan 

fungera som en påminnelse för eleverna till nästa gång: 
Inte skriva ”här är det fel” däremot skriver jag en liten kommentar efter. Exempel ”glöm 
inte punkt och stor bokstav” och så tänker jag att då får de läsa det och ändra nästa 
gång. (Ärna) 

 

För att synliggöra för eleverna vad i texten de behöver bearbeta har lärarna olika 

strategier för markering, men den gemensamma faktorn är att det sker med penna. 

Lärarna använder sig av prickar, streck eller pilar och valet av markering är beroende på 

elev och kunskapsnivå eftersom eleven själv behöver förstå hur korrigering ska göras: 
Vissa förstår om jag drar ett streck, andra behöver att jag tar bort bokstaven om det är 
felstavat, andra behöver att jag flyttar meningar med pilar, det känner jag är väldigt 
individuellt hur mycket de förstår. (Yngve) 

 

Bara en av lärarna berättar att hon har en strategi för att låta eleverna övergå från 

skriftlig formativ återkoppling till att själva bearbeta sina texter med hjälp av utskrivet 

stödmaterial. Genom att låta eleverna själva bearbeta sin text utifrån givna 

frågeställningar förbereder läraren eleverna för att i de högre åldrarna ta ett större ansvar 

för sin egen bearbetning: 
En checklista, de har ett litet kort med saker de måste tänka på, har du tänkt på stor 
bokstav och punkt, har du börjat meningar likadant. (Ärna)  
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4.2.3 Kamratrespons 
Vid kamratrespons läser eleverna tillsammans med en kamrat igenom texten och 

reflekterar över vad som behöver korrigeras. Läraren intar en passiv roll som 

övervakare, och kommentarerna eleverna ger är av formativ karaktär. Faktorer som att 

läraren finns med som stöd och ett gott klassklimat där eleverna känner sig trygga förs 

fram som viktiga aspekter för att kamratrespons ska ge resultat. Kamratrespons är ett 

arbetssätt som oftast presenteras när eleverna kommit en bit på väg i skrivutvecklingen: 
Eleverna får sitta två och två och då får dom läsa för varandra och så kommenterar 
kompisen ”ja men där lät ju inte riktigt bra” till exempel. Är det så att de inte klurar ut 
det så kommer jag in och hjälper dom. (Ylva) 

 

4.3 Tillvägagångssätt vid skärmbaserad textbearbetning 
Intervjuerna visar att hur och till vad lärarna använder digitala verktyg skiljer sig åt. 

Faktorer som spelar in är lärarnas egen kompetens inom IT samt tillgången till digitala 

verktyg. För Älma har det varit en process där det digitala verktyget alltmer ses som ett 

naturligt inslag i hennes undervisning medan det för Yngve alltid varit en del av hans 

yrkesprofession: 
Jag kommer ur en generation som är väl förtrogen med dator och det mediala. (Yngve) 

 

Vid skärmbaserad textbearbetning används liknande arbetssätt som vid pappersbaserad 

textbearbetning. Resultatet kommer att presenteras utifrån samma underrubriker med ett 

förtydligande om vad som skiljer metoderna åt. Strategier som används är muntlig 

formativ återkoppling där elev och lärare tillsammans bearbetar texten, skriftlig 

återkoppling i form av ordbehandlingsprogram och kamratrespons vid samtal där 

eleverna arbetar i par. 

 

4.3.1 Muntlig formativ återkoppling 
Till skillnad från vid pappersbaserad textbearbetning är det svårt att urskilja när och hur 

lärarna använder muntlig återkoppling vid skärmen. Digitala verktyg beskrivs mestadels 

som ett renskrivningsverktyg i årskurs två och tre där eleverna först har bearbetat texten 

på papper. Eleverna producerar en text på papper som läraren tillsammans med eleven 

muntligt bearbetar och sedan skriver eleven rent texten på digitalt verktyg. 

Renskrivningen innebär ofta att rätta stavfel med hjälp av ordbehandlingsprogrammet: 
Jag kopierade ut papper för det dom ville välja och sedan fick dom sitta och stryka 
under det dom ville ha med i texten. Därefter fick dom föra över det på ett papper och så 
läste vi igenom det. Jag lade till kanske lite eller tog bort kanske lite. Sedan har dom fått 
sätta sig vid datorn och renskriva det så att det blev snyggt och därefter så var vi ute på 
internet och letade efter bilder. (Ylva) 
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En del lärare ger muntlig formativ återkoppling när de bearbetar texten tillsammans med 

eleven:  
Jag diskuterar texterna med eleven. För det första tror jag inte dom är jättebekväma med 
ordbehandlingsprogram och jag försöker att inte vara den som själv står med någons 
stycke, text eller berättelser och rättar för att jag vill att de själva ska se det helst ska det 
genereras på papper och penna sedan. (Yngve) 

 

Ärna är den enda av lärarna som uttrycker att eleverna använder sig av digitala verktyg 

vid textproduktion och inte enbart som renskrivningsverktyg. Eftersom Ärna anser att 

ASL är den metod som främjar elevernas skrivutveckling mest, skriver eleverna 

merparten av sina texter med hjälp av digitala verktyg redan i ettan. Vid textbearbetning 

i ettan använder hon frekvent muntlig formativ återkoppling medan eleverna skriver 

sina texter. Hon drar fördel av att skärmbaserad bearbetning påverkar innehållet i texten 

på ett positivt sätt. Redan från starten av skrivinlärningen kan eleverna producera längre 

texter och därmed lär de sig med hjälp av lärarens muntliga respons att bearbeta längre 

texter från start, vilket avspeglar sig även när de skriver texter för hand: 
Vi jobbar mycket med paddor och dom har lärt sig att de kan utveckla och få långa 
texter redan i ettan. När de skriver på paddorna blir det lättare att prata om innehållet 
mycket lättare annars tog det evig tid att skriva en mening. Det är ju att det blir mer 
innehåll och flöde på skrivningen. (Ärna) 

 

Lärarna är överens om att muntlig formativ återkoppling är det vanligaste sättet att 

korrigera elevers texter i ettan. 

 

4.3.2 Skriftlig formativ återkoppling 
Skriftlig formativ återkoppling vid skärmbaserad textbearbetning betyder inte bara att 

lärarna skriver en kommentar eller markerar i texten. De menar att 

ordbehandlingsprogrammet kan ses som ett hjälpmedel i att uppmärksamma eleverna på 

vilka ord som är felstavade. Eftersom eleverna enbart uppmärksammas på vad som är 

fel och inte hur processen kan föras framåt är den skriftliga återkopplingen inte av 

formativ karaktär. Ett mönster är att Älma, Ylva och Yngve tenderar att fokusera på 

grammatik vid skärmbaserad textbearbetning, eftersom de ser det digitala verktyget som 

ett sätt för eleverna att skriva rent sin text och med hjälp av läraren eller 

ordbehandlingsprogrammet korrigera sina stavfel. Lärarna anser att verktyget är ett 

komplement till den traditionella metoden att skriva med papper och penna: 
Jag har alltid varit en förespråkare in med alla tekniska hjälpmedel man kan men det får 
bara vara ett komplement det får inte ta över en massa för barnen måste lära sig det 
grundläggande med en penna. (Yngve) 
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Ordbehandlingsprogrammet hjälper speciellt de elever som har motoriska svårigheter 

eller dyslexi. För elever med svårigheter försvinner inte problemen, men de kan 

underlättas eftersom den digitalt skrivna texten är tydligare: 
Tydligt med mellanrum och så blir det ju markerat om det blir fel så då undrar de ju vad 
det är. (Älma) 

 

En annan form av skriftlig återkoppling används när lärarna utan att involvera eleverna 

bearbetar elevernas texter och sedan visar dem ett korrigerat slutresultat. Strategin 

används när lärarna vill att eleverna enbart fokuserar på innehållet i texten eller när 

elevernas ovana vid användandet av verktyg skulle ha påverkat slutresultatet: 
Då precis i början, då skrev jag deras text rätt, så det var den texten sen de fick ut då var 
de inte inblandade i huvudtaget men sedan efterhand lär de sig. (Ärna) 

 

4.3.3 Kamratrespons 
Vid skärmbaserad textbearbetning sker kamratresponsen medan eleverna arbetar i par. I 

ett samtal om texten och hur den kan förbättras sker kamratresponsen samtidigt som 

texten produceras. Det kan finnas olika anledningar till att lärarna låter eleverna skriva 

ensamma eller i par. En anledning till att arbeta i par är att verktygen inte räcker:  
I par har det varit eftersom vi har så ont om dom. (Ärna) 

 

En anledning till att inte arbeta i par kan vara klassrumsklimatet: 
Det görs enskilt, återigen gruppen är ganska orolig och jag upplever att i denna klass så 
är det lättare att göra det en och en. (Yngve) 

 

Fördelen som lyfts fram med att låta elever arbeta i par är att elevernas kunskaper kan 

komplettera varandra: 
Det var två killar, jättesvaga killar som jobbade och dom fick till så himla bra att jag till 
och med fick läsa upp för dom andra. Jag hade inte förväntat mig det, dom fick till det 
och det var väl ett bra par. (Ärna) 

 

Vilken strategi lärarna väljer att använda vid skärmbaserad textbearbetning påverkas av 

tid och om texten ska skrivas ut och användas som resurs i klassrummet. Lärarna har 

själva svårt att urskilja när de använder vilket tillvägagångssätt vid skärmbaserad 

textbearbetningen: 
Det är nog både alltihopa, att de försöker själva och mer än vad jag vet ibland då och 
sedan tittar vi tillsammans och sedan är det väl en beroende på tid för om det någonting 
som ska sättas upp så vill man ju oftast att det ska vara rätt och riktigt fastän jag då 
kanske har nämnt en del saker så har det inte riktigt hänt ändå och då får jag finjustera i 
alla fall så det är en kombination av allt. (Älma) 
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4.4 Jämförelse mellan pappersbaserad och skärmbaserad 
textbearbetning 
Textbearbetning utvecklar elevernas språk genom att synliggöra processen att skriva, 

korrigera, lägga till och skriva om. Att uppmärksamma eleverna på vad de behöver 

korrigera och sedan låta dem utföra det bidrar till att deras språk blir rikare. I 

intervjusvaren lyfter lärarna både fram fördelar och nackdelar med de olika strategierna. 

 

4.4.1 Fördelar 
 

Pappersbaserad textbearbetning  

Vid pappersbaserad textbearbetning ges eleverna övning i stavning då det skrivna ordet 

kopplas till en handrörelse vilket leder till automatisering och fördjupad färdighet av 

själva skrivtekniken. Detta är viktigt för att eleverna ska klara de nationella proven i 

trean: 
För varje bokstav de får ner så förbättra dom sitt hantverk som kommer att hjälpa dom 
längre fram. (Yngve) 

 

En viktig del i en lyckad textbearbetning är elevernas känsla av inre motivation och 

stolthet över de texter de producerar. Lärarna påpekar att vid pappersbaserad 

textbearbetning uppfylls eleverna av denna känsla. Antingen beror stoltheten på 

elevernas kraftinsats eller på tillfredsställelsen att kunna ta och känna på sina bearbetade 

texter som värdefulla föremål. 

 

Skärmbaserad bearbetning  

Lärarna var eniga om att skärmbearbetning underlättar för eleverna att lära sig 

skrivhantverket och stavningen. Elevers motivation och engagemang ökar när de 

bearbetar sina texter med hjälp av ett digitalt verktyg. När finmotoriken inte blir ett 

hinder är det elever med motoriska svårigheter som gynnas mest. De kan producera 

längre texter och även bearbeta dem på egen hand:  
De svaga eleverna blir noggrannare för att det är lättare att korrigera själv. Även 
självkänslan att skriva, känslan för att börja se bokstävernas form, förståelse för 
meningar det är ju lättare när man har en mening som skrivs av en dator när det kommer 
stora bokstäver och små bokstäver. (Yngve) 

 

Eleverna ansågs gynnas av ordbehandlingsprogrammets stavningsfunktioner när de 

enklare kan lägga till och ta bort ord och när de felstavade ord blir direkt markerade: 
Det blir ganska tydligt med mellanrum och så blir markerat om det blir fel då undrar 
dom ju vad det är och det får dom ju inte om dom sitter och skriver med papper och 
penna. (Älma) 
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Det är inte bara stavningen som ordbehandlingsprogrammet korrigerar utan även 

ordvalet. Med skärmbaserad textbearbetning kan eleverna lära sig att undvika 

vardagsspråk eftersom ordbehandlingsprogrammet då markerar att ordet är felvalt. 

Slutsatsen är att med hjälp av ordbehandlingsprogrammets stavnings- och 

grammatikfunktion motiveras eleven att självmant bearbeta och experimentera med sin 

text genom att byta ord, ändra stavningen och flytta stycken. 

 

4.4.2 Nackdelar 
 

Pappersbaserad textbearbetning 

Genom textbearbetning ska textens läslighet förbättras. Vid pappersbaserad 

textbearbetning ställs krav på elevens finmotorik och uthållighet, vilket lärarna ser som 

en nackdel. Uthålligheten påverkas av textens längd, men den kan även sättas på prov 

om eleven har problem med pennfattningen. Hur hårt eleven trycker med pennan 

inverkar på bokstävernas utseende: 
Det blir en ganska tung faktor för många nästan alla 21 att har man skrivit en lång text 

så får man synpunkter på den så är man ganska slut […] Vissa trycker så att det blir blåa 

i ansiktet och det är klart att man blir dödstrött efter fem minuter jämfört med om man 

bara låter pennan flyta. (Yngve) 
 

Skärmbaserad textbearbetning 

Lärarna ser inte bara fördelar med ordbehandlingsprogrammet. De framför också en oro 

över att eleverna tar ordbehandlingsprogrammet för givet och att stavningen därmed 

inte blir automatiserad. Eleverna kan också med hjälp av ordbehandlingsprogrammet 

bearbeta sina texter på egen hand vilket medför att lärarna inte blir medvetna om de 

stavningssvårigheter eleverna kan ha.  

 

Att eleverna inte övar sin motoriska förmåga vid skärmbaserad textbearbetning ses som 

negativt. Lärarna måste balansera mellan snyggare handstil eller ökad motivation och 

inre driv. Man måste också inse att inte alla elevers motivation påverkas gynnsamt av 

digitala verktyg. De elever som inte använder digitala verktyg på fritiden har svårare att 

hitta rätt tangenter, vilket resulterar i att deras texter tar längre tid och kräver mer energi 

att producera och skriva rent. Ännu en nackdel med skärmbaserad textbearbetning är att 

läraren måste ta ett beslut om man ska skriva ut texten eller inte. Att eleverna får texten 
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i handen har en positiv inverkan på motivationen. Yngve säger: ”På en ipad blir det att 

det försvinner i något moln eller arkiv och sedan minns man inte att man har gjort.” 

Men Ärna har en annan uppfattning: ”Har de sin egen padda så tänker jag då kan de ha 

sina egna texter i sin padda”. 

 

Vid skärmbaserad textbearbetning förekommer det även att lärarna går in och rättar 

texten åt eleverna. Eleverna blir då inte delaktiga i processen utan enbart 

uppmärksammade på hur ett korrekt slutresultat kan se ut. Denna strategi för inte 

eleverna framåt i skrivutvecklingen. 

 

Vid en textbearbetning behöver lärarna tänka konstruktivt för att återkopplingen ska bli 

formativ. Att använda sig av skärmbaserad textbearbetning innebär att undervisningen 

blir beroende av tillgången till digitala verktyg och teknikens funktionalitet.	  Strul med 

tekniken kan leda till onödig stress och en känsla av hopplöshet. Lärarnas stress kan 

bero på bristande kompetens då de inte själva vet hur de ska handla när tekniska fel 

uppstår. Att använda papper och penna blir en trygghet där inget oförutsett kan inträffa. 

Även om lärarna hade olika kompetens i användandet av digitala verktyg var de överens 

om att skolan inte bidrog med tillräcklig kompetensutveckling. Skolledningen behöver 

satsa på digital kompetensutveckling samt öka tillgången till surfplattor för att lärarna 

till fullo ska kunna använda digitala verktyg i skrivinlärningen och känna att de får det 

stöd som behövs. Ylva beskriver: ”Jag har ju bett om att få mer surfplattor och det har 

jag ju inte fått så då har jag ju inget stöd” (Ylva). 

 

4.5 Sammanfattning 
Textbearbetning har visat sig vara en komplex del av lärarnas skrivundervisning. 

Komplexiteten ligger inte i hur lärarna definierar begreppet utan i tolkningen av vad det 

innebär. Lärarna har beskrivit strategier att arbeta med texter i olika stadier och visat på 

skillnader mellan pappersbaserade och skärmbaserade metoder. Båda metoderna har 

sina fördelar och nackdelar. Att använda båda tillvägagångssätten verkar vara det som 

ger bäst effekt. 

 

Det viktigaste inom textbearbetning har visat sig vara möjligheten till individualisering. 

Vissa av lärarna väljer att till en början fokusera på grammatik och bokstäver medan 

andra väljer att till en början fokusera på innehållet. Lärarna som är examinerade 
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tidigare har oftast fokus på innehållet och de som är examinerade senare ser mer till 

grammatiken. Målet för samtliga är att eleverna i trean klarar av stor bokstav, punkt och 

stavning och samtidigt har en röd tråd i innehållet. Det viktiga för lärarna är att ge 

feedback som utgår från den nivå där eleverna befinner sig. Eleverna behöver veta 

vilket mål de strävar mot, men att fokusera på alla delar i textbearbetning redan från 

start skulle bli övermäktigt. Vilken ordning eleverna lär sig textbearbeta är enligt lärarna 

mindre väsentligt bara eleverna till slut når målet att skriva en innehållsmässigt bra text 

med ett korrekt utförande.  

 

Pappersbaserad textbearbetning är det förfaringssätt som fortfarande dominerar i svensk 

skola vilket tränar elevernas stavning, uthållighet och finmotorik. Användandet av 

skärmbaserad textbearbetning anses vara ett effektivt sätt att skriva rent elevtexter och 

tjänar därmed som ett komplement till traditionell skrivinlärning. Skolan genomgår en 

förändring där digitala verktyg blir allt vanligare i undervisningen. Digitala verktygs 

oändliga möjligheter att hantera information gör att lärarna ser dem som hjälpmedel i 

alla ämnen. 

 

5 Diskussion 
Textbearbetning är viktigt i svenskundervisningen för att stimulera elevers 

skriftspråksutveckling redan från tidiga skolår. Ständiga tekniska och samhälleliga 

förändringar tvingar skolan att utveckla nya metoder och strategier i undervisningen för 

att förbereda eleverna inför deras vuxenliv. Utvecklingen av digitala verktyg ställer 

lärare inför nya utmaningar att anpassa undervisningen eller att fortsätta med 

traditionella metoder. I intervjuerna åberopar lärarna en mängd faktorer som påverkar 

deras beslut hur och till vad de använder textbearbetning. 

 

Trots en gemensam läroplan definierar lärarna begreppet textbearbetning olika eftersom 

de fokuserar på olika delar i skrivprocessen. De två lärarna med mer erfarenhet väljer att 

se en helhet, där både innehåll och form innefattas, medan de två lärarna med mindre 

erfarenhet mestadels fokuserar på formen. De påpekar dock att eleverna behöver klara 

samtliga delar i årskurs tre. Deras definitioner stämmer överens med Taubes (2011) 

beskrivning att textbearbetning innebär att eleven lär sig bryta ner sin text, korrigerar 

och utvecklar den utifrån form och innehåll. Lärarnas olika erfarenhet kan förklara deras 

olika fokusområden. 
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Att både se till form och innehåll i en processorienterad skrivundervisning förespråkar 

Lundberg (2008), men det kräver att lärarna ger eleverna verktyg och strategier för att 

behärska hela processen. Lärarna anser att det sker genom en genreinspirerad 

undervisning. De anser alltså att olika språkdrag kan synliggöras när eleverna 

producerar olika texttyper och bearbetar dem. Detta arbetssätt gör enligt Liberg m.fl. 

(2010) undervisningen levande och kan påverka elevernas motivation positivt. 

 

Att enbart fokusera på grammatik och stavning kan leda till en produktorienterad 

skrivundervisning (Lundberg, 2010) och enligt Fridolfsson (2015) hämmas då elevernas 

motivation och skrivlust. Enligt Strömqvist (2007) är det av vikt att inte ge eleverna en 

felaktig uppfattning om vad textbearbetning innebär, vilket den produktorienterade 

skrivundervisningen kan göra. Det kan också påverka elevernas självförtroende 

negativt. För ett utvecklat språk bör textbearbetning, enligt lärarna, påbörjas tidigt. 

Lärarens ansvar är att ge redskap, strategier och att stötta eleven i skrivprocessen med 

målet att eleverna självständigt ska klara av att bearbeta enkla texter, vilket även är ett 

kunskapskrav i trean (Lgr 11). Det bör ske utifrån elevens förutsättningar och proximala 

utvecklingszon för att inte påverka elevens inre motivation och driv.   

 

I denna studie använder lärarna sig av återkoppling av formativ karaktär vid 

textbearbetning. Den är enligt Lundahl (2014) ett sätt att föra elevernas texter framåt i 

enlighet med en processorienterad skrivundervisning (Lundberg 2008). När lärarna 

individanpassar sin återkoppling visar de medvetenhet om att skriftspråket är en 

krävande process och att återkopplingen behöver vara motiverande för att eleverna ska 

få en positiv inställning till skrivning. Den progression som de yngre lärarna beskriver, 

att gå från ortografi och meningsbyggnad till innehåll, kan bero på föreställningen att 

eleverna behöver ha knäckt den fonemiska principen för att kunna stava och bilda ord. 

Det är tydligt att lärarna anser att den direkta muntliga formativa återkopplingen, 

individuellt och i helklass, är den mest effektiva. Eleverna känner sig sedda och deras 

text får en mottagare. Bergöö m.fl. (1997) hävdar att när eleverna får respons ökar både 

motivation och engagemang hos dem. 

 

Strömqvist (2007) skriver att en av de faktorer som påverkar elevernas motivation för 

bearbetning är att de skriver för en mottagare. Denna aspekt lade lärarna i denna studie 
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inget fokus på. Det kan bero på att lärarna ser sig själva som mottagare och därmed inte 

tänkt på att eleverna kan behöva olika mottagare för sina texter. Det är troligen 

fördelaktigt att låta eleverna bearbeta texterna under en längre period och låta texterna 

komma till användning, helst i en autentisk kommunikationssituation. Eleverna får då 

möjlighet till en djupare feedback på sina arbeten, vilket kan öka motivationen. Enligt 

det sociokulturella perspektivet är skriften ett medierande redskap för att föra vidare, 

utveckla och återskapa kunskaper (Säljö, 2000) och därför blir elevernas lust till att 

skriva viktig även ur en samhällelig synvinkel.  

 

Individanpassning är ett gemensamt ledord för de fyra lärarna. Deras tankar stämmer 

därmed överens med Vygotskijs inlärningsteorier om den proximala utvecklingszonen 

(Lindqvist, 1999). Eleverna behöver utvecklas från sin egen nivå för att det ska bli en 

progression. Man får inte gå för fort fram då det kan påverka deras självkänsla negativt. 

För att utvecklas inom den proximala utvecklingszonen behöver eleverna stöd från en 

pedagog. I studien har det tydligt framgått att textbearbetning bör ske med stöd från 

lärarna och inte endast på eget ansvar. Ett hjälpmedel vid individanpassning som lärarna 

för fram är digitala verktyg. Fridolfsson (2015) varnar för att användandet av digitala 

verktyg kan leda till ett ytligt lärande och tangentbordet kan leda till svårigheter med att 

lära sig språkets konventioner. Hon avråder från användning av sådana verktyg i den 

tidiga skriftspråksinlärningen. Lärarnas uppfattning överensstämmer inte med 

Fridolfsson. De lutar sig i stället mot Lundbergs (2008) och Tragetons (2014) tankar om 

digitala verktyg som viktiga hjälpmedel för elevernas anpassning till skrivnormer. 

Användande av digitala verktyg har i studien visat sig kunna öka elevernas motivation 

då de enklare kan producera längre texter utan att kraftansträngningen blir för stor. 

Dock påpekar lärarna att verktygen behöver kompletteras med att eleverna skriver för 

hand för att de ska kunna automatisera handrörelserna via muskelminnet. 

 

Vilket förfaringssätt lärarna använder vid textbearbetning avgörs av syftet och målet 

med texten. Skärmbaserad textbearbetning anses fördelaktig när eleverna kan bearbeta 

sin text med hjälp av ordbehandlingsprogrammet. En problematik som Liberg m.fl 

(2010) beskriver är elevernas användande av vardagsspråk i sina texter. Även lärarna i 

denna studie har stött på problemet men anser att ordbehandlingsprograms 

grammatikkontroll är ett effektivt sätt att medvetandegöra eleverna om sina språkliga 

val. Ordbehandlingsprogrammets stavningsfunktion hjälper eleverna att förbättra sitt 



  
 

30 

språk men ska enligt lärarna bara vara ett komplement till undervisningen. För mycket 

hjälp kan leda till sämre stavningsförmåga. Fleischer (2015) skriver att det digitala 

verktyget kan vara ett hjälpmedel, men det är viktigt att läraren är medveten om vad det 

ska kompensera. Medvetenhet från läraren har visat sig vara en nyckel till lyckad 

textbearbetning. 

 

Tillgången till digitala verktyg har i denna studie framförts som avgörande för hur 

mycket lärarna använder sådana samt på vilket sätt. Resultatet från Skolverkets IT-

uppföljning (2016) visar att skolornas resurser har ökat men att utvecklingen går sakta. 

Lärarna känner att de inte får tillräckligt med stöd av ledningen och en dålig 

internetuppkoppling påverkar undervisningen negativt. Enligt Fleischer & Kvarnsell 

(2015) ska skolan vara i samhällets framkant när det gäller den tekniska utvecklingen. I 

bänkarna sitter framtidens medborgare, men hur ska eleverna förberedas för ett liv i 

samhället om inte skolan ges tillräckliga resurser? Lärarens ansvar är att med god 

pedagogik, rätt valt fokus och lämpliga strategier främja elevernas 

skriftspråksutveckling, men utan stora insatser från samhället räcker inte pedagogiken 

långt. 

 

Sammanfattningsvis har denna studie visat på både fördelar och nackdelar med 

pappersbaserad respektive skärmbaserad textbearbetning. Det viktigaste för elevernas 

skrivutveckling är att läraren med återkoppling och individanpassning låter alla elever 

bli delaktiga i en process, där digitala verktyg kan vara ett av flera redska
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga A Intervjufrågor 
Intervjufrågor	  till	  Självständigt	  arbete	  2	  

Begreppet	  textbearbetning	  

1. Hur	  skulle	  du	  definiera	  begreppet	  textbearbetning?	  

2. Hur	  tror	  du	  textbearbetning	  bidrar	  till	  elevernas	  skriftspråksutveckling?	  

3. Hur	  tror	  du	  textbearbetning	  kan	  påverka	  elevernas	  motivation	  för	  skrivning	  
med	  tanke	  på	  att	  de	  är	  i	  starten	  av	  skrivinlärningen?	  

o Hur	  påverkar	  det	  svaga	  elever?	  

o Hur	  påverkar	  det	  starka	  elever?	  

4. Hur	  introducerar	  du	  textbearbetning	  för	  dina	  elever?	  

o Om	  du	  gör	  en	  uppskattning	  vilken	  termin	  du	  börjar,	  när	  skulle	  det	  vara?	  

o Enligt	  dina	  erfarenheter	  vilka	  elever	  behöver	  bearbeta	  sina	  texter	  mest?	  
(flicka/pojk,	  svag/stark	  elev)	  

5. Vad	  anser	  du	  om	  att	  textbearbetning	  står	  som	  ett	  kunskapskrav	  redan	  i	  åk	  3?	  

o Vid	  vilken	  ålder/årskurs	  anser	  du	  eleverna	  är	  redo	  för	  att	  bearbeta	  sina	  
texter?	  	  

Pappersbaserad	  textbearbetning	  

1. När	  en	  elev	  skriver	  en	  text	  hur	  brukar	  du	  markera	  att	  något	  behöver	  korrigeras?	  

o Används	  generellt	  samma	  tillvägagångssätt	  eller	  är	  det	  olika	  beroende	  
på	  ämne?	  

2. Vilka	  sorts	  texter	  skriver	  dina	  elever	  just	  nu?	  

o Vilken	  textgenre	  anser	  du	  eleverna	  har	  svårast	  att	  skriva?	  

o Hur	  ger	  du	  respons	  på	  texterna?	  (muntligt	  eller	  skriftligt?)	  

o Ges	  eleverna	  tillfälle/möjlighet	  att	  gå	  tillbaka	  och	  korrigera?	  

3. I	  en	  elevtext	  vad	  är	  det	  du	  bruka	  rätta?	  

o Var	  finns	  fokus?	  (bokstäver,	  ordval,	  utseende,	  meningsbyggnad,	  
begriplighet)	  

o Behöver	  elever	  korrigera	  det	  felaktiga?	  

4. Om	  du	  rättar	  med	  en	  muntlig	  kommentar,	  hur	  brukar	  det	  gå	  till?	  

5. Vad	  anser	  du	  är	  det	  bästa	  metoden	  för	  att	  introducera	  textbearbetning	  för	  
elever	  som	  skriver	  en	  text	  med	  papper	  och	  penna?	  
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6. Har	  du	  lagt	  märke	  till	  några	  nackdelar/svårigheter	  med	  att	  använda	  papper	  och	  
penna	  och	  sedan	  låta	  eleverna	  korrigera	  sina	  texter?	  

7. Har	  du	  lagt	  märke	  till	  några	  fördelar	  med	  att	  använda	  papper	  och	  penna	  och	  
sedan	  låta	  eleverna	  korrigera	  sina	  texter?	  

	  

Skärmbaserad	  textbearbetning	  

1. Hur	  anser	  du	  att	  din	  datorkunskap	  är?	  

o I	  arbetslivet,	  använder	  du	  dator	  mer	  än	  papper	  och	  penna?	  

2. Hur	  kan	  datorn	  vara	  ett	  hjälpmedel	  i	  skolan?	  

o Anser	  du	  att	  skolan	  hänger	  med	  i	  dagens	  tekniska	  utveckling?	  

o Ges	  du	  möjlighet	  till	  den	  kompetensutveckling	  du	  önskar?	  

o Vad	  är	  det	  du	  skulle	  vilja	  öka	  dina	  kunskaper	  kring?	  

o Anser	  du	  att	  du	  får	  det	  stöd	  som	  du	  behöver	  för	  att	  öka	  användandet	  av	  
dator	  i	  undervisningen?	  

3. Använder	  elever	  mest	  dator	  eller	  ipad	  i	  undervisningen?	  

o Har	  du	  märkt	  någon	  skillnad	  i	  om	  eleverna	  skriver	  på	  dator	  eller	  ipad?	  

§ När	  det	  gäller	  noggrannhet?	  

§ När	  det	  gäller	  motivation?	  

§ När	  det	  gäller	  hur	  trygga	  eleverna	  är	  med	  att	  skriva?	  

§ När	  det	  gäller	  deras	  vilja	  att	  uttrycka	  sig?	  

o Känner	  du	  dig	  trygg	  med	  att	  undervisa	  eleverna	  i	  hur	  de	  ska	  använda	  
datorn?	  

4. I	  vilka	  ämnen	  använder	  du	  mest	  dator?	  Varför?	  

5. När	  eleverna	  skriver	  på	  dator	  görs	  detta	  enskilt	  eller	  i	  par?	  

6. Hur	  korrigeras	  elevernas	  data	  skrivna	  texter?	  

o Korrigerar	  läraren?	  

o Korrigerar	  eleven	  själv	  med	  hjälp	  av	  ordbehandlingsprogrammet	  utan	  
att	  visa	  läraren?	  

o Korrigerar	  eleven	  och	  diskuterar	  felen	  med	  läraren?	  

	  

7. Har	  du	  lagt	  märke	  till	  några	  nackdelar	  med	  att	  använda	  dator	  istället	  för	  papper	  
och	  penna?	  

8. Har	  du	  lagt	  märke	  till	  några	  fördelar	  med	  att	  använda	  dator	  istället	  för	  papper	  
och	  penna?	  



  
 

III 

9. Vilka	  elever	  anser	  du	  gynnas	  mest	  av	  att	  använda	  datorn	  vid	  skrivinlärning?	  

o Hur	  gynnas	  de?	  

10. Har	  du	  lagt	  märke	  till	  några	  ord	  som	  kan	  försvåra	  för	  eleven	  att	  bearbeta	  sin	  
text	  på	  datorn?	  Hur	  ska	  en	  lärare	  ställa	  sig	  till	  detta	  dilemma? 


