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 I

Förord 

 
Mitt examensarbete är ett resultat från undersökningen jag utförde under hösten 2007. För 
mig har det varit väldigt intressant och lärorikt att ta del av pedagogers inställning till datorer 
som redskap i läs- och skrivundervisningen. Detta på grund av att deras syn och inställning 
har givit mig en fördjupad inblick och förståelse i olika människors sätt att tänka om samma 
fenomen. Vilket i sin tur lett till att jag, i min framtida pedagogiska roll, tillsammans med 
mina kollegor kan lära enormt mycket av varandras olika inställningar till datorn som redskap 
i läs- och skrivundervisningen. Ett stort tack ger jag till min handledare Siv Ögren som väglett 
mig på ett tillfredställande sätt under hela produktionen av mitt arbete. Jag vill även tacka den 
skola som deltog i undersökningen och därmed de rektorer och berörda pedagoger som gjorde 
det möjligt för mig att genomföra studien.   
 
Luleå den 19 december 2007.  
Camilla Wikström 

 



 

 II

Abstrakt 
 
 
Undersökningen utfördes för att kartlägga om pedagogers inställning till datorn som redskap 
för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever hade något samband med datorns 
användningsomfattning i klassrumsundervisningen. Bakgrunden baserades på hur vi 
pedagoger kan använda datorn och dataprogrammen som redskap i läs- och 
skrivundervisningen samt hur den kan användas för att utveckla den språkliga 
medvetenhetens alla komponenter. Bakgrunden handlade även om lärande teorier samt 
tidigare forskning kring pedagogers inställning till datorn som redskap. Studien baserades på 
en kvalitativ undersökning, vilken genomfördes på en skola i en medelstor stad där enkäter 
och intervjuer var de arbetsmetoder som användes för att samla in data. I 
undersökningsresultatet fann jag att de pedagoger som var positivt inställd till datorn som 
redskap i läs- och skrivundervisningen var den grupp av pedagoger som använde datorn i 
större omfattning i klassrumsundervisningen än vad de pedagoger med negativ inställning 
gjorde. Jag fann även att somliga pedagoger, trots en positiv inställning, använde datorn i låg 
omfattning på grund av sin kunskaps- och tidsbrist samt deras brist på tillgängliga datorer.  
 
Nyckelord: Pedagoger, inställning, datoranvändning, läs- och skrivutveckling, undervisning.    
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1. Inledning 
 
Under 90-talet och fram till i dag har kommunerna köpt in datorer till skolorna för att de ska 
användas i undervisningen.  Ett användningsområde där datorn fungerar ypperligt är i läs- och 
skrivundervisningen, vilket jag fått kunskaper om under min lärarutbildning. Jag har fått ta del 
av datorns alla möjligheter för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever. Det finns 
mängder av olika dataprogram, dataövningar och dataarbetsmetoder samt sätt att skriva på 
datorn som visat sig framgångsrika när det gäller elevers läs- och skrivutveckling. Det vore 
därför intressant att se i vilken utsträckning datorer och dess möjligheter nyttjas i skolan. 
Detta gör mig även väldigt nyfiken att ta reda på vad pedagoger har för inställning till datorn 
som redskap i klassrumsundervisningen för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever. 
Om jag kan klargöra om pedagogers inställningar till datorer kan ha något samband med deras 
användningsomfattning i undervisningen, kan jag förhoppningsvis i min framtida pedagogiska 
roll, delge, förklara och påverka mina kollegors, arbetsgivares samt kommuners inställning till 
datoranvändningen. Min önskan är att skapa ett tätt samarbete mellan mig och dessa parter, så 
att vi tillsammans kan utbyta tankar, erfarenheter och åsikter gällande datorer i läs- och 
skrivundervisningen. Där vi kan lära av varandra och hjälpas åt att skapa en lärande miljö där 
datorer ses som ett naturligt redskap i pedagogers och elevers vardag och därmed även i läs- 
och skrivundervisningen.  
 
I mitt examensarbete använder jag mig av begreppet pedagog. Med pedagog menar jag de 
grundskolelärare, förskolelärare, fritidspedagoger och/eller barnskötare som fanns i respektive 
klass och undervisade eleverna på den skola jag undersökte. Det är dessa benämningar som i 
mitt examensarbete kommer att ingå under det gemensamma namnet pedagoger. I den skola 
som deltog i min undersökning arbetade två pedagoger (dvs. en grundskolelärare samt 
antingen en förskolelärare, fritidspedagog eller en barnskötare) i varje årskurs 1-4 klass. De 
som undervisade i årskurs 5 och 6 var grundskolelärarna, vilka även var de som deltog i 
undersökning. I den tidigare forskning som presenteras i arbetet kommer begreppet lärare att 
användas eftersom lärare är det namn som dessa forskare och/eller författare använt sig av.   
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2. Bakgrund 

2.1 Datorns användningsområden  

 
Enligt Riis (2000) har introduktionen av datorer och informationsteknik i skolan pågått i 
ungefär trettio år. Enligt författaren har datorer väldigt många användningsområden t.ex. för 
skriv- och räkningsarbete. På senare tid har den moderna datatekniken och den något äldre 
teletekniken fogats samman och tillfört ett nytt användningsområde, nämligen 
kommunikation. Det är detta som vi redan i början av 1990-talet kallat för IT, 
informationstekniken. I övrigt så används datorn ofta av barn och ungdomar för att spela 
dataspel m.m. I detta examensarbete fokuserar jag på pedagogers inställning till datorn som 
redskap för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever, samt om deras inställning har 
något samband med i vilken omfattning datorn används i klassrumsundervisningen. I 
Jonssons (2006) doktorsavhandling framgår det att forskningsresultat, statliga utredningar och 
rapporter på både nationell och internationell nivå visar att det inte bara finns en metod för att 
lära eleverna att läsa. Som exempel tar författaren upp en jämförelse mellan syntetisk och 
analytisk metod för läsinlärning, där det framgår att åttio procent av elevernas läsframgångar 
kan förklaras av andra faktorer än valet av metoder. Jonsson menar att en gynnsam 
läsundervisning utmärks av att den ämneskompetenta pedagogen kan hantera och motivera för 
sina olika val.    
 
Inledningen av bakgrunden kommer att handla om datorns lämpliga och nyttiga tillämpningar 
i läs- och skrivundervisningen. Kan det vara så att det saknas någon viktig komponent (eller 
att pedagogerna saknar något) i datorns innehåll, program och användningsområden som är en 
förutsättning för att utvecklas i läsning och skrivning? Hanö (1998) menar att datorn som 
redskap och dess program kan utveckla den språkliga medvetenhetens alla komponenter såväl 
avkodning som förståelse. För att skapa god läsfärdighet poängterar Elbro (2004) att både 
avkodningen och förståelsen måste fungera väl.  
 

2.2 Att skriva sig till läsning med hjälp av dator 
 
Trageton (2005) skriver att den internationella skrivforskningen har bara trettio år på nacken 
och att det är läsforskningen som fortfarande dominerar. På senare tid har det kommit en rad 
böcker om språkutveckling, med fokus på texter och textskapande. Författaren menar att vi 
idag står väl rustade för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga med skrivandet som 
utgångspunkt. Han tar upp att under de senaste 25 åren har forskare gradvis blivit medvetna 
om att skrivning är lättare än läsning. Enligt Hagtvet (2004) är att skriva sig till läsning 
speciellt gynnsamt för barn mellan fem och nio års ålder. Trageton (2005) menar att den 
komplicerade handskrivningen har hindrat oss från att göra detta i full skala för denna 
åldersgrupp. Både Trageton och Snow, Burns & Griffin (1998) skriver att detta blir mycket 
enklare med datorn som skrivredskap. Tragetons (2005) forskningsprojekt, att använda datorn 
som förenklande redskap i läs- och skrivundervisningen, visar att för 99 procent av eleverna 
är skrivning lättare än läsning.  
    
Trageton (2005) är alltså mannen bakom forskningsprojektet, Textskapande på dator 1-4 
klass, som inkluderade 14 skolklasser i Norge, Danmark, Finland och Estland. Projektet som 
pågick mellan år 1999-2002 gick ut på att barnen fick använda datorn som skrivredskap och 
den formella undervisningen i handskrift fick vänta till skolår tre. Som framgår deltog inte 
Sverige, men på grund av mycket positiva utvärderingar har även Sverige uppmärksammat 
projektet.  
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Trageton (2005) skriver att många kurser över hela landet har under hösten 2004 lett till att 
svenska skolor har börjat använda sig av strategin att skriva sig till läsning med hjälp av 
datorn. I denna modell börjar sexåringarna med bokstavslekar och ordbyggande på datorn. 
Exempelvis kan barnen producera hundratals bokstäver under några minuter, där de sedan ska 
leta en viss bokstav och räkna dem m.m. Vidare låter de barnen få leka sig fram till sitt 
personliga touchsystem och producera så många bokstäver som möjligt. Därefter fortsätter 
barnen med det första steget i utvecklingen, nämligen bokstavssträckor på datorn som 
symboliserar deras namn, sedan kommer dem att stå för en berättelse. (Med bokstavssträckor 
menas långa rader med alla möjliga bokstäver). Det blir en slags hemlig skrift som bara 
barnen kan läsa. Sedan kommer det att dyka upp enskilda, riktiga ord i dessa bokstavssträckor 
som Trageton menar är ett avgörande steg i elevernas utveckling. Som pedagog kan vi 
utveckla detta genom att låta eleverna skriva ordböcker, där de skriver in dem riktiga orden 
som de kan. Att skriva sig till läsning med hjälp av datorn menar författaren går i en 
fortlöpande takt. Från detta ”nybörjarstadium” kommer eleverna att successivt lära sig att 
skriva satser med uppdelning mellan orden, temaorienterade texter, brevskrivning samt 
gemensamma temaböcker där både pedagoger och elev skriver tillsammans. Som beskrivits 
ovan ser Tragetons modell att skriva sig till läsning med hjälp av datorn ut så här i en mycket 
kortfattad version. Frågan är nog egentligen hur väl detta tillvägagångssätt bidragit till att 
eleverna utvecklat deras skrivförmåga? Efter tre års utförande av detta projektarbete tar 
Trageton upp frågan;  
    

Skriver ”datorbarn” bättre texter än de traditionella ”handskrivarbarnen?”. Samtliga lärare i de 14 
klasserna i de fyra länderna i olika miljöer och med längre eller kortare erfarenhet av att undervisa i 
dessa åldrar bedömde skrivnivån vara av högre kvalitet än vad de var vana vid från tidigare 
”handskrivarklasser”.    

         (Trageton, 2005. s,126).      

 
Trageton (2005) beskriver att de utförde ett skrivtest som bedömning av kvaliteten på 
textskapandet i tredje klass. Där de försökte finna svar på följande fråga; ”Kan inriktningen på 
datorskrivande de två första åren (och ett uppskjutande av formell handskriftsträning till tredje 
året) medföra att barnen blir bättre skrivare?”. (Trageton, 2005. s,129). Testet gick ut på att 
åtta ”datorklasser” och nio ”handskrivarklasser” fick i slutet av det tredje året 40 minuter på 
sig att utföra en skrivuppgift. Klasserna skrev som de brukade, det vill säga datorklasserna 
skrev på dator och handskriftklasserna skrev för hand. Och det var innehållskvaliteten i 
elevtexterna som bedömdes. Resultatet blev då att datorklassernas genomsnittsresultat låg 
högt över handskrivarklassernas. Trageton skriver att genomsnittet för datorbarnens 
textkvalitet ligger ett år högre än för handskrivningsbarnen.    
 

2.3 Dataprogram i läs- och skrivundervisningen 
 
Enligt Gunnilstam och Martti (2005) så är Lexia ett program som ger möjligheter att utifrån 
läsutvecklingsnivå anpassa träning av t.ex. stavelsesegmentering eller – syntes. Lexia gör det 
också möjligt att specialträna lång- kort vokal, tonande- tonlös konsonant, felvända tecken 
och många andra ofta förekommande skrivfel. Programmet kan även träna läsförståelse såväl 
på ord- och satsnivå som på grammatisk nivå. Lexia 4 har fått ett ännu mer utökat 
textmaterial, det innehåller nästan 1000 olika övningar, och av dessa fungerar det att använda 
93 övningar med syntetiskt eller digitalt tal. 
 
Gunnilstam och Martti (2005) menar att syftet med datorprogrammet Lexia är bland annat att 
åstadkomma en ökning av elevens läs- och skrivförmåga och effektivisera dennes träning. 
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Programmet skall passa för alla med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller språkligt betingade 
inlärningssvårigheter oavsett ålder. 
 
Här nedan redovisas alla de möjligheter som dataprogrammet Lexia 4 kan tillföra:    
 

Möjligheter  
 
· Eget övningsarkiv för varje användare. 
· Eget urval av övningar för varje användare. 
· Anpassade svårighetsgrader i varje övning. 
· Anpassade ordlistor till varje övning. 
· Eftersägning efter förebild. 
· Digitalt eller syntetiskt tal. 
· Rita egna bilder. 
· Skriv eller generera egna ordlistor. 
· Ordbas med 45000 ord. 
· Spela in egna yttranden. 
· Anpassade typsnitt och färger. 
· Situationskänlig hjälp. 
· Anpassad övningsdiskett för hemmabruk. 
· Kontinuerlig feedback. 
· Resultatdiagram. 
 
Övningsområden 
 
· Lyssning, läsning, skrivning, eftersägning. 
· Fonologisk medvetenhet, ljud, stavelser, ord, meningar, syntax. 
· Begrepp, rymd, klocka, matematik.  

(Gunnilstam & Martti, 2005).  

Ett dataprogram som Snow et al. (1998). nämner som ett exempel är Writing to read IBM 
(engelskspråkig version). Författarna menar att programmet fungerar utmärkt att använda sig 
av i början för att introducera barnen till läsningen, så att de tidigt kan komma i kontakt med 
skriftspråket på ett lustfyllt sätt och utvecklas i enlighet med deras förutsättningar. De anser 
att vi pedagoger kan använda detta dataprogram som en del av resurserna för att arbeta i 
förebyggande syfte. De poängterar hur viktigt det är att vi arbetar så mycket förebyggande 
som möjligt innan de eventuella läs- och skrivproblemen uppstår (så att det förhoppningsvis 
aldrig uppstår några svårigheter) eller har blivit alltför stora och allvarliga. Om vi inte arbetar 
förebyggande brukar det bli mycket svårare att åtgärda. 
     
Träning med detta dataprogram för barn med läs- och skrivsvårigheter presenteras av Snow et 
al. (1998). med väldigt goda resultat. Med hjälp av denna typ av träning ökades de deltagande 
barnens språkliga medvetenhet enormt. Barnen visade goda resultat och förbättringar när det 
gällde t.ex. läsning av nonsensord och trebokstävers– ord, dvs. bättre fonologisk medvetenhet. 
Den fonologiska medvetenheten menar författarna är en viktig del/förutsättning för att lära sig 
läsa och skriva, men de menar att det inte är en tillräcklig färdighet för att kunna utveckla en 
skicklig läs- och skrivförmåga (fungerar ej som ensam komponent i det syftet).  
 
Fast (1997) nämner även olika spel med anknytning till skolaktiviteter t.ex. Första klass, 
Andra klass, ABC m.m. Författaren menar att samtliga dessa spel har många pedagogiska 
inslag, som att lära eleverna olika bokstäver och att lära eleverna att räkna. Fast påpekar även 
att eleverna är stora datoranvändare, både i och utanför skolan, vilket har lett till att de 
behärskar många olika dataprogram. På detta sätt utvecklas eleverna tillsammans med datorn 
som redskap eftersom de är intresserade, engagerade, nyfikna och orädda av den så att de 
lättare vågar ta sig an läs- och skrivövningar samt skriva texter.  



 

 5 

   

2.4 Datorn både som kompensation och vid allmän språkinlärning  
 
I detta avsnitt av bakgrunden kommer jag att lyfta olika datafunktioner/användningsområden 
som visats sig utvecklat elevers läs- och skrivförmåga. Detta grundar jag utifrån Föhrer och 
Magnussons (2000) projekt Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med läs- och 
skrivsvårigheter. Författarna påpekar också att datorn som redskap fungerar ypperligt till alla 
elever, inte bara de med läs- och skrivsvårigheter.  För att detta ska ske måste pedagogerna 
lägga upp dataträning som gynnar läs- och skrivförmågan enskilt efter varje elevs nivå så att 
utvecklingen sker successivt efter deras förmåga.  
   
Jacobson, Svensson och Lundberg (2001) talar om extern kompensation, vilket innebär ett 
direkt eller indirekt yttre stöd som han eller hon är beroende av. De menar att det finns två 
externa kompensationsvägar, dels pedagogers och anhörigas (omgivningens) accepterande 
förhållningssätt, men också alla de möjligheter som ligger i modern informationsteknik (både 
datorbaserade hjälpmedel och icke- datorbaserade hjälpmedel). 
 
Jacobson et al. (2001). tar också upp att datastöd kan användas både vid allmän språkinlärning 
och för dyslektiker. De menar att det finns pedagogiska likheter mellan språkinlärning och 
dyslexiundervisning som kan ge ömsesidiga fördelar. Som exempel tar de upp ICT 
(Information and Communication Technology) som kan användas på följande sätt: 
     
· Stöd för läsandet (talande arbetsblad, talande böcker, skärmläsningsprogram).  
· Stöd för skrivandet (talande ordbehandlare, program med inbyggd bild- och ordbank, 
ramprogram för planering (mind-map program), stavningskontroll, e-post- program).   
· Stöd för träning/övning (tangentbordsträning, ordförrådsuppbyggande program, 
stavningsträning, träning av ett annat/andra språk).  
 
Föhrer och Magnussons (2000) projekt har drivits under tre år med stimulansbidrag från 
hjälpmedelsinstitutet. Enligt dem så har det länge funnits goda erfarenheter av datorstöd som 
kompensatoriskt hjälpmedel vid läsning, stavning och skrivning för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Syftet med Föhrer och Magnussons projekt var att ge elever med grava läs- 
och skrivsvårigheter kompensatoriskt stöd vid studier genom att låta dem använda dator och 
andra tekniska hjälpmedel som verktyg för kunskapsinhämtning och som skrivhjälpmedel. 
Innan projektet drog igång och innan eleverna fick möjlighet att arbeta med och använda sig 
av kompensatoriska hjälpmedel hade de avkodningssvårigheter, de var långsamma läsare och 
mycket dåliga stavare. En av dem kunde heller inte få något sammanhang i den text han 
försökte att läsa. Efter ett tag då de motiverade eleverna som deltog i projektet lärde sig att 
behärska den nya tekniken och programvaran förbättrades genomgående elevernas 
läshastighet, läsförståelse och stavning. Detta ledde även till att eleverna tyckte att det nu var 
roligt att läsa och skiva. Genom att t.ex. använda datorns talsyntes, ordbehandlare och 
stavningskontroll utvecklades läs- och skrivförmågan hos eleverna. Talsyntesen gör det 
möjligt för eleverna att få text, som är inlagd på datorn, uppläst av en konstgjord röst, plus att 
användaren kan ställa in läshastighet och röstläge efter eget önskemål. 
     
Föhrer och Magnusson (2000) menar att genom att eleverna t.ex. fick Internet uppkopplat 
kunde de utnyttja informationen från nätet som fick betydelse för skolarbetet. De kunde få 
textmaterial från t ex. läroböcker eller minnespunkter från lektionsinnehåll inskannat till sin 
dator, där de både kan förstora upp text och få den uppläst med syntetisk röst. De fick tillgång 
till stavningsprogrammet Stava rätt som baseras på de svårigheter som dåliga stavare har, så 
att de lättare skulle kunna rätta sina texter själva och självklart bli bättre.  
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De fick också tillgång till en bärbar dator som Föhrer och Magnusson (2000) menar är en 
bidragande orsak till elevernas ökade läs- och skrivförmåga, om den förstås används för det 
ändamålet. Med hjälp av den bärbara datorn kunde eleverna få texter upplästa t ex. från 
läromedel av talsyntesen under lektionstid, de kunde lättare föra anteckningar och rätta sina 
texter under lektionstid, vilket ökade engagemanget, deltagandet och samarbetet med övriga 
kamrater i skolarbetet. För att lättare kunna föra dessa anteckningar menar Föhrer och 
Magnusson att det behövs en god förmåga vid tangentbordet och därför behöver eleverna 
tangentbordsträning så att de blir säkrare på att skriva, dvs. så att de ges möjligheten att helt 
och fullt koncentrera sig på det som ska skrivas och inte slösa energi på det rent mekaniska i 
skrivandet.  
 
Snow et al. (1998). menar att datorn är ett hjälpmedel för att stödja elever till att bli goda 
läsare. Deras sammanställning av den forskning som har gjorts visar goda belägg för att det 
finns många bra dataprogram som kan hjälpa barnen under en relativt kort tidsperiod och även 
kring de områden barnen speciellt har svårigheter med. Som exempel på övningsområden tar 
de upp fonologisk medvetenhet (bokstavsljud och namn), kunskapsmässighet (ökat 
ordförråd), avkodning, stavning och rim. Datorn kan även fungera som stöd till ordavkodning 
och som komplement medan eleverna läser och skriver berättelser.  
 

2.5 Datorns för- och nackdelar   
 
2.5.1 Datorns fördelar  
 
Som tidigare nämnts så finns det oerhört många arbetsområden, dataprogram och 
tillvägagångssätt att använda datorn i undervisningen på för att utveckla elevers läs- och 
skrivförmåga. Det som redogjorts för ovan när det gäller datorns alla möjligheter är 
fördelaktiga arbetssätt enligt bland annat Föhrer och Magnusson (2000). Enligt dessa 
författare så har det även länge funnits goda erfarenheter av datorstöd som kompensatoriskt 
hjälpmedel vid läsning, stavning och skrivning för elever med läs- och skrivsvårigheter. För 
de motiverade eleverna som deltog i deras projekt förbättrades genomgående elevernas 
läshastighet, läsförståelse och stavning, vilket framgår ovan. Datorn menar Jacobson et al. 
(2001). är en del av extern kompensation. Det vill säga ett yttre stöd som han eller hon är 
beroende av, och som gör det möjligt för oss att ge t.ex. våra elever med dyslexi verktyg som 
gör att de ändå kan hantera skriftspråket.   
 
Som framgår i bakgrunden så fungerar datorer oerhört bra som kompensatoriskt hjälpmedel 
för elever med läs- och skrivsvårigheter, men datorer gynnar ju även utvecklingen för elever 
utan dessa svårigheter. Det finns goda belägg för detta enligt Snow et al. (1998). som menar 
att datorn är ett hjälpmedel för att stödja elever att bli goda läsare. Forskningen som Snow et 
al. presenterar visar t ex. att dataprogrammet Writhing to read IBM är bra att använda i början 
för att introducera barn till läsningen. De menar också att det finns många bra program som 
kan hjälpa barnen under en kort period och även när det är lite kris. 
     
I Sverige är dataprogrammet Lexia ett mycket användbart program som har fått en enorm 
framfart på många av våra skolor runt om i landet. Det är ett program som innehåller övningar 
som också tränar den fonologiska-, syntaktiska- och morfologiska medvetenheten, samt 
ordbilder och utvecklar ordförrådet m.m. Dataprogrammet innehåller mängder av fördelar och 
användningsområden enligt Gunnilstam och Martti (2005), som kan utveckla alla elevers läs- 
och skrivförmåga, eftersom det är nivåanpassat.  
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Jedeskog (2000) tar upp en annan fördel, så här skriver hon; 
 

Eftersom antalet datorer oftast är begränsat i undervisningssammanhang ändras arbetsformen från 
helklass till grupp vilket förväntas resultera i förbättrat lärande och ökad självständighet för eleverna. 
Lärare uppmärksammar t ex individuella skillnader tydligare då elever arbetar vid datorerna. 
Förändringar till följd av datoranvändning innebär för eleverna mer risktagande och behov av 
uthållighet, initiativ, kreativitet och en förmåga till problemlösning i grupp.  

                                 (Jedeskog, 2000. s, 107).     

 
2.5.2 Datorns nackdelar  
 
Snow et al. (1998). nämner också att datorerna kan ha sina nackdelar. De menar t.ex. att 
barnen kan ägna hela sin uppmärksamhet åt de olika bilderna, grafiken och föremålen på 
datorn istället för det skrivna. Datorerna och dataprogrammen är också oerhört dyra och 
därför har inte alla tillgång till dem för att t.ex. stimulera läs- och skrivutvecklingen. De 
nämner även de problem som skolor, föräldrar m.fl. med ekonomiska svårigheter kan få då 
det gäller att hänga med i de nya dataversionernas framfart som den informationstekniska 
marknaden ständigt tillför. En genväg kan då bli att skolan väljer billigare program med 
bristande kvalitet eller att de struntar i dataanvändningen överhuvudtaget. En annan nackdel 
som författarna tar upp är att de som införskaffar dataprogrammen till skolor kan ha bristande 
kritisk förmåga. Det är viktigt att vi pedagoger inom skolan tänker kritiskt när det gäller val 
av programvara, så att vi ser till att det är någon med kunskap om läs- och skrivutveckling 
som har gjort dataprogrammet.  
 

För att eleverna ska kunna dra nytta av datorn som redskap och för att bättre lyckas med 
läsningen krävs ju även i första hand att eleverna är studiemotiverade och intresserade av att 
använda datorer i läs- och skrivundervisningen. Och alla elever är nog inte det menar Snow et 
al. (1998). I andra hand krävs också att omgivningen, pedagoger, föräldrar och klasskamrater 
visar förståelse och engagemang samt att således miljön är accepterande och tolerant, vilket 
den inte alltid är. Datorn kan bli en naturlig resurs i vår vardag, så att det inte bara är de 
lässvaga eleverna som får använda datorn, utan den ska ses som en tillgång för alla i läs- och 
skrivundervisningen menar författarna.     
  

2.6 Datoranvändning som redskap för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga  
 
För att kunna utveckla och förbättra elevers läs- och skrivförmåga är det viktigt att vi har klart 
för oss vad läsning är, vilka komponenter som ingår och hur de hänger ihop samt vilka 
metoder/strategier/tillvägagångssätt som kan användas för att gynna elevers läs- och 
skrivutveckling (Frost, 2002). Nästa avsnitt av bakgrunden kommer därför att belysa detta 
men med fokus på datoranvändning som redskap för att utveckla elevers läs- och 
skrivförmåga. Anledningen till att språkligmedvetenhet och dess beståndsdelars innebörd tas 
upp beror på att det är förståelsen om och samspelet mellan dessa som är förutsättningen för 
att kunna läsa och skriva (Ejeman & Molloy, 1997). I och med detta måste även 
dataprogrammen och dataövningarna bestå av, träna och bidra till att eleverna utvecklar de 
färdigheter som krävs kring dessa beståndsdelar (Hanö, 1998). Med beståndsdelar menar jag 
fonologisk-, morfologisk-, semantisk- och syntaktisk medvetenhet samt segmentering.   
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2.7 Vad är läsning?  

 
Enligt Elbro (2004) är läsning en komplicerad färdighet. För att utveckla läsning krävs lång 
tid och omfattande övning. De två huvudmoment som ingår i läsning är avkodning och 
förståelse. Elbro påpekar att avkodning innebär att läsaren kan identifiera eller känna igen 
skrivna ord och att förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. 
Författaren poängterar som tidigare nämnts att för att skapa god läsfärdighet måste både 
avkodningen och förståelsen fungera väl.  
 
Frost (2002) sammanfattar detta med den traditionella ”läsformeln”: 
 Läsning = Avkodning x Förståelse (L = A x F).  

2.8 Läshastighet 

 
Elbro (2004) menar att gränserna för läshastigheten sätts inte av ögonrörelser eller av den inre 
rösten, utan av förståelsen. Författaren förklarar att läshastigheten sänks om läsaren läser en 
text med mycket ny information, exempelvis en informationstät facktext. Däremot kan 
läshastigheten bli desto högre om han/hon läser en lätt skönlitterär berättelse.     

2.9 Språklig medvetenhet  
 
Eriksen Hagtvet (2004) beskriver språklig medvetenhet som att eleven kan förhålla sig till 
språket som till ett objekt, genom att uppleva språket utifrån, som en observatör. I tidig ålder 
använder barnen bara språket för att kommunicera men efter hand börjar de betrakta språket 
som ett objekt. De börjar prata om språket, vad ord betyder, lyssna på språkljuden, klappa 
stavelser i ord m.m. det är då de utvecklar språklig medvetenhet.   
 
2.9.1 Fonologisk medvetenhet  
 
Fonologisk medvetenhet innebär enligt Lundberg & Herrlin (2005) att vi människor är 
medvetna om att de talade orden går att dela upp i bitar av fonemstorlek som i sin tur kan 
omvandlas till grafem. Det vill säga att vi förstår hur det flödande talet har segmenterats, delas 
upp i små bitar av språkljud (fonem) som fångas in och betecknas med bokstavstecken 
(grafem), alltså en förståelse för det alfabetiska skriftsystemets princip.     
 
Snow et al. (1998). menar att den fonologiska medvetenheten hos eleverna kan tränas och 
förbättras med hjälp av olika dataprogram. Dataprogram som exempelvis innehåller 
rimövningar (där ord uppläses och visas som ordbilder) kan få eleverna att på ett riktigt sätt 
uppfatta ljuden i ett ord, både vilka ljud som ingår och i vilken ordning de kommer.   
 
2.9.2 Morfologisk medvetenhet  
 
Ejeman & Molloy (1997) benämner morfem som språkets minsta betydelsebärande enhet. Att 
vara morfologisk medveten innebär då att vi människor har kännedom om ordets ursprung 
med avseende på vilka morfem eller sammansättningsled som ingår. Vi måste kunna 
identifiera morfem i ord samt förstå att ett visst morfem, oavsett i vilka ord de ingår i, stavas 
på samma sätt. Eriksen Hagtvet (2004) menar att morfologi är läran om hur ord bildas och om 
hur de böjs. Hon beskriver morfem som att enskilda ord kan analyseras i flera delar, t.ex. ”bil-
en”. Varje sådan liten betydelsebärande del kallas för morfem, både ”bil” och ”-en” är 
morfem. På samma sätt består ”hus-et” av två morfem.    
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Hanö (1998) poängterar att det är viktigt att vi pedagoger tar upp begreppen stam, förstavelse 
och ändelse med eleverna samt att dataprogrammen innehåller detta så att morfologisk 
medvetenhet utvecklas. Dataprogrammen bidrar då även till att eleverna utvecklar kunskap 
och förståelse för hur orden hänger ihop. Författaren beskriver att det finns en del program 
som direkt tränar stam och ändelse. Som exempel nämner han en skojig tävlingsvariant som 
går ut på att bilda så många ord som möjligt kring en viss ordstam t.ex. vas som kan bli vas-
er, vas-er-na med flera. Hanö påpekar att oavsett vilket dataprogram som används så krävs det 
även diskussioner om ords ursprung, som kan bidra till elevers förståelse för ordbildning.          
 
2.9.3 Semantisk medvetenhet 
 
Semantisk identitet innebär enligt Ejeman och Molloy (1997) att den anger ordets innebörd 
eller betydelse i olika sammanhang. Att vara semantisk medveten innebär då att vi förstår att 
ordenheterna är kopplade till varandra och förstår dess innebörd och att de kan ha olika/lika 
betydelse i olika sammanhang. Eriksen Hagtvet (2004) poängterar att semantik även är läran 
om meningars betydelse/innebörd, inte bara orden.  Ericsson (2002) tar upp att semantik kan 
översättas till ”betydelselära”, det är vad orden betyder och betecknar som utgör vetenskapen 
(semantik).  
 
Svensson (1998) menar att den semantiska medvetenheten kan tränas genom att elever jämför 
meningar och ser om de betyder samma sak. Genom att ha tydliga meningar på dataskärmen 
som är skrivna med stor text har eleverna möjlighet att se och försöka förstå skillnaden mellan 
exempelvis dessa meningar: 

– Vad önskar du dig av tomten?  – Jag gillar att sjunga i en kör. 
– Jag önskar mig ett hus på tomten. – Jag gillar att sjunga när jag kör.   

  
2.9.4 Syntaktisk medvetenhet   
 
Ejeman & Molloy (1997) tar även upp syntaktisk identitet vilket de beskriver som att den 
anger typiska grammatiska funktioner hos ordet, när det ingår i ett sammanhang t.ex. 
substantiv, verb, artikel m.m. Ericsson (2002) förklarar syntaxen som läran om satsens 
byggnad, det vill säga hur ord kombineras till meningar (satsstrukturer). Syntaktisk 
medvetenhet innebär att eleven är medveten om hur satser byggs upp och på vilket sätt det ska 
pratas eller skrivas.    
 
Genom språklekar på datorn kan elevers syntaktiska medvetenhet stimuleras enligt Hanö 
(1998). Datorns talsyntes kan läsa upp en mening och utelämna ord som barnen själva får 
fylla i. Exempel på en sådan mening kan vara; När jag och mamma var på affären så 
________ vi mat. Programmet kan även visa och läsa upp en mening med felaktig ordföljd 
eller felaktiga ord så att barnen själva får säga eller skriva den rätta ordföljden eller de rätta 
orden.  
 
2.9.5 Segmentering  
 
Ejeman & Molloy (1997) menar att segmentering innebär att eleverna kan segmentera 
beståndsdelarna (fonemen) i enskilda ord, och sedan genom syntes återskapa ordgestalten. 
Segmentering betyder alltså att vi delar upp ord, medan syntes betyder att vi sätter samman 
beståndsdelar till helheter.      
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Hanö (1998) tar upp ett exempel från dataprogrammet Lexia – ordbitar som kallas 
ljudsegmentering. Det går ut på att vi pedagoger låter eleven tala om vad som blir kvar när vi 
tar bort en del av ett ord t.ex. Vad blir kvar av ordet telefon om jag tar bort le? Detta visas 
tydligt på dataskärmen så att det ska vara lättare för eleverna att se och ljuda sig fram till det 
som blir kvar, vilket i detta fall är tefon. Genom utnyttjandet av dataprogrammen på korrekta 
sätt menar författaren att eleverna kan utveckla sin segmenteringsförmåga både lustfyllt och 
stimulerande.  
 

2.10 Olika synsätt på lärande  
 
Detta avsnitt av bakgrunden kommer att handla om Piagets (1997) och Vygotskys (1998) 
teorier om barns lärande. Andledningen till att detta tas upp i mitt examensarbete beror på att 
det kan vara intressant att se om pedagogers inställning till datorn som redskap för att 
utveckla läs- och skrivförmågan hos elever grundar sig på/eller har liknelser med Piagets 
och/eller Vygotskys syn på lärande.  
 
2.10.1 Piagets konstruktivistiska uppfattning 
 
Piaget (1997) beskriver sin konstruktivistiska uppfattning så att det är människan själv genom 
lärande och kunskap som konstruerar sin förståelse av omvärlden. Det är alltså inte en 
pedagog som överför insikter, färdigheter och kunskaper till eleverna. Enligt Illeris (2001) så 
skiljer Piaget mellan den dynamiska och strukturella aspekten på lärande. Enligt honom 
handlar den dynamiska aspekten om vad som driver lärandet framåt, var drivkraften kommer 
ifrån. Och den strukturella aspekten handlar om lärandets innehåll och beskaffenhet. I Piagets 
(1997) teori utgör lärandet en jämviktsprocess ”Equivalent Weights” vol. 8. s, 203. Individen 
strävar hela tiden efter att bevara sin jämvikt i samspelet med omgivningen, genom en aktiv 
anpassningsprocess (adaptation) där individen både anpassar sig till omgivningen och 
försöker anpassa omgivningen till de egna behoven (assimilation och ackommodation). 
Assimilation innebär att omgivningens anpassning till individen sker genom att vi införlivar 
intryck från omgivningen i de rådande psykiska strukturerna. Genom assimilation infogas 
sinnesintrycken från omgivningen som tillägg till eller utbyggnader av redan existerande 
kunskapsstrukturer, kognitiva scheman (Illeris, 2001). Detta förutsätter att eleven redan har en 
viss kännedom om exempelvis datorer, det vill säga att eleven redan har ett utvecklat 
kognitivt schema som innehåller och strukturerar den tillägnade kunskapen på området. När 
pedagogen sedan går igenom och förklarar nya ord, bokstäver m.m. menar Illeris att eleven 
ska tillägna sig denna nya kunskap genom assimilativ uppbyggnad av sitt rådande läs- och 
skrivschema.  
 

Launched into a world of social reactions, of feelings, beliefs, intellectual relationship and linguistic 
expressions, witch are in every way beyond him, it is very natural that the child should be unable to 
assimilate this  world without first having discover it, except from the narrow and limited angel of his 
particular view of it.  

                      (Piaget, 1997. vol. 5. s, 275).    
 
Ackommodation innebär enligt Illeris (2001) att individens anpassning till omgivningen sker 
genom en förändring av de redan existerande strukturerna så att de anpassas till de nya 
förhållandena i omgivningen. Illeris skriver att detta är en nedbrytande eller omstrukturerande 
process varigenom existerande scheman förändras så att denna påverkan kan införlivas. Den 
som lär sig något inser också hur något hänger ihop. Författaren nämner också att de 
kunskapsscheman som assimilation och ackommodation är relaterade till är av individuell 
karaktär med specifika förståelseformer. Trots att elever ”vet” samma sak så ”vet” de detta på 
olika sätt eftersom deras kunskaper yttrar sig i olika situationer.  
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Illeris (2001) menar då att det är viktigt att vi pedagoger i undervisningen tar hänsyn till vad 
eleverna redan vet samt vad de bör lära sig. Piagets perspektiv förklarar varför elever mycket 
ofta lär sig olika saker trots att de får samma undervisning. ”Varje elev har sina unika och 
individuellt utvecklade kognitiva strukturer, och i och med att lärandet äger rum i mötet 
mellan en viss påverkan och dess skilda strukturer, kommer också resultaten att principiellt bli 
olika.” (Illeris, 2001 s, 29).  
 

We can see here again a striking parallel between the physical and social planes of the child’s 
behaviour ; in both cases the decrease in ego-centrism can be explained not by a change in the 
subject’s point of view so that, although he does not abandon his original point of view, he merely 
places it among the mass of other possible points of view. In other words, this means that for the 
understanding of other people as wall as fore the understanding of the outside world, two conditions 
are necessary : (1) consciousness of oneself as a subject, and the ability to detach subject from object 
so as not to attribute to the second the characteristics of the first ; (2) to cease to look up on one’s own 
point of view as the only possible one, and to co-ordinate it with that of others.  

                       (Piaget, 1997. vol. 5 s, 277).                       

 
2.10.2 Vygotskys sociokulturella perspektiv 
 
Enligt Säljö (2000) finns det många likheter mellan Piagets beskrivning av lärande och det 
sociokulturella perspektivet. Man kan säga att Vygotskys teori är en vidareutveckling som har 
sin grund hos Piaget.  
 

The second low can be formulated thus: considering the history of the development of higher mental 
functions that comprise the basic nucleus in the structure of the personality, we find that the relation 
between higher mental functions was at one time a concrete relation between people; collective social 
forms of behavior in the process of development become a method of individual adaptations and forms 
of behavior and thinking of the personality.  

                   (Vygotsky, 1998 vol. 5. s, 168) 
 
I det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö (2000) att vår utveckling inte antas på 
samma direkta sätt vara bestämd av vår egen aktivitet i förhållande till omvärlden, som 
beskrivs i Piagets teori. Utan i det sociokulturella perspektivet betonas istället att denna 
omvärld tolkas för oss i gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter. Människan 
föds in i en värld och utvecklas i denna i samspel med andra människor. Ända från födseln 
gör vi våra erfarenheter tillsammans med andra. Oftast oavsiktligt hjälper omgivningen oss att 
förstå hur världen fungerar och skall förstås. Omvärlden medieras (förtolkas) för barnet 
exempelvis genom lek i samspelet med personer i dennes omgivning. Kort sagt kan man säga 
att vi lär oss att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som 
omgivningen tillåter och uppmuntrar. Barnet är beroende av den vuxne eftersom han/hon skall 
lära sig de grundläggande samspelsreglerna, vara som en slags lärling i det sociala samspel 
som de vuxna redan bedriver (Säljö). Säljö skriver att ”I ett sociokulturellt perspektiv är 
kommunikation och språkanvändning helt centrala och utgör länken mellan barnet och 
omgivningen” (s, 67). Han menar att människor lever på kunskaper och insikter som de lånat 
från andra. ”Kommunikation föregår tänkande och att lära sig ett språk är att lära sig att tänka 
inom ramen för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap” (s, 67). Författaren menar 
att Piagets teori grundar sig på att utveckling och lärande är en resa mot samma mål, att 
kulturella och fysiska omständigheter inte har någon betydelse. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv är det en självklarhet att världen i många avseenden fungerar olika i olika miljöer. 
Människor som lever på olika ställen i världen med skilda kulturer, religioner m.m. ser 
verkligheten på olika sätt. Detta får alltså betydelse för hur människor tänker och föreställer 
sig sin omvärld.  
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In Vygotsky’s words, psychological development consists in ”the transition from direct, innate, natural 
forms and methods of behavior to mediated, artificial mental functions that develop in the process of 
cultural development”.  

                             (Vygotsky, 1998 vol. 5. s, v)    
 
The child who learns to conform and coordinate his actions with the actions of others, who learns to 
modify direct impulse and to subordinate his activity to one rule or another of the game, does this 
initially as a member of a small group within the whole group of playing children. Subordination to the 
rule, modification of direct impulses, coordination of personal and group actions initially, just like the 
argument, is a form of behavior that appears among children and only later becomes an individual 
form of behavior of the children himself.   
                                                                                                                   (Vygotsky, 1998 vol. 5. s, 169)         

 
Enligt Säljö (2000) ingår, skapar och återskapar våra handlingar kontexter. Författaren menar 
även att det som är utmärkande för kunskaper, färdigheter och förståelse i ett sociokulturellt 
perspektiv är att det är utifrån ett perspektiv och giltiga inom ramen för ett 
verksamhetssystem. Dessa har således utvecklats inom ramen för en verksamhet och speglar 
denna verksamhets speciella arbetssätt och prioriteringar. ”Det är genom att anlägga speciella 
perspektiv på verkligheten - att medvetet förstora eller framhäva vissa komponenter och 
bortse från andra – som kunskaper och färdigheter växer fram och blir brukbara.” (Säljö, 
2000. s,141). Att läsa, producera och använda skrift menar Säljö är sociokulturella aktiviteter 
som innebär att vi använder oss av praktiska och intellektuella tekniker. Skriftspråklig 
kommunikation bör uppfattas som en medierande resurs där människor utvecklas 
intellektuellt, socialt, personligt, professionellt och emotionellt. Det finns många erfarenheter, 
kunskaper och information som Säljö menar att vi enbart kan skaffa oss via skriftspråkiga 
källor. Han poängterar att det är skolan som ansvarar för en väsentlig del av den kognitiva 
socialisation som skall förbereda elever för att agera i textbaserade verkligheter samt för att de 
ska kunna läsa och formulera sin mening på skriftens villkor. Det sociokulturella perspektivet 
betonar samhörigheten mellan sociala praktiker och intellektuella och fysiska redskap 
eftersom det är ett naturligt och inbyggt sätt för att fungera i samhället. Behärskning av dessa 
redskap och sociokulturell kompetens förutsätter fysiska och kommunikativa erfarenheter 
enligt Säljö. De kunskaper och färdigheter som vi lär oss i skolan är ett komplement till de 
sociala praktiker som existerar i samhället i övrigt.  
 
2.10.3 Datorer och informationsteknik ur ett sociokulturellt perspektiv  
 
Säljö (2000) skriver att den nya tekniken är lika intressant ur ett sociokulturellt perspektiv 
som av övriga i världen. Han menar att den nya datautvecklingen medför att lärande i stor 
utsträckning kommer att handla om att lära sig behärska denna teknik och dess olika 
arbetsformer. Han poängterar även att organiserade former av lärande krävs för att förmedla 
hur datorn och dess tillbehör fungerar och bör användas. Informationstekniken ställer högre 
krav på läs- och skrivkunnighet skriver författaren, men datorn erbjuder också en miljö för att 
utveckla dessa förmågor. Datorns framfart ställer även högre krav på överblick, strukturering 
och begreppslig kunskap, samt på vägledning från personer med erfarenheter av datorer i 
undervisningen. 
 

Institutioner kommer i allt större utsträckning att tänka genom de kategorier som fungerar både i deras 
administrativa verklighet (där sättet att kodifiera företeelser i språk som datorns mjukvara kan 
identifiera och arbeta med har stor betydelse) och i den praktiska verksamhet man bedriver.   
                                    (Säljö, 2000. s, 244)     

 
Säljö (2000) påstår att informationstekniken innehåller redskap som kan tjäna som stöd för 
läroprocesser, där datorns mekanismer kan programmeras för att stötta uppbyggnaden av 
kognitiva funktioner genom interaktion.  
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För att personen skall bygga upp sin kompetens kan vi pedagoger låta han/hon arbeta med 
vissa svårigheter på datorn, som är avsedda för undervisning och lärande, som eleven måste ta 
sig förbi. Vidare fortsätter Säljö (2000) att presentera att datorn som redskap har en ökande 
förmåga till simulering av verkligheten som mobiliserar fler sinnen än vad exempelvis en 
vanlig text kan göra. Datorn som redskap i klassrummet medför vissa förändringar, bland 
annat att det traditionella sättet för pedagoger och elev att kommunicera inte är lika 
framträdande. I datormedierade miljöer är handledning vanligare än reguljär undervisning. 
Enligt Riis (2000) undersökning menar många pedagoger att deras roll har förändrats från en 
mer auktoritär ledare till en mer handledande roll. En förklaring till detta är att problemen och 
svårigheterna är mer individuella. Säljö (2000) menar även att lärandet får mer karaktär av 
produktion genom att använda datorer eftersom vi skriver, syntetiserar och analyserar i större 
utsträckning. Han konstaterar dessutom att informationstekniken har goda förutsättningar att 
öppna klassrummet mot en större värld av aktuell information och kontakter. Genom 
datoranvändning i klassrummet ökar samarbetet mellan elever i formaliserad undervisning 
(Säljö, 2000). Datortekniken beskrivs som en pedagogisk förnyare och gör traditionella sätt 
att lära omoderna enligt honom. Författaren menar att informationstekniken ändrar 
förutsättningar för lärande. ”Den påverkar arbetsfördelningen mellan individ, kollektiv och 
artefakter, och mellan vad vi gör i huvudet, med vår egen kropp och med tekniker, men 
lärande handlar om samspelet mellan människor och sådana resurser” (Säljö s, 248).  
Eftersom skolan är en plats där människor med skiftande bakgrund och skiftande 
förutsättningar möts så måste skolan alltid ta hänsyn till detta och tillfredsställa olika 
förväntningar påpekar Säljö. Det är detta som gör skolan till en så viktig och unik miljö för 
lärande. 

 
Samtalet mellan den mer kompetente och nybörjaren måste alltid pågå. Och det är också just i 
interaktion mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv. Möjligtvis är det den enda tes som 
håller oavsett vilka redskap människan utvecklar.   

               (Säljö, 2000. s, 250).            

2.11 Lpo-94 och kursplanen i svenska. 
 
2.11.1 Vad står det i läroplanen?  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94 
står det under rubriken ”Mål att uppnå i grundskolan” att skolan ansvarar för att varje elev 
efter genomgången grundskola… ”kan använda informationsteknik som ett verktyg för 
kunskapssökande och lärande”. (Lpo-94 s, 10).  
 
Lpo-94 tar även upp de riktlinjer som läraren skall arbeta mot under rubriken ”Kunskaper” 
där det bland annat står följande:  

Läraren skall 
– utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
– organisera och genomföra arbetet så att eleven 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 
sin  förmåga, 
- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 

  - får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 
- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar 

                      (Lpo-94 s, 12). 
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I Lpo-94 står det att läraren skall svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer. Det står även att det är rektorns ansvar att;  

– skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet 
och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra 
hjälpmedel.  

                      (Lpo-94 s, 17). 
 

2.11.2 Vad står det i den svenska kursplanen för grundskolan?   
 
I den svenska kursplanen för grundskolan finns det många mål som mycket väl kan kopplas 
till datoranvändandet i läs- och skrivundervisningen. Jag har valt ut vissa mål som jag finner 
extra intressanta och som mycket väl kan uppnås via användandet av datorn. Under rubriken 
”Mål att sträva mot” står det att skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att 
eleven; 

– utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, 
– genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i 
språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang, 
– utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel, 

      (Skolverket, 2000. s, 97). 

 
Vidare i kursplanen för svenska står det bland annat under rubriken ”Mål som eleverna skall 
ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall 
– kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation, 
– kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning samt 
kunna använda ordlista. 

      (Skolverket, 2000. s, 99). 

  

2.12 Tidigare forskning  
 
2.12.1 Datoranvändning 
 
Under min specialisering, Läs- och skrivutveckling (20p) som jag läste i Härnösand, fick jag 
ta del av vår lärare Ulf Fredrikssons (2005) studie. Utifrån den fick jag och mina två 
studiegruppskamrater utföra en fältstudie där vi fick utgå ifrån ett förutbestämt syfte och 
bland annat undersöka om datorer används i läs- och skrivundervisningen. De bakgrundsfakta 
vi använde i den fältstudien anser jag även är relevant i detta examensarbete. Därför kommer 
den texten att återges nedan. Anledningen till att jag tar upp detta datoranvändningsresultat 
utifrån pedagogernas svar, beror på att jag vill förbereda läsarna på att det även kan finnas 
pedagoger i min undersökning som använder datorer i läs- och skrivundervisningen och 
pedagoger som inte gör det. Detta kan då leda till att jag får kartlägga pedagogers inställning 
till datorer som redskap för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever från båda 
datoranvändningskategorierna dvs. både de pedagoger som använder den och inte. På detta 
sätt kan jag även se om pedagogers inställning till datorer har något samband med datorns 
användningsomfattning i klassrumsundervisningen.   
 
När det gäller datortillgången och användningen av datorer, så är det i Sverige mycket 
omfattande i skolår 3 och 4. De används främst till att skriva på och i mindre utsträckning att 
läsa texter på. Nästan 100 % har använt dator någon gång och 75 % gör det varje vecka. 
(PIRLS, 2001). 
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Utifrån Fredriksson (2005) sammanställning av en liknande undersökning som utfördes på 
Mittuniversitetet i Härnösand nämner han bland annat följande resultat. Tillgången på datorer 
visar goda siffror, men det skilde sig från olika skolor. Uppfattningen angående 
datoranvändningen i läsundervisningen skilde sig åt mellan rektorerna och lärarna. Som 
exempel kan nämnas att när rektorerna fick intervjufrågan om datorer används i 
läsundervisningen på skolan, så var det 41 av 49 skolor som använde det. Det var många 
lärare som svarade på deras enkätfråga att de inte använde datorer i läsundervisningen dvs. 
majoriteten 172 stycken lärare svarade nej av 314 stycken.  
 
I projektet fyrtornen där 27 av de större skolutvecklingsprojekten studerats, konstaterar 
Johansson (2002) att bilden av de generella användningsområdena för datorer i skolan befästs 
genom de lokala utvärderarnas rapporter. I projekt framkommer det att de vanligaste sätten 
som lärarna använder datorn tillsammans med eleverna på är att skriva, kommunicera (e-
post), söka information på Internet samt faktasökningar som komplement till läroboken. 
Författaren tar också upp det senaste när det gäller datoranvändningen, nämligen att eleverna 
dokumenterar med digitalkamera. Som framgår av Johanssons sammanställning används 
datorn sällan för att specifikt utveckla och träna elevers läs- och skrivförmåga. Av de lärare 
som deltog i fyrtornsprojekten framgår det tydliga skillnader när det gäller både deras 
attityder och användning menar Johansson.  
 

De lokala utvärderingarna anger över lag en markant ökning av bruket av datorer och IT i de skolor 
som undersökts, det vill säga som deltagit i den av stiftelsen stödda projektverksamheten, men även 
här råder stora skillnader, mellan olika åldersgrupper av elever, mellan olika ämnen, mellan olika 
arbetsformer och mellan olika lärargrupper.     
              (Johansson, 2002 sid. 64).      

 
Johansson (2002) nämner att utvärderingsrapporterna grundar sig på enkäter och intervjuer. 
Svaren från skolledare och projektledare visade en entydig bild, nämligen att 
Informationsteknik (IT) har blivit ett naturligt inslag i undervisningen. Svarsresultaten från 
lärarna visar ett varierat innehåll där många lärare uttrycker stor skepsis och oro inför de 
förnyade krav på lärarrollen som vuxit fram. Medan andra lärare är mycket positiva till 
förändringen både när det gäller arbetsform och innehåll.   
 
Som exempel nämner Johansson (2002) projektet Utsikt där samtliga skolor i Jämtland och 
Härjedalen deltagit. Den lokala utvärderingen där pekar på att lärarna inte är entydigt positiva 
vad gäller användningen av datorer. Endast en femtedel anger att de använder datorn ofta eller 
mycket ofta i verksamheten. Halmstad som deltog i samma projekt visar andra siffror vilket 
framkommer i utvärderarens rapport, 1997 enligt Johansson. Där delas lärarnas redovisade 
erfarenheter av att använda datorer in i tre kategorier (kategori 1,2 och 3). Johansson nämner 
att kategori 1 innehåller ungefär 20 % av lärarna som deltog och att de endast använder datorn 
någon gång per termin eller inte alls i sin undervisning. Dessa lärare har låtit eleverna skrivit 
rent någon gång, och göra lite informationssökning. Den låga användningen skyller lärarna i 
denna kategori ofta på sin egen kunskapsbrist. Lärarna i kategori 2 (44 %) använder datorn då 
och då och de menar att det är brister i tekniken eller supporten som hindrar användningen. 
Dessa lärare använder även pedagogiska program, t.ex. Lexia i sin undervisning, men de ser 
datorn som ett stöd för lågpresterande elever. De 36 % av lärarna som ingår i kategori 3 
använder datorn dagligen och har relativt stor erfarenhet av datorstödd undervisning. De 
framhåller också att en ökad arbetsbörda har uppstått med datorerna, att de är tidskrävande. 
Här anser lärarna att det är elever med koncentrationssvårigheter som kan ha stor nytta av 
datorstödd undervisning. (Johansson, 2002).  
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2.12.2 Undersökning om dator/IT-användningen i den svenska skolan 1998-1999.  
 
Riis (2000) beskriver att det år 1999 genomfördes en enkätundersökning bland sammanlagt ca 
250 personer i ett sextiotal kommuner. Hon tar upp och ger en sammanfattning av de 
viktigaste resultaten och slutsatserna från rapporten, varav några nämns här. I deras 
enkätundersökning framkommer det att ca 80 procent av lärarna bedömer sin förmåga att 
tekniskt och pedagogiskt hantera datorn/IT som god eller mycket god. Däremot är det många 
lärare som framhåller sitt missnöje med att nästan aldrig få gå kurser där de diskuterar 
dator/IT-användningen ur ett pedagogiskt perspektiv. Lärare i år 1-6 samt språk- och Ma/No-
lärare har svarat på enkäten att deras förmåga är mindre god eller dålig vad gäller 
användandet av datorer/IT i undervisningen. Riis anser vidare att det därför är motsägelsefullt 
att denna grupp lärare, i samma undersökning, menar att datorer/IT har haft en positiv 
betydelse för att deras elever ska nå undervisningsmålen.  
 
Riis (2000) tar även upp att skolledarna prioriterar andra mål för dator/IT-användningen i 
undervisningen än vad lärarna gör. Utifrån deras enkätsvar framgår det att skolledarna vill ge 
eleverna möjligheter att utnyttja datorn som verktyg, dels genom att tillgodose eleverna rikligt 
med datorer och en lämplig placering av dem, och dels genom att lära eleverna att hantera 
ordbehandlingsprogram och Internet. Många lärare lyfter fram andra mål dels utifrån deras 
och elevernas egna erfarenheter av dator/IT-användandet. Som exempel är de väldigt positiva 
till att eleverna får arbeta individuellt med dataprogram, där de kan träna och utföra övningar i 
sin egen takt och på deras egen nivå. Språklärarna poängterar betydelsen av möjligheterna att 
producera text via ordbehandling, så att eleverna kan skriva om och förbättra sin framställning 
samt få möjlighet till snygga utskrifter. De anser även att uttalsprogram är ett mycket bra 
redskap, särskilt när eleverna ska lära sig ett främmande språk.   
 
När det gäller dator/IT-användning råder det stora skillnader mellan kommuner, skolor, 
stadier och ämnen menar Riis (2000). Därför menar hon att det inte är möjligt att tala om 
generella utvecklingslinjer eller konsekvenser för skolarbetet när det gäller användandet av 
datorer och IT i skolan. Både lärare och skolledare upplever att det från flera håll riktas krav 
på dem att satsa på datorer i undervisningen och att utveckla användandet av denna teknik 
trots att de inte erbjuds tillräckligt med resurser för att uppnå detta (Riis). När dem i deras 
undersökning samtalade med lärare och skolledare och bad dem svara på en fråga om vad de 
ansåg var viktigt för utvecklingen av deras skola, så var informations- och 
kommunikationstekniken, IKT- frågor sällan det som betonades. 
 
Eftersom stora delar av vårt samhälle är beroende av datorer så menar Riis (2000) att även 
skolan bör tillägna sig denna teknik. Om detta inte sker menar hon att skolan riskerar att 
framstå som alltför avvikande från det övriga samhället. Riis framhäver att många lärare anser 
att IKT inte haft någon större betydelse som förändringsverktyg i deras undervisning. Detta 
menar hon kan bero på att datorn i undervisningen ännu inte fungerar som ett naturligt 
redskap. Andledningen till detta menar författaren kan ha något att göra med att datorerna 
fortfarande är placerade i datasalar, utrustningen har stulits, nyinskaffningen har dragit ut på 
tiden, Internetuppkopplingen och dataprogramsanvändandet hakar upp sig vilket medför 
orimliga väntetider. ”Det andra skälet till att lärare inte uppfattar IKT som ett 
förändringsverktyg är att de ser en rad andra faktorer som betydligt viktigare för de 
förändringar som ägt rum och alltjämt äger rum i skolan.” (Riis, 2000. s, 78). Författaren 
menar att det är viktigt att lärarna kan hantera det faktum att förändring tar tid och att den 
styrs av en rad samverkande faktorer. Omvandlingen till en mer datoriserad undervisning 
skall heller inte enbart riktas till lärarna, att det endast är deras ansvar, det förstärker bara 
frustrationen som lärarna redan upplever enligt Riis.                
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2.12.3 ITiS-satsningen  
 

Skolverket har sedan 1992 haft i uppdrag att främja utvecklingen av och genomförandet av den 
nationella datapolitiken på skolans område.  
 
Som en del av detta uppdrag har Skolverket haft att utveckla och driva ett nationellt skoldatanät, att 
bygga upp ett nätverksbaserat resurscentrum för IT-baserade läromedel, att i samråd med övriga 
intressentmyndigheter utveckla ett informationssystem inom utbildningsområdet med huvudsaklig 
inriktning på skolans behov.   

        (Skolverket, 2002. s, 1.). 

 
Skolverkets arbete har fokuserat på förutsättningsskapande insatser och tjänster för att 
påverka hela sektorn utan att helt styra den nära verksamheten som lärare och elever arbetar i. 
Deras satsning har varit att ge lärare kunskap så att de skall kunna reflektera över sitt eget 
arbete i syfte att utvecklas i sin roll och verksamhetsutövning när det gäller dator/IT-
användningen i undervisningen.  
 
Professorerna Chaib och Tebelius (2004) skriver i deras Informationsteknik i skolan, ITiS 
sammanfattning att regeringens syfte med denna satsning var att ge lärarna stöd att ta till sig 
och utnyttja de olika möjligheter som datorer för med sig. Satsningen skulle också fungera 
som… ”stöd för att göra lärararbetet mer varierat och skolan till en mer spännande arbetsplats 
för både elever och lärare” (s, 2). De tar upp att ITiS skulle fokusera på kompetensutveckling 
för lärarna samt stimulansåtgärder i form av fler datorer och förbättrad tillgänglighet till 
Internet men även infrastruktursatsning t.ex. utveckling av det svenska och europeiska 
skoldatanätet. Författarna poängterar att kompetensutvecklingen skulle ske i arbetslaget, där 
de skulle utforma arbetet på det sätt som bäst främjar det egna och elevernas lärande.  

 
Chaib och Tebelius (2004) utförde den nationella utvärderingen av ITiS projektet där 963 
arbetslag deltog och besvarade webbformuläret vid första mätningen och 916 vid andra. 
Utifrån deras resultat finner de att det råder stor variation av erfarenheter och kompetens i 
arbetslagen. Lärare som både är tekniskt och pedagogiskt kunniga när det gäller datorer finns i 
de flesta arbetslag enligt deras undersökning. Lärare som alla är nybörjare vad gäller 
datoranvändandet finns endast i några få arbetslag. De lärare som arbetat mer med datorer än 
sina kollegor är ofta mer drivande i arbetslaget.   

 
Enligt Chaib och Tebelius (2004) är ITiS-satsningen en stor kompetenssatsning i svensk skola 
under modern tid.  

 
Det har visat sig att lärarkompetens, i bred bemärkelse, är den faktor som har störst betydelse för 
elevernas kunskaper och färdigheter. Detta gäller också när IT används som pedagogiskt verktyg i 
undervisningen.  

               (Chaib och Tebelius, 2004. s, 18.). 

 
Chaib och Tebelius (2004) menar att arbetslagen inte har upplevt att bristande teknik, 
mjukvara eller teknisk support varit något hinder för dem att genomföra sitt arbete med ITiS. 
De tolkar sina resultat utifrån undersökningen att varken lokaler, administration eller 
utrustning har haft någon större betydelse för vilka kunskaper och färdigheter som eleverna 
uppnått. Det som arbetsklimatet gör enligt Chaib och Tebelius är att det antingen förstärker 
eller förminskar effekterna av de tillgängliga resurserna. De lärare som besvarat deras 
enkätformulär anser att deras klimat är utvecklingsinriktat. De framför ett klimat med glädje, 
pedagogisk nytänkande och mångfald av idéer. Författarna framhäver att ett generativt 
lärande kännetecknas av ett gott arbetsklimat och det engagemang det för med sig.  



 

 18 

Chaib och Tebelius (2004) menar att om lärare i en skolorganisation känner sig styrda 
uppifrån uppstår inget ytterligare lärande utöver det som förväntas uppifrån. I deras 
undersökning uppfattade inte lärarna arbetet med ITiS som något styrt direktiv uppifrån. 
Arbetslagen påpekade att utvecklingsarbetet hade utförts utan att andra lärare hade fått göra 
vardagsslitet. Detta menar författarna är ett tecken på att lärarna utvecklat nya kunskaper och 
erfarenheter genom sin medverkan i ITiS.  
 
Enligt Chaib och Tebelius (2004) så har ITiS-satsningen inte nått ända fram, detta beror 
troligtvis på att förändringen enbart omfattar att lärare lär elever men inte att elever lär lärare. 
Internet är för eleverna på fritiden ett helt naturligt verktyg, där de talar med vänner, har egna 
hemsidor m.m. Detta är något som fångas upp av barn- och ungdomar, men det tycks endast 
påverka skolan i liten omfattning menar författarna. 
  

Det instrument som vi har konstruerat avsåg att fånga förändring i skolans vardag och lärarnas 
uppfattningar som kan relateras till ITiS. Genom att IT förts in som ett pedagogiskt tankeväckande 
hjälpmedel i lärarnas kompetensutveckling och i utvecklingsarbetet har ITiS fungerat som ett 
incitament både för reflektion och tänkande och för att pröva nya arbetssätt.  
                                       (Chaib och Tebelius, 2004. s, 19). 

 
Chaib och Tebelius (2004) undersökning visar att många arbetslag använder datorn som ett 
naturligt pedagogiskt verktyg för lärandet i skolan. De menar att användandet av datorn har 
ökat bland de arbetslag som deltog i ITiS både i undervisningen och administrativt. De flesta 
lärare har utökat sin kunskap om datorer. De lärare som hade liten erfarenhet av datorer innan 
projektet drog igång upplever även att de har blivit av med sin rädsla och osäkerhet. 
Undersökningen visar dock att en del lärare både nybörjare och de med goda datorkunskaper 
sedan tidigare är besvikna över att de inte lärt sig mer. Flertalet av arbetslagen menar att 
utrustningen fortfarande är bristfällig trots att den förbättras. De menar även att om datorer 
och IT ska bli ett ”naturligt” pedagogiskt verktyg måste datautrustningen vara lättillgänglig 
och fungera bättre. Tyvärr menar författarna att datortillgången på nästan samtliga skolor har 
varit begränsad. Det har uppstått långa väntetider och mycket ”datastrul” som har orsakat 
förseningar och förändringar i planeringsarbetet, vilket tärt på de inblandades tålamod.   
 
På några av Chaib och Tebelius (2004) undersökta skolor visar det sig att datorn används för 
att eleverna ska lära sig att hantera den och få möjlighet att experimentera. Några lärare 
arbetar på ett djupare plan med datorer där de menar att ”elevers olika kompetens och 
egenskaper kommer tydligare till uttryck då flexibla undervisningsformer tillämpas och då 
olika informationskällor och pedagogiska verktyg används”. (s, 29). Ur några arbetslag i deras 
undersökning uttrycker lärarna en besvikelse över det svaga engagemanget som skolledaren 
visat och de har till och med känt sig "övergivna" av sin ledare.  

 
När professorerna Chaib och Tebelius (2004) ett år senare besökte skolorna fann de att både 
lärare och elever hade erbjudits kompetensutvecklande kurser för att förbättra sitt 
datorkunnande. Det framgick även att eleverna ansåg att skolarbetet blev roligare då de fick 
använda datorer eftersom dessa redskap är fascinerande vilket lett till att deras motivation har 
ökat. Eleverna ansåg sig själva ta ett större ansvar, då de fick arbeta mer självständigt och 
vara med och påverka sitt eget lärande. 
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2.13 Datorns etablering i skolan och undervisningen  
 
Jedeskog (1996) beskriver Sverige som ett av världens mest högteknologiska länder med flera 
internationellt ledande företag. Detta menar hon har lett till att kravet på skolan att utbilda 
elever för det framtida informationstekniska (IT) samhället har ökat under de senaste tjugo 
åren. Författaren betonar att frågor om teknik och dess användning bör betraktas på alla 
utbildningsnivåer. Jedeskog skriver att i regeringsbeslutet (1992-08-20 sid.1) konstaterades 
det att… ”användandet av datorer i skolan måste följa samma utvecklingslinjer som 
användandet av datorer i samhället i övrigt”. Det decentraliserade utbildningssystemet menar 
författaren erbjuder lite utrymme för innovationer och förändringar. Den mesta av lärarnas 
energi går åt till att upprätthålla den organisation och den verksamhet som redan existerar. 
Författaren nämner också att beslutet om att få datorer till hjälp i undervisningen fattades på 
central, nationell nivå utan att beslutsfattarna lyssnade på lärarnas argument mot planerade 
förändringar. Hon påpekar att lärarna har stort inflytande över sin egen undervisningssituation 
men svårigheter att påverka de ramar som omgärdar verksamheten t.ex. klasstorlek, 
schemaläggning och resursanvändning. Om lärarna är vana med att styra sin undervisning helt 
på egen hand, utan inflytande av några kollegor eller skolledning menar Jedeskog att det kan 
leda till att lärarna ser förändringar (t.ex. inskaffning av datorer) som initieras av någon annan 
än dem själva som ett hot mot autonomin eller friheten i yrket. Dessutom framgår det i hennes 
undersökning att nästan hälften av lärarna tycker att förändringar inom skolan förekommer 
allt för ofta.       
 
2.13.1 Lärarreaktioner  
 
Lärare känner ofta rädsla och osäkerhet inför förändringar menar Jedeskog (1996). Hon menar 
att rädslan och oron antingen kan bero på för lite kunskap om förändringen eller en ängslan 
inför en förändrad lärarroll. Inom den ordinarie tjänsten finns det sällan mer utrymme för tid 
och extraarbete vilket förändringar ofta kräver och medför.  
 
Jedeskog (1996) tar upp olika faktorer som kan ligga till grund för att datorn inte används i 
undervisningen. Den första handlar om värderingar, vilket författaren beskriver som att det är 
inte självklart att alla lärare på en skola är överens om och värderar att datorn ska användas 
som redskap i läs- och skrivundervisningen. Den andra faktorn har att göra med det 
psykologiska hos lärarna, det vill säga att lärarna upplever en rädsla inför det okända vilket 
Jedeskog har sett många exempel på då det gäller lärares attityder till datorer. Jedeskog (2000) 
nämner att det är vanligt att forskare tar upp lärares personliga attityder och relationer till 
datorn som redskap som en av anledningarna till en liten omfattning av datoranvändningen. 
Det psykologiska menar författaren kan förklara en hel del av lärares negativa inställning till 
datorer. ”Läraren är kanske inte längre ‘bäst i klassen’ vilket förändrar den lärarauktoritet som 
lärare byggt upp under många år.” (Jedeskog, 1996 sid. 45). Även Säljö (2000) tar upp detta. 
En av anledningarna till att lärarna gav upp datoranvändningen i undervisningen menar 
Knupfer (1993) hade att göra med att eleverna blev duktigare än lärarna. När innehållet i 
dataundervisningen fick ett rikare utbud av program, så att det blev svårare för lärarna att 
hänga med, minskade skaran av lärare som använde datorn i undervisningen. Praktiska 
faktorer som tid, resurser och system nämner också författaren. Användningen av datorer i 
undervisningen är ett sådant exempel på förändringar som tar tid. Kombinationen av 
kunskapsmässiga och ekonomiska resurser är nödvändiga förutsättningar för förändringar. 
Jedeskog (2000) påpekar att lärares intresse för dator- och IT-användning mycket väl kan 
växa i takt med satsade resurser, men det kan inte garanteras. Det är inte bara lärarnas 
inställning till datorer i undervisningen som gör att den inte används menar Jedeskog (1996).  
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Det kan också vara så att det inte finns tillräckligt med datorer på skolan och att tid till egen 
kompetensutvecklande kurs saknas menar Jedeskog (1996). Dessutom finns det många 
exempel på hur datorn kan användas i undervisningen t.ex. för att utveckla elevers läs- och 
skrivförmåga men det uppmärksammas tyvärr inte av rektorer och andra överordnade. Ett sätt 
att få lärarna involverade från början och därmed undvika misslyckande är att erbjuda dem 
kompetensutvecklande kurser och det är inte säkert att skolorna satsar på det menar Jedeskog. 
Kompetensutvecklande kurser ger inte bara kunskaper om datorernas innehåll utan det skapar 
även förutsättningar för utveckling genom att lärarna får kunskaper om planering, utveckling, 
styrning och utvärdering. Den sista faktorn Jedeskog tar upp är samarbete. Hon menar att det 
är många skolor som inte har sammanhållning och stark kollegialitet vilket leder till att de går 
miste om uppfinningsrikedom, entusiasm, personlig växt och lärande. Att lära tillsammans om 
datorer och utbyta kunskaper leder till att de känner mer entusiasm till att använda datorer i 
undervisningen.    
 
2.13.2 Lärares avstånd till datastöd i undervisningen  
 
Vissa lärare tar avstånd till datorstödd undervisning enligt Lindh (1993), vilket främst beror 
på tre skäl som framgår i hans undersökning. En av anledningarna menar författaren beror på 
en rädsla eller en ovilja mot datorer och att dessa präglar samhället. Detta kan i sin tur bero på 
att läraren ifråga anser att andra saker är viktigare och har helt andra intressen, därför kan då 
datorn upplevas för dem som ett hot mot deras livshållning. Jedeskog (2000) skriver att 
lärares bristande intresse för datorer inte alltid har att göra med deras teknikmotstånd. Hon 
menar att lärarna istället kan anse att det är viktigare att kunna hantera klassrumssituationen 
än datorerna. Författaren menar att först när lärarna känner sig trygg tillsammans med sina 
elever kanske intresset vaknar för att låta dem använda datorerna. Den andra anledningen 
anser Lindh (1993) har att göra med det tekniska, det vill säga att läraren är orolig över att 
han/hon inte kan hantera datorerna och allt kring dem t ex. olika program. Den tredje 
anledningen till att lärare tar avstånd från datorstödd undervisning menar författaren har att 
göra med att läraren tycker att det är svårt att hitta lämpliga och nyttiga tillämpningar i det 
enskilda ämnet. När det gäller läs- och skrivundervisningen kan det pedagogiska skälet (den 
tredje anledningen) vara en orsak till att inte använda datorn? 
 
Jedeskog (2000) tar upp att även om lärarna är kritiska till att satsa på datorer i skolan så kan 
det hända att de inte talar högt om det eftersom datorn är en slags symbol som visar att läraren 
”hänger med” s, 94. Dessutom kan det vara viktigt för läraren hur han/hon uppfattas av elever, 
kollegor och rektorer på grund av att användandet av datorer kan ge läraren status.    
 
2.13.3 Datorerna i läs- och skrivundervisningen    
 
Enligt Jedeskog (1996) är den traditionella undervisningen vanligast, alltså att läraren står 
längst fram och använder lärobok och den ”svarta tavlan”. Av de lärare som använder datorn i 
undervisningen så är det huvudsakligen färdighets- och ordbehandlingsprogram som används. 
Trots att det placerades datorer i klassrummen och inte bara i datasalar så är det få lärare som 
använder dem i läs- och skrivundervisningen. Författaren menar att det är den enskilde läraren 
som avgör om datorn ska användas i undervisningen eller inte. Och ofta är det så att kunskap 
som kräver mycket tid och ansträngning, i detta fall kunskap om datorer, lämnas åt sidan av 
lärarna pga. deras pressade tidsschema. I Jedeskogs (1996) undersökning framkommer det att 
många lärare uppfattar införningen av datorer i undervisningen som omöjligt eftersom de 
hävdar att deras situation är komplex och problemfylld så att tiden går åt till att lösa akuta 
problem. Jedeskog (2000) skriver att många forskare framhäver att brist på datorer, 
programvara, handledning och kunskap är lärares anledning till att inte använda datorer.  
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Jedeskog (2000) menar att det framförallt är lärares brist på tid att lära sig hantera tekniken 
och lära sig använda den i undervisningen som är orsaken till ett lågt användande. Författaren 
tar även upp att trots att tekniken finns så kanske den inte alltid fungerar, vilket orsakar 
skepsis hos lärarna. Det kan också vara så att lärarna tvekar att använda datorer om eleverna 
behärskar tekniken bättre än dem själva eftersom de kan har svårt att hänga med menar 
Jedeskog. Hon påpekar även att det inte finns några garantier för att datoranvändningen skulle 
förekomma oftare om tekniktillgången var bättre, däremot tror hon att den ökar om lärarna får 
möjlighet att reflektera kring undervisning och datoranvändning.      
 
Jedeskog (1996) påpekar att det är viktigt att lärarna har kunskap om elevernas olika behov av 
undervisning med datorer, att de får träna på rätt saker så att det leder till utveckling. Hon 
poängterar även vikten av att tid avsätts för planering och förberedelser samt att 
kompetensutvecklande kurser hela tiden är relevanta och att lärarutbildningen tar upp datorns 
betydelse i undervisningen. Jedeskog (2000) skriver att behovet av kompetensutvecklande 
kurser är stort och det är mycket positivt att denna utbildning förläggs på den egna skolan 
eftersom uppgifterna utförs i den egna undervisningen tillsammans med eleverna så att de 
integreras på en gång. Författaren menar att grunden till en framgångsrik användning av 
datorer i undervisningen ligger hårt arbete, engagemang, ekonomisk support, intresserade 
skolledare och tid för att utbilda personalen. Avslutningsvis nämner hon två viktiga skäl till 
varför vi pedagoger skall använda datorer i undervisningen. För det första att eleverna kan 
med hjälp av datorerna, på ett lustfyllt och kreativt sätt, ha lättare att nå mål som de annars har 
svårt för att nå. För det andra att eleverna skall ha lättare att fungera och verka i samhället 
som präglas av datateknik.    
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3. Syfte 
 
Att kartlägga om pedagogers inställning till datorn, som redskap för att utveckla läs- och 
skrivförmågan hos elever, har något samband med i vilken omfattning datorn används i 
klassrumsundervisningen.   
 

3.1 Frågeställningar  
 
Utifrån syftet utformade jag dessa frågeställningar som jag vill etablera en ökad förståelse för. 
   

– Vilken påverkan har pedagogers datakunskaper och dataintresse på i vilken omfattning 
de använder datorn? 

– Hur påverkar dataprogrammens innehåll och användarvänlighet i vilken omfattning 
pedagogerna använder datorn?    

– Hur påverkar pedagogers och elevers tillgång till funktionsdugliga datorer 
pedagogernas inställning?   
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4. Metod 
 

När jag och mina studiekamrater skrev B-uppsatsen i den gemensamma 
lärarutbildningskursen, Allmänt utbildningsområde del två (20p) vid Luleå tekniska 
universitet, fick vi ta del av Trosts (2001) och (2005) metodik när det gäller enkäter och 
intervjuer. Det som vi lyfte fram där anser jag att jag kan använda mig av i detta 
examensarbete. Därför kommer en del av Trosts metodik, som vi skev i B-uppsatsen, att 
återges nedan.    

4.1 Kvantitativ eller kvalitativ undersökning   
 
Enligt Nyberg (2000) syftar kvantitativa metoder till att mäta och förklara. Efter att forskaren 
samlat in information omformas den till siffror och mängder för att forskaren sedan skall 
kunna utföra statistiska analyser. Författaren menar att de frågor forskaren ställer, de svar 
han/hon får och dess variabler anpassas för att forskaren skall kunna utföra ovanstående. 
Sådana frågor kan exempelvis börja med, Hur mycket, Hur många, Hur ofta? osv. Svaren på 
dessa frågor kan enligt Nyberg mätas med ett mätinstrument som bygger på ordinal-, 
intervall- och kvotskalor med fasta svarsresponsalternativ, vilket leder till att de lätt kan 
bearbetas med statistiska metoder. Nyberg ger även exempel på kvantitativa variabler som 
kan vara inkomstnivå, ålder, kroppslängd, vikt, utbildningstidens längd m.m.  
 
Kvalitativa metoders avsikter är enligt Nyberg (2000) att uttyda eller förstå fenomen. 
Svenning (2003) menar att kvalitativa metoder kan ge kunskaper om detaljer och exempelvis 
förklara varför vissa företeelser äger rum samt hur människor tänker och fungerar. Nyberg 
(2000) beskriver att frågor i kvalitativa undersökningar oftast innehåller frågeorden Vem, 
Hur/På vilket sätt, Varför? med flera. Svaren på sådana frågor uttrycks oftast i ord eller satser, 
sällan som siffror. Författaren menar att svaren kan delas in i klasser eller kategorier, men 
sällan i mängder som det gör i en kvantitativ metod. Han beskriver att vissa kvalitativa data 
kan utnyttjas som klassificeringsgrunder (kategorier) och exempel på kvalitativa variabler är 
bland annat utbildningsområde, sjukdomsorsak och yrke. .  
 
Eftersom jag utifrån min undersöknings syfte och frågeställningar skulle förstå, förklara och 
hitta mönster i om pedagogers inställning till datorn som redskap, för att utveckla läs- och 
skrivförmågan hos elever, hade något samband med i vilken omfattning datorn används i 
klassrumsundervisningen. Så var det lämpligaste tillvägagångssättet en kvalitativ 
undersökningsmetod eftersom jag inte var intresserad av mängder och kvantiteter. Detta fann 
jag stöd av hos ovanstående nämnda författare samt Trost (2001) definition av kvantitativ och 
kvalitativ studie.   

4.2 Val av metod  
 
I min undersökning använde jag mig av enkäter och intervjuer för att samla in data eftersom 
de tillvägagångssätten kunde hjälpa mig att besvara mina frågeställningar. Anledningen till att 
jag inte utförde någon observation berodde på att mitt syfte grundade sig på en företeelse som 
handlade om pedagogers inställning, vilket i princip var omöjligt att få reda på utifrån en 
observation. Pedagogernas inställningar och attityder var något som de blev tvungna att ge 
uttryck för själva och inte bara något som jag kunde tolka utifrån verksamheten.   
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4.2.1 Enkät 
 
Det som kännetecknar en enkät enligt Trost (2001) är att den som svarar på frågorna själv 
antecknar ned sina svar. Vidare tar han upp att gruppenkäter vanligtvis sker i skolor och i 
liknande sammanhang där många individer lätt kan nås via frågeformulär. Med inspiration av 
Svenning (2003) har jag delat ut enkäten till en grupp pedagoger, de som arbetade inom 
grundskolans tidigare år. Pedagogerna hade en arbetsvecka på sig att svara på enkäterna, 
därefter samlade jag in dem. Det var viktigt att jag som genomförde studien motiverade 
pedagogerna att svara på enkätfrågorna för att få ett tillfredställande resultat. Med Trost 
(2001) i åtanke har jag utformat och preciserat syftet innan enkäten konstruerats för att kunna 
mäta och samla in data på bästa möjliga sätt. 
 
Jag använde mig av attityd- och åsiktsfrågor samt öppna frågor i mitt enkätformulär. 
Motiveringen till varför jag valde attityd- och åsiktsfrågor var för att det var lätt för den 
svarande att ta ställning till olika påståenden samt ange om han/hon instämde. I och med att 
jag hade ett varierat enkätformulär såg uppställningen i den inte så besvärlig ut, detta leder till 
enligt Trost (2001) att den svarande inte tröttnar och svarar noggrant. Anledningen till att jag 
valt att alternera med öppna frågor var på grund av undersökningens natur dvs. att kartlägga 
om pedagogers inställning till datorn som redskap för att utveckla läs- och skrivförmågan hos 
elever har något samband med i vilken omfattning datorn används i klassrumsundervisningen. 
Trots att jag hade öppna frågor så hade jag ändå angivit förslag på svarsalternativ, detta på 
grund av att de som svarade på enkäten skulle ha lättare att ange svar om de fick några tips. 
De hade även ett gott utrymme i enkäten för att ange sina egna åsikter. Trost menar att öppna 
frågor är bra och intressanta eftersom jag som forskare får information om hur de svarande 
tänker och drar därefter slutsatser. Det kan dock vara svårt att sammanställa enkäterna då 
svaren ofta har flera dimensioner. Samtidigt så ger fasta svarsalternativ inte lika stor möjlighet 
till att fördjupa mina insikter kring frågor som rör människors upplevelser, åsikter och 
inställning.  
 
Följdfrågor använde jag för att följa upp enkätfrågorna, där jag uppmanade de svarande att 
förklara ”vad eller varför”. Även detta ledde till att den svarande fick chansen att skriva ned 
sina tankar och kompensera eller utveckla föregående fråga. Jag valde att inte använda några 
sakfrågor i min enkät eftersom de behandlar faktiska förhållanden och inte hur den som svarar 
anser det vara. Mitt syfte var att ta reda på pedagogernas åsikter, inställningar och 
upplevelser, och då blev sakfrågor uteslutna.  
 
Trost (2001) nämner även tabellariska frågor, men skriver även att dessa kan verka 
avskräckande på grund av sin uppställning. Därför har jag valt att inte använda dessa. 
 
När jag konstruerade mitt enkätformulär var jag noga med att språket i frågorna var enkelt och 
lättförståeligt samt att det tydligt framgick vad som efterfrågades, vilket även poängteras av 
Svenning (2003). I den andra enkätfrågan (bilaga 2) har jag använt svarsalternativen sällan, 
ofta och mycket ofta. Det har jag även förklarat och förtydligat med bestämda exempel 
nedanför dem, vilket författaren menar är viktigt så att svarspersonen själv slipper definiera 
dem. Författaren tar även upp att vi forskare måste passa oss för att ställa frågor som kräver 
två svar eftersom de kan vara svåra att svara på. Därför har jag enbart använt mig av raka, 
precisa frågor som krävde ett svar i enkätformuläret. Vidare har jag undvikit värdeladdade 
frågor samt frågor med negationer som t.ex. att använda ordet inte i frågeformuleringarna 
eftersom det menar Svenning kan försvåra införskaffandet av både positiva och negativa 
åsikter. Dessutom har jag konstruerat enkäten så att alla pedagoger som deltog i 
undersökningen kunde svara på frågorna. Ingen av de svarande behövde hoppa över någon 
fråga, vilket författaren menar att de måste ha gjort annars.  
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Jag har även utformat svarsalternativen för likartade frågor på samma sätt eftersom Svenning 
(2003) menar att det annars kan verka förbryllande för de som svarade på enkäten. Därtill 
innehöll större delen av enkäten så få uppsättningar svarsalternativ som möjligt, så att den inte 
förvirrade och gjorde undersökningspersonerna osäkra.   
 
4.2.2 Intervju  
 
Svenning (2003) skriver att man kan särskilja olika intervjumetoder på det sätt man ställer 
frågor, antecknar svar på, om intervjuerna är av direkt eller indirekt karaktär eller på antalet 
personer som deltar i intervjun samtidigt. Som exempel tar han upp strukturerade intervjuer, 
där både frågor och svar är systematiskt ordnade. Denna intervjuform menar författaren är 
mest tekniskt krävande eftersom forskaren bland annat måste ha ”en relativt klar uppfattning 
om vilken typ av svar man kan förvänta sig redan från början” (s, 112). Denna intervjuform 
hade blivit enormt svår för mig att utföra eftersom frågorna handlade om pedagogers 
inställning till datorn som redskap i läs- och skrivundervisningen, och jag kan inte veta deras 
beskrivning av den i förväg. Däremot fann jag inspiration och större tillämplighet hos 
Svennings andra intervjumetod som han tar upp, nämligen ostrukturerade intervjuer. Med 
hänvisning till honom, utifrån denna typ av intervju, ställde jag de förutbestämda frågorna på 
ett systematiskt sätt, men jag tvingades anteckna svaren på ett ostrukturerat sätt. Jag fick 
anteckna ned intervjupersonens svar så noga som möjligt efter det att den spelats in. Jag 
systematiserade intervjun i bearbetningsfasen där tydliga strukturer inrättades och utskiljning 
av samband ägde rum. Ostrukturerade intervjuer som jag använde mig av kallas även 
intervjuer med öppna frågor enligt Svenning.  
 
Intervjuerna ägde rum i den skola som deltog i undersökningen. Eftersom intervjupersonerna 
dagligen vistades i denna miljö och därmed hade god kännedom om lokalerna fick de själva 
välja ut den plats som de ville att intervjun skulle genomföras i. Med hänvisning till Trost 
(2005) var mina förhoppningar att de skulle välja ut en så trygg och trivsam miljö som möjligt 
där intervjupersonen och jag kunde sitta ostörda. I och med att jag använde mig utav en-till-en 
intervjuer undvek jag många av de problem som kan uppstå i ett gruppbeteende och i 
grupprocesserna som leds av socialstyrning. Vid gruppintervjuer är det lätt att de språksamma 
tar över och att de tystlåtna får svårt att komma till tals. Detta ville jag undvika i och med att 
jag intervjuade en åt gången, allt för att skapa en bra atmosfär där den intervjuade vågade 
yttra sina egna åsikter.  
 
Efter att jag byggt upp ett förtroende med intervjupersonen har jag med stöd av Trost (2005) 
låtit den intervjuade beskriva hans/hennes inställning till datorn som redskap i läs- och 
skrivundervisningen, för att inleda intervjun på ett avspänt sätt. Precis som i enkäten undvek 
jag värdeladdade frågor samt frågor med negationer (se ovan).  Vidare tar han upp olika tips 
på intervjutekniker som jag använde mig av vid mina intervjuer. Exempelvis tittade jag på den 
jag talade med (intervjuade) för att det inte skulle uppfattas som om jag var generad, vilket 
enligt Trost skulle ha stört kontakten. Jag använde mig av enkla, raka och direkta frågor som 
enligt författaren underlättar för den svarande. Jag var väl förberedd eftersom jag noga tänkt 
igenom intervjufrågorna och vad jag verkligen var intresserad av. Jag som intervjuade talade, 
med underlag från Trost, på mitt eget sätt för att intervjun skulle bli så förtroendeingivande 
som möjligt. Jag talade ändå enkelt och tydligt så att intervjupersonerna förstod på bästa sätt. 
Jag valde att använda några frågor som liknade de från enkäten i intervjun (bilaga 4) därför att 
dessa frågor var väsentliga för min undersökning och dess slutsatser. Dessutom kunde jag få 
ut mer relevant data när intervjupersonen fick chans att förklara vad han/hon menade samt 
tydliggöra vad han/hon hade för inställning till datorer som redskap, istället för att bara utgå 
ifrån ett enkätsvar som angav ”stämmer eller stämmer inte”.  
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Enkätsvaren var exempelvis bra för att se helheten och vad majoriteten av pedagogerna hade 
för inställning till datorn som redskap för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever samt 
om det hade något samband med i vilken omfattning datorn används i 
klassrumsundervisningen.   
 
Anledningen till att jag använde mig av bandspelare när jag registrerade intervjun berodde på 
att jag som intervjuare då kunde koncentrera mig på ämnet och dynamiken i intervjun menar 
Kvale (1997). Om jag skulle ha suttit och antecknat allt som sagts kunde det störa kontakten 
mellan mig och intervjupersonen. Däremot antecknade jag vissa saker som sades, som ett stöd 
för minnet, utifall det tekniska skulle ha havererat under intervjun. Kvale nämner fördelen 
med att använda bandspelare, nämligen att orden, tonfallet, pauserna och dylikt registreras i 
en permanent form som intervjuaren kan återvända till för omlyssning. Kvale poängterar 
viktiga faktorer som forskaren måste tänka på när han/hon använder bandspelare vid 
intervjuer och som även jag tog del av. Det ena var att jag som forskare hade en bra 
bandspelare där samtalet på bandet blev hörbart. Det andra jag fick tänka på var att inte ha 
några bakgrundsljud i form av röster, trafik eller dylikt som kunde störa inspelningen. Det 
viktigaste av allt var att informera intervjupersonen om att samtalet skulle spelas in på band. 
Detta informerade jag intervjupersonen om innan han/hon medgav att de ville delta i 
intervjun. Innan intervjun skedde kontrollerade jag noga att allt det tekniska med 
bandspelaren fungerade, att ljudet hördes bra samt att den var laddad med batterier, allt för att 
vara så förberedd som möjligt och förebygga eventuella tekniska problem. 
   

4.3 Målgrupp och tillvägagångssätt  
 
Min undersökning inriktade sig bara på en målgrupp, nämligen pedagogerna, detta på grund 
av mitt syftes utgångspunkt. Jag utförde min undersökning på en skola i en medelstor stad, där 
mina förhoppningar var att alla pedagoger som arbetade från årskurs 1-6 och som fanns på 
plats vid undersökningstillfället deltog.  
 
Jag kontaktade skolan genom att jag gjorde ett besök och presenterade min undersöknings 
syfte, för att få ett godkännande av rektorerna att genomföra min undersökning och därmed 
mina enkäter samt intervjuer. Efter det sökte jag upp så många pedagoger som möjligt och 
beskrev undersöknings syfte och upplägg, samt frågade dem om de var intresserade av att 
delta. Vidare bestämde vi tillsammans en tidpunkt (totalt blev det tre träffar, en per arbetslag) 
då jag kunde besöka skolan igen och ge dem djupare information om min undersökning. Vid 
detta tillfälle delade jag även ut enkäterna och talade om att de hade en vecka på sig att 
besvara den.  Som Trost (2005) tar upp ska jag motivera de pedagoger jag vill ha med i min 
undersökning till att ställa upp. Detta gjorde jag genom att jag presenterade mig själv, mitt 
syfte samt poängterade att de intervjuades åsikter och svar i enkäterna var av största vikt för 
min undersökning. Jag informerade om att det var frivilligt att vara med i undersökningen och 
intervjun, samt att jag hade tystnadsplikt och att undersökningspersonerna fick vara anonyma. 
Detta innebär enligt Trost att ingen utomstående kommer att få ta del av något som gör att den 
enskilde på något sätt kan röjas eller igenkännas.  Som tidigare nämnts så samlade jag 
pedagogerna på den tid som vi gemensamt kommit överens om att min undersökning skulle 
äga rum på. Eftersom de tre arbetslagen, pedagogerna i årskurs 1-2, 3-4 och 5-6, hade olika 
tidpunkter som passade dem blev undersökningstillfällena utspridda efter deras önskemål. Det 
vill säga att jag utförde intervjuerna och delade ut enkäterna när de verkligen hade tid.    
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När jag delade ut enkäten informerade jag pedagogerna muntligt om det som stod på första 
sidan i enkätformuläret (bilaga 1). Detta informationsblad fick varje undersökningsdeltagare 
behålla så att de lättare kunde komma ihåg det som informerades och hur de kunde kontakta 
mig, vilket brukar uppskattas av deltagarna enligt Kvale (1997). Jag förklarade även för dem 
att enda anledningen till att jag behövde namnen på enkäterna var för att jag skulle ha lättare 
att söka upp dem som jag ville intervjua. När pedagogerna hade svarat på enkäterna 
sammanställde jag dem och valde ut fyra av pedagogerna utifrån deras svar, som jag sedan 
ville intervjua. Därefter frågade jag de pedagoger som jag ville intervjua om dem ville delta. 
Jag informerade sedan de som ville ställa upp om hur intervjun skulle gå till, att de fick välja 
lokal, vilka områden som skulle tas upp under intervjun, hur de kunde kontakta mig m.m. 
Även detta får deltagarna på ett skriftligt dokument (bilaga 3). Som avslutning på vårt samtal 
bestämde jag och intervjupersonen gemensamt en tid och plats som passade oss båda. 
Anledningen till att jag informerade intervjupersonen om vad frågorna skulle handla om innan 
intervjun drog igång fann jag stöd av hos Kvale. Författaren menar att det är viktigt att den 
intervjuade får en bakgrund till intervjun innan den äger rum så att han/hon får en chans att 
förbereda sig och vet vilka ämnen som skall diskuteras. På detta sätt kunde jag som forskare 
undvika att intervjupersonen kände sig överraskad och inte visste vad han/hon skulle svara. 
Eftersom jag gav en översikt över de ämnen som skulle tas upp innan intervjun undvek jag 
spontana svarsbeskrivningar menar Kvale. Istället kommer det troligtvis fram svar som jag 
som forskare kan göra en begreppsanalys av eftersom intervjupersonen förhoppningsvis ger 
sina föreställningar om ämnet enligt Kvale. 
   

4.4 Urval 

 
Svenning (2003) konstaterar att de kvantitativa undersökningarna används för att generalisera, 
medan de kvalitativa används i exemplifierande syfte. Eftersom författaren menar att det alltid 
handlar om ett selektivt urval av studieobjekt i en kvalitativ undersökning så blev även min 
undersöknings urval det. Svennings tar upp att det finns alternativa sätt att välja 
intervjupersoner på, och min urvalsstrategi stämde väl överens med det författaren kallar 
”Selektivt urval av fallstudier”. (Svennings, 2003 s, 110). Detta urval kännetecknas av att 
forskaren väljer fall efter vissa kvaliteter. Utifrån enkätsvaren valde jag till min intervju ut två 
pedagoger som svarade att de aldrig/sällan använde datorn som redskap i 
klassrumsundervisningen för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever. Dessutom valde 
jag ut två pedagoger som svarade att de ofta/mycket ofta använde datorn som redskap i 
klassrumsundervisningen för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever. Detta gjorde jag 
eftersom jag ville ha reda på vad dessa pedagoger, både de som använde datorn och de som 
inte använde datorn, hade för inställning till den. Med utgångspunkt från Svenning valde jag 
ut de fall som jag helt enkelt hade bäst möjligheter att följa upp och som var relevant utifrån 
mitt syfte, vilket ledde till att urvalet blev selektivt. 
  

4.5 Etiska ställningstaganden  
 
I min forskning har jag gett en så sanningsenlig bild som möjligt utifrån de svar som 
pedagogerna givit angående deras inställningar. Nyberg (2000) beskriver att det är oerhört 
viktigt att vi forskare inte får fabricera eller falsifiera resultat i våra publikationer. Därför har 
jag så klart inte hittat på data eller kvarlämnat mindre önskvärd data. En annan viktig etisk 
regel som Nyberg tar upp och som jag har tagit del av var ”Att skydda rätten till intellektuell 
egendom dvs. att ta hänsyn till upphovsrätten.” (s, 35). Detta innebar att jag inte har plagierat 
litteratur eller andras arbeten som om de vore mina egna.  
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Utifrån författarens etiska regler lade jag upp min undersökning, eftersom jag instämde med 
Nyberg (2000) om att jag måste visa ansvar och hänsyn mot dem jag undersökte samt 
respektera deras integritet. Eftersom jag har utfört undersökningen i en skola menar 
författaren att det är lämpligt att bland annat fråga rektorer och pedagoger, vilket jag gjorde 
för att få ett godkännande om att genomföra den. Med Nyberg som utgångspunkt presenterade 
jag som forskare följande innan undersökningen drog igång, min forsknings syfte och 
frågeställningar, samt att de fick genomföra en enkät och eventuell intervju om dem deltar. 
Dessutom informerade jag pedagogerna om att deltagandet var frivilligt och att de när som 
helst fick avbryta sitt deltagande i undersökningen.  Utöver detta berättade jag även att jag har 
tystnadsplikt och att pedagogerna inte kommer att kunna identifieras av någon utomstående. 
De uppgifter som jag samlade in menar författaren att jag enbart får nyttja i 
forskningsändamålet. Därför tydliggjorde jag detta för pedagogerna som deltog i 
undersökningen när de skrev sina namn på mina enkäter.  
   

4.6 Bearbetning, analys och tolkning 

 
När forskaren utifrån ett litet material försöker tränga sig djupt in i en problematik 
kännetecknar det enligt Svenning (2003) den kvalitativa analysen, vilket var den typ av analys 
som jag använde mig av. Jag använde mig av det Svenning kallar för kvalitativ kodning som 
innebär att materialet läses om och om igen. I alla kvalitativa studier spelar anteckningarna en 
stor roll menar författaren. I de första genomläsningarna av det dokumenterade materialet 
söker jag som forskare efter ansatser och mönster och försöker sätta etiketter där det går. 
Detta kallar Svenning för ”öppen kodning”. När jag sedan gick djupare in i kodningsarbetet 
försökte jag organisera det insamlade datat och delade in dem i kategorier så det blev lätt att 
se vilken/vilka typer av kategorier som pedagogerna tillhörde. Detta kallar Svenning för 
”selektiv kodning” och han menar att all analys går ut på att hitta mönster och sortera.   
 
I och med att jag skrev in intervjuerna med pedagogerna på datorn menar Svenning (2003) att 
jag har stora möjligheter att bryta upp intervjuerna efter teman och sortera dem efter olika 
kriterier. Då kunde jag som forskare se om pedagogernas svar var lika samt urskilja vilka 
teman/kategorier som var vanligast bland pedagogernas åsikter. När jag sorterade upp mitt 
material rubriksatte jag olika teman så att det blev överskådligt samt lätt att bearbeta, detta 
menar Svenning starkt underlättar hanteringen av intervjumaterialet. Med Kvale (1997) som 
utgångspunkt blev mina intervjusamtal, den muntliga diskursen, förvandlade till texter som 
jag sedan tolkade och studerade på ett hermeneutiskt sätt. När forskare utför intervjuer och 
sedan skall bearbeta dem menar författaren att hermeneutiken är relevant på två sätt: … ”först 
genom att kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan 
genom att klarlägga den process där intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som 
en dialog eller ett samtal med texten”. (Kvale, 1997. s, 49).  
 
När jag tolkade och analyserade de data jag fick in utifrån intervjuerna använde jag mig av 
principerna i den så kallade hermeneutiska cirkel. Detta eftersom jag både tolkade det 
insamlade datat som en helhet samt relaterade delarna till denna helhet och viceversa. Kvale 
(1997) menar att detta gör det möjligt att få en djupare förståelse av meningen i det som sägs i 
intervjun. Denna tolkning av meningarna i intervjun kunde jag sedan dela in i olika teman 
som bildade olika mönster och som ingick i en sammanhängande enhet. Vidare jämförde jag i 
intervjuanalysen tolkningar av enskilda uttalanden med den helhet jag fick ut av intervjun, 
och med det jag fick ut från enkäterna. När jag tolkade innehållet i intervjuuttalandena höll 
jag mig till dess referensram där jag skulle försöka förstå vad den intervjuade uttryckte om 
hans/hennes livsvärld och inställning.  
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För att göra detta menar Kvale att jag som intervjuare måste ha omfattande kunskaper om 
ämnet för att kunna uppfatta nyanserna i de meningar som kommer till uttryck. Kvale 
poängterar att jag som forskare inte kan tolka en text, det som sägs, förutsättningslöst, 
eftersom jag inte kan lämna den förståelsetradition som jag lever i. Däremot så försökte jag att 
så explicit som möjligt redogöra för det som intervjupersonen sagt men jag var medveten om 
mina egna förutsättningar och de former av påverkan som jag bidrog till. Det som jag även 
tog hänsyn till var att varje tolkning innebar förnyelse och kreativitet. Från det givna datat 
kommer tolkningarna att berika förståelsen genom att frambringa nya differentieringar och 
samband i texten (det som sagts i intervjun) och därmed vidga dess mening. (Kvale, 1997). 
 
4.6.1 Diagram för att åskådliggöra 

 
Anledningen till att jag valde att åskådliggöra mina resultat i diagram fann jag stöd av hos 
Svenning (2003). Han menar att användningen av diagram är en utveckling som gynnar 
spridningen av samhällsvetenskapliga forskningsresultat. Ett diagram menar författaren oftast 
är mer tillgängligt och lättförståeligt än en tabell, därför valde jag att åskådliggöra mina 
resultat i diagram så att läsaren tydligt skall kunna se vad jag kommit fram till. Jag använde 
mig av stapeldiagram eftersom Svenning menar att det används för att bland annat 
åskådliggöra kvalitativa material, vilket jag avsåg att göra. Författaren beskriver att staplarna i 
ett stapeldiagram har en bred bas som inte är sammanbundna. Dessa staplar bestod i mitt fall 
av svarsalternativen, vilka vilade på fördelningsaxeln. Frekvensaxeln visade antalet 
observationer för respektive värde. I mitt fall visade frekvensaxeln antalet pedagoger som 
besvarade på ett visst sätt.      
 
4.6.2 Resultatanalys 

 
Efter det att jag hade bearbetat, åskådliggjort, tolkat, hittat mönster och samband i mitt 
resultat analyserade jag resultaten utifrån det bakgrundsfakta som jag redogjorde för i mitt 
examensarbete. I detta stadium analyserade jag om mina resultat stämde överens med tidigare 
forskning, eller om mina resultat visade något nytt som ännu inte framkommit i forskningen. 
Jag analyserade även pedagogernas svar för att se om deras inställning stämde överens/eller 
inte stämde med det som togs upp i bakgrunden. T.ex. vad de hade för inställning gällande 
den målgrupp av elever som fick använda datorn i läs- och skrivundervisningen, deras 
inställning till datorn som redskap och till dataprogrammen, om deras inställning grundade sig 
på/eller hade liknelser med Piagets och/eller Vygotskys syn på lärande. Samt om det framkom 
i resultatanalysen att pedagogernas inställning härstammade från läroplanen och kursplanen i 
svenska. Utifrån analysen av resultaten försökte jag således att besvara min undersöknings 
syfte och dess frågeställningar.   
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5. Resultat och analys  
 
I inledningen av detta avsnitt presenterar jag det resultat jag fått från enkätundersökningen i 
form av diagram med tillhörande text eller med enbart svarsbeskrivningar. Därefter 
presenteras en analys av enkät- och intervjusvaren som informanterna framhävt med koppling 
till den litteratur och forskning som redovisas i bakgrunden.      

5.1 Enkäter 

5.1.1  

 

Hur ofta använder du datorn i läs- och skrivundervisningen?
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På enkätfråga två som lyder; Hur ofta använder du datorn som redskap i läs- och 
skrivundervisningen?, svarar en pedagog att han/hon aldrig använder den, nio pedagoger 
svarar sällan och åtta pedagoger svarar ofta. Däremot är det ingen pedagog som svarar att 
han/hon använder datorn mycket ofta som redskap i läs- och skrivundervisningen. 
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5.1.2 

 

Hur ofta får varje elev använda datorn som redskap i läs- och skrivundervisningen?
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På enkätfråga tre som lyder; Ungefär hur ofta får varje elev använda datorn som redskap i läs- 
och skrivundervisningen?, svarar en pedagog att eleverna aldrig får använda den, två 
pedagoger svarar en gång per år, fem pedagoger svarar en gång per termin, sex pedagoger 
svarar en gång per månad och fyra pedagoger svarar en gång per vecka. Däremot är det ingen 
pedagog som svarar att eleverna får använda datorn en gång per dag som redskap i läs- och 
skrivundervisningen.   

5.1.3 

  

Vilka elever använder datorn mest som redskap i läs- och skrivundervisningen?
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På enkätfråga tre som lyder; Vilka elever använder datorn mest som redskap i läs- och 
skrivundervisningen?, svarar fem pedagoger att det är de elever med läs- och skrivsvårigheter 
som använder datorn mest i läs- och skrivundervisningen, tre pedagoger svarar de elever som 
vill, sju pedagoger svarar de elever som jag väljer ut och fem pedagoger svarar alla elever. 
Däremot är det ingen pedagog som svarar att inga elever använder datorn mest som redskap i 
läs- och skrivundervisningen. 
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Vid denna fråga är det en pedagog som besvarar frågan med tre svar dvs. fyller i kryss på tre 
ställen. Detta leder till att det ser ut som att det är fler pedagoger än det totala antalet arton 
som deltar, vilket inte är fallet. 
 

5.1.4 
 
På enkätfråga fem som lyder; Är du intresserad av att gå kompetensutvecklande kurser om 
hur datorn kan användas som redskap i läs- och skrivundervisningen? Så svarar majoriteten 
12 av 18 pedagoger (ca: 67 %) Ja, men skolan prioriterar det inte så jag har inte fått den 
möjligheten. Tre pedagoger (ca:16,7 %) svarar Nej, jag är inte intresserad, och två pedagoger 
(ca 11 %) svarar Ja, men jag har inte tid. Det är därmed inga pedagoger i min undersökning 
som har gått kompetensutvecklande kurser inom detta område och heller inga som planerat att 
gå inom en snar framtid. En pedagog fyller inte i något kryss vid denna fråga men anger detta 
svarsalternativ på raderna nedanför frågan; ”Det skulle vara jätteintressant!”   
 

5.1.5 

  

Jag anser att datorn är viktig i arbetet för att utveckla elevers läs- och 

skrivförmåga.
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På påståendet i enkätformuläret som lyder; Jag anser att datorn är viktig i arbetet för att 
utveckla elevers läs- och skrivförmåga, svarar majoriteten av pedagogerna som deltar i 
undersökningen att påståendet stämmer (12 av 18 pedagoger, ca: 67 %). Sex pedagoger svarar 
att påståendet inte stämmer. 
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5.1.6 

 

Jag känner mig tekniskt säker på hur datorn och/eller hur dataprogrammen 

fungerar.
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På påståendet i enkätformuläret som lyder; Jag känner mig teknisk säker på hur datorn 
och/eller hur dataprogrammen fungerar, svarar majoriteten av de pedagoger som deltar i 
undersökningen att påståendet inte stämmer (11 pedagoger av 17, ca: 64,7 %). Sex pedagoger 
svarar att påståendet stämmer. En pedagog väljer att sätta ett kryss mittemellan 
svarsalternativen stämmer och stämmer inte vid detta påstående. Detta räknar jag som ett 
bortfall eftersom pedagogen i fråga inte tar ställning. 

5.1.7  

 

Jag har lätt att hitta lämpliga och nyttiga dataövningar som utvecklar elevers läs- 

och skrivförmåga.
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På påståendet i enkätformuläret som lyder; Jag har lätt att hitta lämpliga och nyttiga 
dataövningar som utvecklar elevers läs- och skrivförmåga, svarar majoriteten av de pedagoger 
som deltar i undersökningen att påståendet inte stämmer (15 pedagoger av 18, ca: 83 %). Tre 
pedagoger svarar att påståendet stämmer. 
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5.1.8 

 
På påståendet i enkätformuläret som lyder; Jag tycker att det finns bra dataprogram som 
utvecklar elevers läs- och skrivförmåga, svarar nästan alla pedagoger som deltar i 
undersökningen att påståendet stämmer (13 pedagoger av 14, ca: 93 %). En pedagog svarar att 
påståendet inte stämmer. Jag har totalt fyra bortfall på detta påstående. En pedagog väljer att 
sätta ett kryss mittemellan svarsalternativen stämmer och stämmer inte vid detta påstående. 
Detta räknar jag som ett bortfall eftersom pedagogen i fråga inte tar ställning. De andra tre 
pedagogerna sätter inte ett kryss i något av svarsalternativen. Däremot noterar två av dem vid 
sidan om påståendet att de inte vet, och en av dem noterar att han/hon kan för lite om utbudet.    
 

5.1.9  

 
På påståendet i enkätformuläret som lyder; Jag och mina elever har god tillgång till datorer 
som vi kan använda i läs- och skrivundervisningen, så svarar nästan alla pedagoger som deltar 
i undersökningen att påståendet inte stämmer (16 pedagoger av 18, ca: 89 %). Två pedagoger 
svarar att påståendet stämmer. 
 

5.1.10  

 
På påståendet i enkätformuläret som lyder; Jag och mina elever har god tillgång till 
dataprogram som utvecklar elever läs- och skrivförmåga, svarar alla pedagoger som deltog i 
undersökningen att påståendet inte stämmer (18 pedagoger av 18, 100 %).  
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5.1.11   

 

Jag känner mig säker på hur jag kan använda datorn för att utveckla elevers läs- 

och skrivförmåga.
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På påståendet i enkätformuläret som lyder; Jag känner mig säker på hur jag kan använda 
datorn för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga, svarar majoriteten av de pedagoger som 
deltar i undersökningen att påståendet inte stämmer (14 pedagoger av 18, ca: 78 %). Fyra 
pedagoger svarar att påståendet stämmer. 

5.1.12  

 
På påståendet i enkätformuläret som lyder; Datorn är ett prioriterat område inom skolan, 
svarar nästan alla pedagoger som deltar i undersökningen att påståendet inte stämmer (17 
pedagoger av 18, ca: 94 %). En pedagog svarar att påståendet stämmer. 
 

5.1.13 

 
På påståendet i enkätformuläret som lyder; Jag tycker att datorn har mer fördelar än 
nackdelar, svarar majoriteten av pedagogerna som deltar i undersökningen att påståendet 
stämmer (15 pedagoger av 18, ca: 83 %). Tre pedagoger svarar att påståendet inte stämmer.  
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5.1.14 

 

Förändringar inom skolan sker för ofta. Därför är det svårt för mig att veta om 

datorer i läs- och skrivundervisningen är en arbetsmetod som är värd att satsa på 

och inte bara något som håller ett litet tag.
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På påståendet i enkätformuläret som lyder; Förändringar inom skolan sker för ofta. Därför är 
det svårt för mig att veta om datorer i läs- och skrivundervisningen är en arbetsmetod som är 
värd att satsa på och inte bara något som håller ett litet tag, svarar majoriteten av de 
pedagoger som deltar i undersökningen att påståendet inte stämmer (13 pedagoger av 17, ca: 
76,5 %). Fyra pedagoger svarar att påståendet stämmer. En pedagog väljer att sätta ett kryss 
mittemellan svarsalternativen stämmer och stämmer inte vid detta påstående. Detta räknar jag 
som ett bortfall eftersom pedagogen i fråga inte tar ställning. 

5.1.15  

  
På påståendet i enkätformuläret som lyder; Jag anser att inom den ordinarie tjänsten finns det 
tillräcklig tid för mig att hinna sätta mig in i datorns användningsområden som kan utveckla 
elevers läs- och skrivförmåga, svarar nästan alla som deltar i undersökningen att påståendet 
inte stämmer (16 pedagoger av 18, ca: 89 %). Två pedagoger svarar att påståendet stämmer.     

5.2 Resultatanalys – Enkäter 
 
Eftersom jag hittar mönster i pedagogernas enkätsvar så presenteras de med inspiration av 
Johansson (2002) i tre kategorier. Anledningen till detta upplägg beror på att jag vill göra det 
åskådligt för läsaren, så att han/hon har lätt att följa med i de mönster och/eller samband som 
kunnat utskiljas. Innan denna kategoriindelning sker vill jag understryka att majoriteten av 
pedagogerna använder datorn sällan och att även varje elev får använda datorn sällan som 
redskap i läs- och skrivundervisningen. Detta är ett tecken på att datorn ännu inte fungerar 
som ett naturligt redskap i klassrumsundervisningen för att utveckla elevers läs- och 
skrivförmåga (Riis, 2000). Anledningen till att jag har med frågan som handlar om vilka 
elever som använder datorn mest som redskap i läs- och skrivundervisningen är för att jag vill 
se om majoriteten av pedagogerna anser att datorn är ett kompensatoriskt hjälpmedel för dem 
elever med läs- och skrivsvårigheter, men så är inte fallet. Utan det visar sig att större delen av 
pedagogerna väljer ut de elever som de anser skall sitta vid datorn, oavsett läs- och 
skrivförmåga.  
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Utifrån enkätresultatet delar jag, som tidigare nämnt in pedagogerna i tre kategorier. Kategori 
ett är den grupp pedagoger som har en positiv inställning till datorn och anser att den är viktig 
som redskap i läs- och skrivundervisningen samt använder den ofta. De är intresserad av att 
gå kompetensutvecklande kurser, men hävdar att skolan inte prioriterar det. Här återfinns 
även de som anser att det finns bra dataprogram som utvecklar elevers läs- och skrivförmåga 
samt att datorn har mer fördelar än nackdelar. Under denna kategori hamnar ungefär 44,5 % 
av pedagogerna som deltar i min undersökning. Precis som denna pedagogkategori framhäver 
så framgår det även av Gunnilstam och Martti (2005) att det finns dataprogram som tränar och 
utvecklar de komponenter som behövs för att bli en god läsare och skrivare. Eller som 
förbättrar läs- och skrivförmågan hos de elever som har svårigheter med detta. Pedagogerna 
anser även som Föhrer och Magnusson (2000) att datorn har enormt många fördelar jämt 
emot nackdelar. Författarna nämner att datorns alla möjligheter är fördelaktiga arbetssätt (se 
bakgrunden). Så här skriver några av pedagogerna som besvarar på raderna i enkäten där de 
får chans att förklara varför de anser att datorn har mer fördelar än nackdelar;  
 

Datorn är ett naturligt inslag i dagens samhälle, barn såväl som vuxna måste lära sig hantera den och 
nyttja dess fördelar. Jag tror dock inte att denna metod att lära sig läsa och skriva med hjälp av datorn 
är bättre än andra metoder. Alla behövs och detta att jobba med datorn kan vara ett bra sätt framförallt 
för barn med problematik.  
 
Man måste lära eleverna datorns nyttoanvändning – många har aldrig skrivit på datorn – bara spelat 
spel.  
 
Det är ett utmärkt hjälpmedel och en väg till inlärning/utveckling. Rätt användning så ger programmen 
god stimulans.   
        (Enkätsvar 2007-12-09). 

 
Jedeskog (1996) menar att det är viktigt att pedagogerna får gå kompetensutvecklande kurser, 
och denna pedagogkategori i min undersökning vill det. Även i Chaib och Tebelius (2004) 
undersökning uttrycker pedagogerna en besvikelse över det engagemang som skolledaren 
visat. Och här i min undersökning framkommer det att pedagogerna vill gå 
kompetensutvecklande kurser men att det inte fått den möjligheten på grund av att skolan inte 
prioriterar det. Samtidigt kan det ju vara så som Riis (2000) menar att skolledare upplever att 
det från flera håll riktas krav på dem att satsa på datorer i undervisningen trots att de inte 
erbjuds tillräckligt med resurser för att uppnå detta.  
 
Kategori två är den grupp pedagoger som även de har en positiv inställning till datorn som 
redskap i läs- och skrivundervisningen, men som använder den sällan. Detta framförallt på 
grund av pedagogernas bristande kunskaper kring området, deras brist på tid samt deras brist 
på tillgängliga datorer, (enligt deras enkätsvar). Även i denna kategori är pedagogerna 
intresserad av att gå kompetensutvecklande kurser, men hävdar att skolan inte prioriterar det. 
Här framkommer det även enstaka fall som anser att datorn har mer nackdelar än fördelar, 
men majoriteten anser tvärtom.  I denna kategori förekommer det även att vissa pedagoger 
inte anser att datorn är viktig i arbetet för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Under 
denna kategori hamnar ungefär 33,3 % av pedagogerna som deltar i min undersökning. 
Eftersom pedagogerna i min undersökning känner sig osäkra på hur de kan använda datorn, 
hur den tekniskt fungerar och har svårt att hitta lämpliga och nyttiga dataövningar som 
utvecklar elevers läs- och skrivförmåga. Och att de även vill gå kurser för att utveckla detta 
anser Jedeskog (1996) att kompetensutvecklande kurser kan hjälpa dem att känna en trygghet 
och säkerhet i att använda datorn. Hon menar att kompetensutvecklande kurser inte bara ger 
kunskaper om datorernas innehåll utan det skapar även förutsättningar för utveckling genom 
att pedagogerna får kunskaper om planering, utveckling, styrning och utvärdering. Chaib och 
Tebelius (2004) tar även upp att pedagogerna utvecklar mycket nya kunskaper och 
erfarenheter genom att arbeta på liknande sätt som ITiS.  
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I mitt enkätundersökningsresultat finner jag likheter med det Johansson (2002) redovisade. 
Författaren tar upp att även pedagogerna i hans undersökning ofta skyller sin låga 
datoranvändning på sin egen kunskapsbrist. Johansson nämner också att pedagogerna anser 
att arbetet med datorerna är tidskrävande. Detta framhäver även pedagogerna i min 
undersökning eftersom majoriteten besvarar att det inte finns tillräckligt med tid inom den 
ordinarie tjänsten att sätta sig in i datorns användningsområden för att utveckla elevers läs- 
och skrivförmåga.   
 
Kategori tre är den grupp pedagoger som sällan eller aldrig använder datorn som redskap i 
läs- och skrivundervisningen. Pedagogerna anser inte att datorn är viktig i arbetet för att 
utveckla elevers läs- och skrivförmåga, de är inte intresserad eller har inte tid att gå 
kompetensutvecklande kurser. De har bristande kunskaper om dataprogram och känner en 
teknisk osäkerhet på hur datorn fungerar. I denna kategori återfinns flest antal pedagoger som 
anser att datorn har mer nackdelar än fördelar. De framhäver även som kategori två att de har 
brist på tillgängliga datorer. Under denna kategori hamnar ungefär 22,2 % av pedagogerna 
som deltar i min undersökning. Anledningen till att pedagogerna använder datorn sällan eller 
aldrig i min undersökning samt att de inte anser att den är viktigt i läs- och 
skrivundervisningen kan bero på enligt Lindh (1993) en rädsla eller en ovilja mot datorer och 
att dessa präglar samhället. Det framkommer i intervjuerna nedan att denna kategori anser att 
det är viktigare att barnen får läs- och skrivundervisning utan datorer, t ex. att de skriver med 
papper och penna, eftersom de utrycker att det ofta är förekommande att eleverna bara spelar 
spel. I min undersökning framkommer det att pedagogerna inte är intresserad av att lära sig 
mer om datorer, vilket Lindh menar är ofta förekommande eftersom de anser att andra saker 
är viktigare och har helt andra intressen. Jedeskog (2000) påpekar att pedagogers intresse för 
dator- och IT-användning mycket väl kan växa i takt med satsade resurser, men det kan inte 
garanteras. Hon skriver även att pedagogers bristande intresse för datorer inte alltid har att 
göra med deras teknikmotstånd. Hon menar att pedagogerna istället kan anse att det är 
viktigare att kunna hantera klassrumssituationen än datorerna, vilket framgår av mina 
undersökta pedagoger i intervjuerna. Snow et al. (1998). nämner också att datorerna kan ha 
sina nackdelar. De menar t.ex. att barnen kan ägna hela sin uppmärksamhet åt de olika 
bilderna, grafiken och föremålen på datorn istället för det skrivna. Detta nämner även en 
pedagog på raderna i enkäten där de får chans att förklara varför de anser att datorn har mer 
fördelar än nackdelar eller tvärt om. Så här skriver pedagogen; ”Jag tycker att det är viktigt att 
barnen får utveckla sina inre bilder, som de kan av vanliga böcker. Barnen präglas av så 
många yttre intryck från både datorer och TV, så det räcker”. Säljö (2000) har en annan 
uppfattning, han menar att datorn som redskap har en ökande förmåga till simulering av 
verkligheten som mobiliserar fler sinnen än vad exempelvis en vanlig text kan göra. Det är 
sex stycken pedagoger som väljer att inte förklara sin åsikt vid detta påstående. De två 
pedagoger som kryssat i så att påståendet tolkas som att de anser att datorn har mer nackdelar 
än fördelar har formulerat sina åsikter så här; ”Jag tycker att barn i de åldrar jag undervisar i, 
får mer av direkt och nära ’lärdom’ av mig som lärare än av en dator. Jag tror att barnen 
annars förknippar datorn med spel - lek”. Den tredje pedagogen har svarat att datorn har mer 
nackdelar än fördelar när det gäller att arbeta i årskurs 4-6.   
 
Säljö beskriver att det som kännetecknar Vygotskys sociokulturella perspektiv är att vi lär oss 
att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter och 
uppmuntrar. De pedagoger som hamnar under denna kategori gör ingendera eftersom de 
väldigt sällan eller aldrig använder datorn som redskap i läs- och skrivundervisningen. Detta 
leder i sin tur till att eleverna inte heller får den möjligheten eftersom Säljö menar att barnen 
är beroende av den vuxne, vad han/hon prioriterar och bedriver.  
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5.3 Resultatanalys - Intervjuer  
 
I denna intervjuredovisning tar jag upp det relevanta som intervjupersonerna presenterat och 
som är väsentligt utifrån min undersöknings syfte. I intervjuresultatet presenteras de fyra 
pedagogernas intervjusvar som likheter och/eller skillnader. Detta kopplas även till lämplig 
litteratur eller forskning som jag redogör för i bakgrunden.  
 
5.3.1 Pedagogers inställning, datakunskaper och intresse 
 
När pedagogerna beskriver sin inställning till datorn som redskap i läs- och 
skrivundervisningen (bilaga 4) framkommer det att tre av fyra pedagoger främst anser datorn 
som ett komplement till dem elever med läs- och skrivsvårigheter. Det som pedagogerna 
nämner i intervjun är bland annat kommentarer som handlar om att om elever har problem 
med det motoriska, att forma bokstäver, så kan det lätta tangentbordet och musen vara till 
hjälp. De två pedagoger som använder datorn sällan respektive aldrig ger följande 
intervjusvar; får man något barn som har jätteproblem med att lära sig läsa och skriva då tror 
jag att datorn möjligtvis skulle vara bra. Samt för de äldre barnen kan ju kanske datorn 
fungera jättebra som komplement men inte till sju-åtta åringar. Detta stämmer väl överens 
med lärarkategori 2 som Johansson (2002) tar upp från projektet ”Utsikt”, eftersom även de 
pedagogerna ser datorn som ett stöd för lågpresterande elever och det som har svårt med 
läsning och skrivning. En av de fyra pedagogerna anser att datorn är ett bra hjälpmedel för 
alla elever, både de med läs- och skrivsvårigheter och de utan dessa svårigheter. Det 
framkommer även av Föhrer och Magnussons (2000) som menar att datorn som redskap 
fungerar ypperligt till alla elever, inte bara de med läs- och skrivsvårigheter. Författarna 
påpekar även att det länge har funnits goda erfarenheter av datorstöd som kompensatoriskt 
hjälpmedel vid läsning, stavning och skrivning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Och 
att dessa elever utvecklar sin läs- och skrivförmåga tack vare datorns hjälp. Jacobson, 
Svensson och Lundberg (2001) tar också upp att datastöd kan användas både vid allmän 
språkinlärning och för dyslektiker. De menar att det finns pedagogiska likheter mellan 
språkinlärning och dyslexiundervisning som kan ge ömsesidiga fördelar. Även Säljö (2000) 
nämner detta. Han menar att för att personen skall bygga upp sin kompetens kan vi låta 
han/hon arbeta med vissa svårigheter på datorn, som är avsedda för undervisning och lärande, 
som eleven måste ta sig förbi, och som på så sätt leder till utveckling. En av pedagogerna i 
min undersökning som använder datorn ofta beskriver att han/hon anser att det finns bra 
dataprogram och spel som dessa elever kan använda sig av t ex. Lexia. Det stämmer väl 
överens med Gunnilstam och Marttis (2005) åsikter eftersom de menar att syftet med 
datorprogrammet Lexia är bland annat att åstadkomma en ökning av elevens läs- och 
skrivförmåga och effektivisera dennes träning. Pedagogen poängterar även att dator är ett 
komplement och att den inte får ersätta allt annat, utan eleverna ska få vanlig undervisning 
också, lära sig läsa böcker och skriva för hand. De två pedagoger som använder datorn sällan 
respektive aldrig beskriver även sina inställningar till datorn på följande vis; ”Ja du, 
egentligen så har jag ju ingen inställning, eller jag vet inte vad jag ska ha för inställning 
eftersom jag inte har något material att jobba med.” (Intervjucitat, 2007-12-08). Pedagogen 
anser att datorn kan fungera bra men pedagogen har inga kunskaper om det. Pedagogen menar 
även att det fungerar jättebra att lära barnen att läsa på andra sätt, men pedagogen har ingen 
erfarenhet av hur han/hon kan använda datorn i läs- och skrivundervisningen.  
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Enligt Säljö (2000) ställer datorns framfart högre krav på överblick, strukturering och 
begreppslig kunskap, samt på vägledning från personer med erfarenheter av datorer i 
undervisningen. Därför är det så viktigt att alla pedagoger som undervisar elever, även dem i 
min undersökning, får rikligare kunskaper om hur de kan använda datorerna i läs- och 
skrivundervisningen så att de kan vägleda eleverna på bästa möjliga sätt, så att de utvecklas 
inom detta område. Den andra pedagogen beskriver sin inställning till datorn som redskap så 
här;  
 

Datorn som ett enkelt redskap kan man väl ju kanske tänka sig att använda den. Men jag tycker inte att 
datorn har så mycket att göra i den rena första läs- och skrivundervisningen. Och varför jag inte tycker 
det, det är för att jag tror på att de här små barnen som vi kommer i kontakt med, dom behöver en 
vuxen, en fröken som läser före dem, pratar med dem, dom kan få titta på munnen, lyssna och säga 
efter, och det kan datorn inte göra. Så där har du en del av mina anledningar till att datorn inte har så 
mycket att göra i den första läs- och skrivundervisningen.  
                           (Intervju citat, 2007-12-09).  

 
Denna pedagog menar att han/hon inte använder datorn på grund av denna inställning, vilket 
leder till att pedagogens svar även hör ihop med intervjufråga två.  
 
Det som framkommer ovan stämmer väl överens med Johanssons (2002) lärarkategori 1, 
eftersom även lärarna i denna kategori framhåller att den låga datoranvändningen beror på 
deras egen kunskapsbrist. Hanö (1998) menar att datorn som redskap och dess program kan 
utveckla den språkliga medvetenhetens alla komponenter såväl avkodning som förståelse. 
Och för att skapa god läsfärdighet poängterar Elbro (2004) att både avkodningen och 
förståelsen måste fungera väl. Som framgår ovan har inte de intervjuade pedagogerna som 
använder datorn sällan eller aldrig den insikten. En förståelse om och samspelet mellan den 
språkliga medvetenhetens alla komponenter (fonologisk-, morfologisk-, semantisk- och 
syntaktisk medvetenhet samt segmentering) är en förutsättning för att kunna läsa och skriva 
enligt Ejeman & Molloy (1997). Därför måste även dataprogrammen och dataövningarna 
bestå av, träna och bidra till att eleverna utvecklar de färdigheter som krävs kring dessa 
beståndsdelar (Hanö, 1998). Några författare som nämns ovan framhäver olika dataövningar 
eller dataprogram som utvecklar detta. Snow et al. (1998) menar att den fonologiska 
medvetenheten hos eleverna kan tränas och förbättras med hjälp av olika dataprogram. 
Svensson (1998) presenterar dataövningar som utvecklar elevernas semantiska förmåga.  
Hanö (1998) nämner dataövningar som tränar den morfologiska och syntaktiska 
medvetenheten samt segmentering vilket framkommer i bakgrundsinformationen.  
 
5.3.2 Har pedagogers inställning till datorn något samband med i vilken omfattning 
datorn används i klassrumsundervisningen?  
 
När pedagogerna besvarar intervjufråga två som lyder; På vilket sätt tycker du att din 
inställning till datorn som redskap påverkar i vilken utsträckning du använder den? 
Framkommer det att två av de intervjuade pedagogerna är positiva till användandet av datorer 
men att ett hinder till att använda den har att göra med bristen på datorer. Så här säger en av 
pedagogerna; ”Jag är positiv till användandet av datorn och än om jag vill använda den 
mycket mer så beror det på praktiska saker att jag inte kan använda den, hur verkligheten ser 
ut, klassen som helhet och resurserna”. (Intervjucitat 2007-12-08). Pedagogen menar att det är 
svårt att hinna hjälpa alla samtidigt om man är ensam pedagog, men om man har en elevgrupp 
som kan arbeta mycket självständigt så går det bra. Den andra pedagogen säger att de har en 
enda dator i klassrummet och då är det inte så lätt att använda den. Pedagogen framhäver även 
att de inte har någon datasal att gå till som de har på mellanstadiet.  
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Det ovanstående intervjuade pedagog nämner vad gäller praktiska saker, hur verkligheten ser 
ut finner jag även liknelser med i Jedeskogs (1996) undersökning, eftersom det där 
framkommer att många pedagoger uppfattar införningen av datorer i undervisningen som 
omöjligt eftersom de hävdar att deras situation är komplex och problemfylld så att tiden går åt 
till att lösa akuta problem. Författaren hävdar att den mesta av lärarnas energi går åt till att 
upprätthålla den organisation och den verksamhet som redan existerar. Det som framkommer 
i mitt intervjuresultat motsvarar även det Johansson (2002) tar upp när han redovisar sin 
lärarkategori 2 eftersom de lärarna använder datorn då och då och de menar att det är brister i 
tekniken eller supporten som hindrar användningen. Enligt Riis (2000) upplever både 
pedagoger och skolledare krav på sig att de ska satsa på datorer i undervisningen och utveckla 
användandet av denna teknik trots att de inte erbjuds tillräckligt med resurser för att uppnå 
detta. Andledningen till att datorer i undervisningen inte fungerar som ett naturligt redskap 
menar författaren kan ha något att göra med att datorerna fortfarande är placerade i datasalar, 
att det ej är funktionsdugliga datorer samt att dataprogramsanvändandet hakar upp dig vilket 
medför orimliga väntetider. Den tredje intervjuade pedagogen berättar att han/hon var osäker 
från början när de skulle införskaffa datorer.  Nu känner pedagogen själv en stark trygghet 
pga. att pedagogen fått datautbildning vilket lett till att han/hon blivit säkrare på att använda 
datorn och därmed använder den i större utsträckning i undervisningen. Pedagogen lyfter fram 
att inställningen blir mycket positivt påverkad ju mer pedagogen kan om datorer. Pedagogen 
poängterar att han/hon är intresserad av att lära sig mer och mer om datorer så det blir 
utmanade och försöka själv. Anledningen till att pedagogen är intresserad är för att barnen kan 
lära sig mycket utav den, inte bara att spela spel som det är vanligt att de gör. Det Jedeskog 
(2000) tar upp handlar mycket om det den intervjuade pedagogen nämner, eftersom 
författaren menar att om tid läggs till att utbilda personalen så kommer intresset och 
engagemanget hos dem att öka, vilket i sin tur är grunden till en framgångsrik användning av 
datorer i undervisningen.  
 
5.3.3 Hur påverkar pedagogers och elevers tillgång till funktionsdugliga datorer 
pedagogernas inställning?   
 
Även vid fråga tre och fyra (bilaga 4) kommer intervjupersonerna in på de bristande 
resurserna dvs. den bristfälliga tillgången på datorer som de kan använda i läs- och 
skrivundervisningen. Alla fyra pedagogerna hävdar även att skolan över lag inte satsar på 
datorer som redskap i läs- och skrivundervisningen. Två av pedagogerna lyfter fram att det är 
brist på tid som i stor utsträckning påverkar hur mycket vi kan använda datorn i 
undervisningen. En av pedagogerna lyfter fram att allt ansvar läggs på oss pedagoger (när det 
gäller användandet av datorer) och det har vi egentligen inte tid med. Tre av de fyra 
intervjuade pedagogerna berättar att om skolan skulle satsa på datorer så skulle det ändå inte 
påverka deras inställning. En pedagog (som använder datorn ofta som redskap i läs- och 
skrivundervisningen) säger att skolans syn på datorer inte påverkar pedagogens inställning, 
vidare berättar pedagogen detta;  
 

Däremot påverkar det mer i praktiken. Jag var mycket mer inne på att använda datorer från början, men 
nu ser man ju att det är alldeles för tungrott, det funkar inte, vi har inte grejer till det. Och då känner 
man nä hä, jag gör inte det här nu da, tiden finns inte att springa runt och jaga grejer hela tiden, som 
fungerar. Inställningen är den samma men de praktiska hindren finns kvar. 

     (Intervjucitat, 2007-12-08) 
 

Det denna pedagog berättar finner jag stora likheter med det Jedeskog (2000) skriver. Hon 
menar att många forskare framhäver att brist på datorer och programvara m.m. är pedagogers 
anledning till att inte använda datorer. Jedeskog menar också att det framförallt är pedagogers 
brist på tid som är orsaken till en låg användningsomfattning, vilket även pedagogen i min 
undersökning framhäver.  
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Jedeskog (2000) tar även upp att trots att tekniken finns så kanske den inte alltid fungerar, 
vilket orsaker skepsis hos pedagogerna. Riis (2000) tar också upp detta, men hon menar att 
omvandlingen till en mer datoriserad undervisning skall inte enbart riktas till pedagogerna, att 
det endast är deras ansvar, det förstärker bara frustrationen som pedagogerna redan upplever, 
och som även pedagogen i min undersökning upplever. En pedagog (den som använder datorn 
sällan) nämner att om skolan skulle vilja satsa ordentligt på det här så skulle vi ha fler datorer 
och dataprogram i varje klassrum, och det har vi ju inte. Och då använder vi inte datorn så 
ofta. I Lpo-94 står det att läraren skall svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer. Det står även att det är rektorns ansvar att skolans arbetsmiljö utformas så att 
eleverna får tillgång till läromedel av god kvalitet t.ex. datorer. Vilket pedagogen i min 
undersökning framhäver att de inte gör. En annan pedagog säger att det inte påverkar min 
inställning om skolan hade satsat på den eftersom jag har inställningen att datorn inte har så 
mycket att gör i den första läs- och skrivinlärningen. (Detta svar är från den pedagog som 
aldrig använder datorn som redskap i läs- och skrivundervisningen). Den fjärde pedagogen 
anser att skolan över lag kan använda datorn mer. Pedagogens inställning skulle påverkas 
eftersom han/hon menar att om skolan skulle satsa på datorer i större utsträckning skulle även 
pedagogen använda den mera. Detta på grund av att han/hon skulle få fördjupade kunskaper 
och därmed bli säkrare själv, vilket är positivt och ökar användningen. Säljö (2000) 
poängterar att det är skolan som ansvarar för en väsentlig del av den kognitiva socialisation 
som skall förbereda elever för att agera i textbaserade verkligheter dvs. läsa och formulera sin 
mening på skriftens villkor. Det sociokulturella perspektivet betonar samhörigheten mellan 
sociala praktiker och intellektuella och fysiska redskap (exempelvis datorer) eftersom det är 
ett naturligt och inbyggt sätt för att fungera i samhället. Behärskning av dessa redskap samt de 
kunskaper och färdigheter som vi lär oss i skolan är ett komplement till de sociala praktiker 
som existerar i samhället i övrigt. Därför är det viktigt att skolan och skolledare satsar på 
datorer även i läs- och skrivundervisningen, vilket pedagogerna i min undersökning 
framhäver att de inte gör.    
 
Tre av de fyra intervjuade pedagogerna menar att datorerna inte är funktionsdugliga. De 
nämner exempelvis följande under intervjun; Det är mycket varierande kvalitet på datorerna, 
vissa är så gamla så dataprogrammen fungerar inte på alla datorer. Det läggs mycket på oss 
pedagogere, på vårt intresse och kunnande om vi klarar av att fixa så att de fungerar, det finns 
ingen annan som kan göra det. En annan pedagog berättar att ibland så kommer man ju inte 
ens in på programmet. Och just nu har vi ju ingen förnyad licens heller så nu har vi inget 
program som vi kan använda. En annan pedagog säger att det händer ju att datorerna inte 
fungerar och då ska man ju inte behöva vänta och vänta på att någon ska komma och fixa 
dem. Pedagogerna nämner att det är enorm frustrerande och de känner att de inte riktigt kan 
lita på datorerna att det fungerar så därför händer det att de väljer andra arbetssätt istället. 
Detta stämmer väl överens med flertalet av arbetslagen ur Chaib och Tebelius (2004) 
undersökning, eftersom de menar att utrustningen är bristfällig. Författarna skriver att 
datortillgången på nästan samtliga skolor har varit begränsad. Det har uppstått långa 
väntetider och mycket ”datastrul” har orsakat förseningar och förändringar i planeringsarbetet, 
vilket (precis som i min undersökning) tärt på de inblandades tålamod. En av pedagogerna i 
min intervjuundersökning anser att de datorer de använder är funktionsdugliga. Pedagogen 
beskriver att det som vi och eleverna arbetar med tycker jag att datorerna fungerar bra till, det 
klarar dem av. Om det ingår i jobbet att använda datorn och att skolan satsar på den så blir 
man ju utmanad till att använda den. 
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5.3.4 Hur påverkar dataprogrammens innehåll och användarvänlighet i vilken 
omfattning pedagogerna använder datorn?    
 
Det som framkommer av intervjufråga fem (bilaga 4) visar att två av de fyra intervjuade 
pedagogerna anser att dataprogrammens pedagogiska innehåll är bra. (Dessa pedagoger är 
även de två som använder datorn ofta som redskap i läs- och skrivundervisningen). En av 
dessa pedagoger berättar att det är bra att datorn både kan visa text och läsa upp texten för 
eleven, det är ju något som inte en vanlig bok kan ge, så den ersätter ju egentligen en 
pedagog. Pedagogen tror inte att det saknas något i dataprogrammen. Det som gäller är ju att 
hitta åt rätt program och rätt saker i programmen och det tar ju tid att sätta sig in i eftersom 
pedagogen menar att han/hon inte har så bra koll. Pedagogen nämner även att det är nog 
kunskapen om det som finns som saknas. Den andra pedagogen som också använder datorn 
ofta menar att dataprogrammen fungerar väldigt bra till det eleverna behöver träna på. Det 
finns mycket bra som pedagogen kan använda till elevernas behov och anpassa till deras olika 
nivåer framhäver intervjupersonen. Dessa pedagoger nämner att de ser många fördelar med 
datorn, bland annat i dataprogrammen vilket gör att de använder den mer. Pedagogen som 
aldrig använder datorn vill hoppa över denna fråga eftersom pedagogen inte har några 
kunskaper om några program. Pedagogen som använder datorn sällan använder den mest till 
att låta eleverna renskriva dikter och texter. Pedagogen känner inte till så många dataprogram. 
Pedagogen berättar att de lästränar som vanligt i klassrummet där barnen får ljuda ihop och 
sådant. Pedagogen känner inte till något dataprogram som tränar det. Min undersöknings 
intervjuresultat stämmer väl överens med Chaib och Tebelius (2004) nationella utvärderingen 
av ITiS projektet. Eftersom författarna finner, precis som jag, att det råder stor variation av 
erfarenheter och kompetens i arbetslagen. Jedeskog (1996) påpekar att pedagogerna borde 
arbeta mer tillsammans, att de med mer erfarenhet om datorer hjälper och vägleder dem som 
har mindre erfarenhet. Hon menar att lära tillsammans om datorer och utbyta kunskaper leder 
till att man känner mer entusiasm till att använda datorer i undervisningen. De pedagoger som 
använder datorn sällan respektive aldrig nämner att de har för lite kunskaper om detta område. 
Detta skriver även Jedeskog (1996), att för lite kunskap om datorer är vanligt. Enligt Lindh 
(1993) kan pedagogen vara orolig över att han/hon inte kan hantera datorerna och allt kring 
dem t.ex. olika program, vilket leder till att de inte införskaffar sig ny kunskap om dem och 
heller inte använder datorerna. Författaren menar även att pedagogen kan tycka att det är svårt 
att hitta lämpliga och nyttiga tillämpningar i det enskilda ämnet, vilket framgår av en pedagog 
i min undersökning, eftersom det nämns att han/hon inte vet hur man kan använda datorn för 
att lära eleverna att ljuda ihop bokstäver m.m. Knupfer (1993) poängterar att när innehållet i 
dataundervisningen fick ett rikare utbud av program, så att det blev svårare för pedagogerna 
att hänga med, minskade skaran av pedagoger som använde datorn i undervisningen. 
Pedagogerna i min undersökning (som använder datorn ofta) nämner ju även att det är svårt 
att hitta lämpliga och nyttiga dataövningar, eftersom utbudet är så stort, så därför får de ta 
hjälp av specialpedagogen eller specialpedagogiska institutet.     
 
På intervjufrågan där pedagogerna ska besvara hur de tycker att deras datakunskaper och 
deras intresse till datorer påverkar i vilken utsträckning de använder den framkommer det 
olika åsikter. De två pedagogerna som anger i enkäten att de använder datorn ofta nämnde i 
intervjun att de är intresserade av datorer samt att de bedömer sina kunskaper som goda. En 
pedagog berättar att hur mycket man använder datorn styrs ju helt och hållet av att man är 
intresserad och kan behärska datorn. Pedagogen menar att man måste kunna det 
grundläggande, öppna och spara dokument och hantera sådana saker, vilket pedagogen menar 
att han/hon kan. Det pedagogen inte har koll på är alla nya dataprogram, och det har 
pedagogen inte riktigt tid att sätta sig in i menar han/hon. Och det där med tid tar exempelvis 
Jedeskog (2000) upp eftersom författaren menar att det är vanligt att pedagogernas brist på tid 
är orsaken till en låg datoranvändningsomfattning.  
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Den andra pedagogen säger att han/hon är väldigt intresserad och vill lära sig och använda 
datorn, pedagogen är öppen för att lära sig och få mer kunskap om den. Pedagogen säger så 
här ”Datorn är ett komplement, den får inte bli istället för. Jag tycker att för små barn så ska 
dem kunna skriva med penna”. Intervjucitat (2007-12-09). Jedeskog (1996) menar att det är 
viktigt att pedagogerna får gå kompetensutvecklande kurser, och intresset för datorer finns 
hos dessa två intervjuade pedagogerna. Chaib och Tebelius (2004) undersökning visar att om 
det satsas på datorer i undervisningen utökar de flesta pedagoger sin kunskap om dem, vilket 
nämns av dessa pedagoger tidigare i intervjun. Riis (2000) tar upp en enkätundersökning som 
genomfördes år 1999. Där framkommer det att ca 80 procent av lärarna bedömer sin förmåga 
att tekniskt och pedagogiskt hantera datorn som god eller mycket god. I min undersökning är 
det tre av fyra intervjuande pedagoger som nämner det. Pedagogen som aldrig använder 
datorn som redskap i läs- och skrivundervisningen säger så här; ”Mina datakunskaper är så 
pass bra så att det jag behöver datorn till kan jag använda den för. Mitt intresse till datorer är 
tämligen lågt. Jag kanske hade använt datorn mer i undervisningen om jag hade varit 
intresserad, men nu är jag inte det.” (Intervjucitat 2007-12-09).  
 
Pedagogen som använder datorn sällan säger att han/hon inte har några stora datakunskaper, 
men att det beror på att pedagogen har för lite tid. Pedagogen nämner även att det skulle vara 
intressant att kunna använda datorn för att lära barn som har jätteproblem med att lära sig läsa 
och skriva, men annars fungerar det bra att lära barnen läsa och skriva på annat vis. Dessa två 
pedagogers inställning finner jag likheter med det Lindh (1993) tar upp, eftersom en av 
anledningarna till att pedagogerna inte använder datorn i så stor utsträckning menar 
författaren kan bero på att pedagogen ifråga anser att andra saker är viktigare och har helt 
andra intressen.   
 
En av pedagogerna som använder datorn sällan säger så här ”Barnen är ju duktigare på det där 
med datorer än vad vi är”. (Intervjucitat 2007-12-08). Varför inte ta lärdom om datorerna av 
eleverna? För enligt Piagets (1997) konstruktivistiska teori är det människan själv genom 
lärande och kunskap som konstruerar sin förståelse av omvärlden. Det är alltså inte en 
pedagog som överför insikter, färdigheter och kunskaper till eleverna. Därför borde det vara 
ett ömsesidigt samarbete mellan elever och pedagoger, där de kan lära av varandra och prova 
sig fram i en gemensam kontext.  
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6. Diskussion 
 

6.1 Validitet  
 
Enligt Svenning (2003) innebär undersökningens validitet dess förmåga att mäta det vi avser 
att mäta. Författaren tar upp att man brukar skilja på en undersöknings inre och yttre validitet. 
Inre validitet menar Svenning handlar om den direkta koppling som finns mellan teori och 
empiri, medan yttre validitet handlar om hela projektets, med dess teorier och empiri, 
förankring i en vidare ram. Eftersom den inre validiteten har att göra med hur jag som 
forskare lägger upp min studie och dess ingående delar anser jag att jag uppnår inre validitet i 
min studie. Detta på grund av att jag ställer mina frågor, utifrån undersökningens syfte, till rätt 
grupp av människor, jag har tillräckligt med indikatorer för de slutsatser jag har dragit, plus 
att jag har använt rätt mätinstrument vid rätt tillfälle, vilket Svenning tar upp är viktiga 
faktorer för att kunna tala om inre validitet. Det mest dominerande sättet att bedöma validitet 
på enligt Svenning är att jag som forskare gör en personlig bedömning om det verkar finnas 
en överensstämmelse mellan teori och empiri, vilket jag redogör för både i resultatanalyserna 
och i diskussionerna. Dessutom anser jag att jag utifrån pedagogernas svar har fått med olika 
aspekter på de frågeställningar jag haft utifrån mitt ursprungliga syfte. Så jag har därmed 
uppnått kriterierna för inre validitet.  
 
Enligt Svenning (2003) handlar yttre validitet som tidigare nämnts om projektet som helhet, 
om möjligheterna till generalisering utifrån en specifik studie. På grund av att jag enbart utfört 
min undersökning på en grundskola med arton deltagande pedagoger kan jag inte generalisera 
konkret från ett urval till en population. Däremot kan jag generalisera mer abstrakt från min 
specifika studie till den allmänna teori som jag redogjort för i bakgrunden. Svenning menar att 
jag som forskare måste vara försiktig med generaliseringar i min kvalitativa undersökning, 
eftersom jag har ett för litet underlag. Däremot har jag inte ett för litet underlag för att kunna 
diskutera och koppla till tidigare forskning, samt för att komma fram till mina slutsatser.  
 

6.2 Reliabilitet   
 
Enligt Svenning (2003) innebär reliabilitet att resultaten skall vara tillförlitliga. Detta innebär 
att i en population skall två undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge 
samma resultat. Författaren nämner att en undersöknings tillförlitlighet inte är mycket värd 
om den inte överensstämmer med andra undersökningar i samma ärende, men min 
undersökning överensstämmer med andra undersökningar som jag tar upp i bakgrunden, 
exempelvis med Johansson (2002). Eftersom jag har en kvalitativ undersökning så är den mer 
exemplifierande än generaliserande. Svenning (2003) menar att det går att höja 
undersökningens reliabilitet med någorlunda enkla metoder. Dessa metoder gör att min 
undersökning blir mer tillförlitlig eftersom jag använder tydliga lättförståliga begrepp i mina 
intervjufrågor, dessutom har jag utformat enkätformuläret så att undersökningspersonerna inte 
behöver tvingas till att ha egna definitioner på måttangivelserna. Genom att formulera olika 
frågor på flera olika sätt, som jag gjort i mitt enkätformulär, kan forskaren lättare enligt 
Svenning komma fram till det syfte forskaren avsåg att undersöka och därmed vara mer säker 
på att ens data är tillförlitligt.    
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6.3 Resultatdiskussion 
 
6.3.1 Har pedagogers inställning till datorn något samband med i vilken omfattning 
datorn används i klassrumsundervisningen? 
 
Eftersom hela vårt samhälle präglas av datateknik anser jag att det är viktigt att både 
pedagoger och elever får ta del av datorer och dess användningsområden på ett naturligt sätt i 
undervisningen. Datorn skall integreras och användas i precis lika stor utsträckning som 
övriga läromedel. För att detta skall ske måste kommuner, skolledare och pedagoger satsa på 
datorer i undervisningen. För att detta skall uppnås krävs kunskap och en övervägande positiv 
inställning till datorer bland skolorna och dess personal. Som framgår av min undersökning så 
präglas arbetslagen av pedagoger med varierad inställning. Därför anser jag att det är viktigt 
att pedagogerna samlas, diskuterar och utbyter kunskaper, idéer och erfarenheter med 
varandra, där de får chansen att lära tillsammans och få ett starkt kollektiv som strävar mot 
samma mål. Vi måste få med dem som har litet kunskaper och erfarenheter av datorer, samt 
de pedagoger som utrycker negativa åsikter, oro och skepsis inför detta område att ändra 
uppfattning om datorn som redskap i läs- och skrivundervisningen. Jag får den uppfattningen 
om att denna negativitet som finns hos pedagogerna främst grundar sig på bristande 
kunskaper. De har ingen aning om vad det finns för olika dataprogram, dataövningar och 
dataarbetsmetoder samt sätt att skriva på datorn som visat sig framgångsrika när det gäller 
elevers läs- och skrivutveckling. Detta hade majoriteten av pedagogerna bristande kunskaper 
om i min undersökning, t.ex. känner de sig inte säker på hur de kan använda datorn för att 
utveckla elevers läs- och skrivförmåga men de har även svårt att hitta lämpliga och nyttiga 
dataövningar som utvecklar detta. Detta måste pedagogerna få kännedom om, eftersom jag 
tror att majoriteten av de pedagoger som använder datorn sällan eller aldrig på grund av en 
skepsis och negativ inställning skulle ändra deras attityd och få en mer positiv inställning till 
datorn och därmed använda den mer i undervisningen. (Vilket visats genom de projekt som 
jag nämner i bakgrunden). Mina förhoppningar i min framtida pedagogiska roll är att delge, 
förklara och påverka mina kollegors, arbetsgivares samt kommuners inställning till 
datoranvändningen. Min önskan är att skapa ett tätt samarbete mellan mig och dessa parter, så 
att vi tillsammans kan utbyta tankar, erfarenheter och åsikter gällande datorer i läs- och 
skrivundervisningen. Där vi kan lära av varandra och hjälpas åt att skapa en lärande miljö där 
datorer ses som ett naturligt redskap i pedagogers och elevers vardag och därmed även i läs- 
och skrivundervisningen.  
 
Trots att data och informationsteknikens framfart har pågått i ungefär trettio år får jag den 
uppfattningen under intervjuernas gång att vissa pedagoger fortfarande ser den som något nytt 
och främmande. Det framgår inte på ett direkt sätt i intervjuerna, men det är ju tydligt att de 
inte använder datorn lika naturligt och i samma utsträckning som tillexempel läroböcker.  
 
6.3.2 Hur påverkar dataprogrammens innehåll och användarvänlighet i vilken 
omfattning pedagogerna använder datorn?    
 
I min bakgrund framgår det mängder av olika sätt som vi pedagoger kan använda datorn till 
för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. I och med de kunskaper som jag har tillägnat 
mig under arbetes gång framgår det att datorn som redskap och dess program kan utveckla 
den språkliga medvetenhetens alla komponenter såväl avkodning som förståelse, vilka även är 
de viktigaste för att skapa god läsfärdighet. Därmed har jag kommit fram till att det inte 
saknas någon viktig komponent i datorns innehåll, program och användningsområden som är 
en förutsättning för att utvecklas i läsning och skrivning.  
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Eftersom det framkommer i min undersökning att vissa pedagoger anser att datorn inte har 
samma möjligheter till läs- och skrivutveckling som ”vanlig läs- och skrivinlärning” så tolkar 
jag det som att pedagogerna har för litet kunskaper om ämnet, att de inte har fördjupat sina 
insikter inom detta område. En av anledningarna till att jag är så positiv till användandet av 
datorer är för att vi pedagoger inte behöver vara expert på den, vi behöver inte ha kännedom 
om alla program och allt utbud som finns för att kunna lära eleverna att läsa och skriva med 
hjälp av datorn. Utan det räcker med att kunna hantera ordbehandlingsprogrammet Microsoft 
Word eller liknande samt vara inläst i Tragetons (2005) modell, vilket ha bevisats varit 
oerhört framgångsrikt för att eleverna skall utveckla sin läs- och skrivförmåga. En pedagog 
som använder datorn ofta nämner ju även vikten av att kunna hantera det grundläggande i 
Word, det går alltså utmärkt att använda datorn ofta i undervisningen trots att man inte är 
specialist på användandet av den. Det jag kan hålla med en pedagog om är att datorn inte kan 
ge den direkta närhet som en vuxen kan ge, vilket kan vara viktigt i de lägre skolåren, 
eftersom vissa elever är så oroliga och behöver därför ibland någon vuxen att sitta i knät hos.  

6.4 Avslutande reflektion  
 
Jag anser att det är fantastiskt att vi människor har utvecklat ett redskap som alla individer kan 
använda för att utveckla läs- och skrivförmågan, så varför inte använda den? Datorn är ju som 
sagt ett redskap som fungerar ypperligt till alla elever, inte bara de med läs- och 
skrivsvårigheter. Däremot är det bra att det finns ett kompensatoriskt hjälpmedel för dem som 
behöver och som underlättar för dem både vid läsning och vid skrivning. Genom att använda 
datorer och andra kompensatoriska hjälpmedel i läsundervisningen, anser jag att vi pedagoger 
kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter att hitta alternativa vägar så att de också kan 
dra nytta av allt det som skriftspråket har att erbjuda. På det sättet kan de hantera sina problem 
och förbättra eller bemästra sina svårigheter. Genom hjälpmedel har barnen en mycket större 
chans att också få känna läsglädje och lässtimulans. Om eleven har kontroll över sitt eget 
lärande och sina inlärningshjälpmedel är det troligt att engagemanget för skolarbetet ökar. Jag 
håller med Föhrer och Magnusson (2000) att bärbara datorer kan tillföra elever med läs- och 
skrivsvårigheter mycket även under lektionstid. Detta på grund av att barnen kan få texterna 
upplästa, och med hjälp av god tangentbordsträning kan de också lättare föra anteckningar 
under lektionerna och samtidigt få dem rättade av stavningsprogrammen. De kan även få 
inskannade avsnitt från skolböcker förstorade på dataskärmen och upplästa med talsyntesens 
hjälp, under lektionstid. Om de lär sig att behärska tangenterna så kan de helt och fullt 
koncentrera sig på det som ska skrivas (dess innehåll), och inte slösa energi på det rent 
mekaniska i skrivandet, som exempelvis att med möda försöka forma bokstäverna. Däremot 
anser jag att det är viktigt att inte helt utesluta vanlig handskriftsträning utan att de 
tillsammans kan fungera som komplement till varandra i skrivprocessen. Detta på grund av att 
eleven både ska utveckla texterna och lära sig att forma bokstäverna. Här kommer den viktiga 
finmotoriska träningen in, där eleven genom att skriva orden också kinestetiskt och visuellt 
känner igen bokstävernas kombination, att stavningen blir den rätta. Att få en god finmotorik 
leder inte bara till bättre handskrift utan även till bättre framgång i praktiska sysslor såväl i 
skolan, på fritiden och i arbetet. Sedan kan det diskuteras vilket skolår handskiftsträningen, att 
forma bokstäver, skall införas i skolan. I Tragetons (2005) modell börjar eleverna inte med 
detta förrän i skolår tre, vilket ändå har lett till att eleverna producerar innehållsrika texter och 
har blivit duktiga på att forma bokstäver i sinom tid ändå. Därför anser jag att det skulle vara 
intressant att prova denna läs- och skrivinlärningsmodell eftersom forskningen visar på att det 
är lättare för barn att skriva än att läsa. Plus att barnen slipper ödsla all energi på det 
mekaniska i skrivandet (forma bokstäver) med datorn som redskap. Jag anser att det måste bli 
mer naturligt att använda datorn med anpassad programvara och andra tekniska hjälpmedel i 
skolan som ett viktigt komplement i läs- och skrivinlärningen.  
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Även för de elever som redan kan läsa eftersom de hjälper dem att hela tiden utvecklas bland 
annat genom ökat ordförråd, läshastighet och stavningsskicklighet. För att detta ska ske måste 
pedagogerna lägga upp dataträning som gynnar läs- och skrivförmågan enskilt efter varje 
elevs nivå så att utvecklingen sker successivt efter deras förmåga. Självklart är det ett 
drömscenario om alla elever skulle ha en bärbar dator som redskap i undervisningen eftersom 
de ökar deras möjligheter till att bli goda läsare och skrivare. Givetvis är det en ekonomisk 
fråga, eftersom både kommun och landsting hela tiden präglas av nedskärningar, så att få dem 
att satsa på datorer till alla elever i skolan känns lite avlägset. Någon gång i framtiden når 
troligtvis datatekniken fram innanför skolans väggar på ett lika naturligt sätt som exempelvis 
matematikböckerna eller som mobiltelefonerna börjar göra i skolans alla årskurser.     
 
Jag anser att det är positivt att pedagogen på min undersökta skola använder sig av 
dataprogrammet Lexia, eftersom programmet har många fördelar och användningsområden 
som kan anpassas efter varje elevs förutsättningar, behov och nivå. Jag tycker också att Lexia 
och datorstöd överhuvudtaget kan användas både vid allmän språkinlärning och för de 
eleverna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Däremot är det väldigt synd att många 
pedagoger inte känner till några dataprogram som utvecklar elevers läs- och skrivförmåga. De 
går miste om så mycket program och verktyg som både elever och pedagoger skulle kunna 
använda och som skulle underlätta för dem i undervisningen. Därför är det ytterst viktigt att 
personalen på skolan åtminstone får kunskap om det goda utbud som finns, vad programmen 
innehåller, vad de utvecklar och hur de används. Detta på grund av att pedagogerna ska se vad 
datorn som redskap kan tillföra samt dess fördelar, så att de inser vikten av att använda datorn 
i läs- och skrivundervisningen. Som tydligt framgår så finns det väldigt många fördelar med 
att använda datorer i undervisningen och majoriteten av pedagogerna i min undersökning 
framhäver att datorn har mer fördelar än nackdelar. Datorn kan på många olika sätt göra 
skolan och läs- och skrivundervisningen rolig för barnen. Min erfarenhet av data är att det 
finns mycket dataspel, roliga bilder med bokstäver och ord m.m. som kan användas för att 
utveckla barnens förmåga att läsa och skriva. 
 
Av de pedagoger som anger att de sällan använder datorn, eller aldrig använder den anser 
många att datorn inte är viktig i arbetet för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Detta 
tolkar jag på två vis. Dels kan det ju hända att pedagogerna har testat att använda datorn som 
redskap för att uppnå det syftet, men det kanske inte ledde till utveckling för de elever som 
använde den. Detta är endast spekulationer eftersom det inte framkommer i min 
undersökning, varken i enkäterna eller vid intervjuerna. Dels kan det bero på att pedagogerna 
anser att och/eller har erfarenhet av ett redan utvecklande läs- och skrivarbetssätt, vilket 
framkommer i min intervjuundersökning. Om det arbetssättet har visat sig framgångsrikt 
kanske pedagoger anser att det inte finns någon anledning att byta, eller att de känner en 
rädsla för förändring eftersom de inte vet vad denna förändring kan medföra. Enligt Jedeskog 
(1996) är det vanligt att pedagoger känner en rädsla och osäkerhet inför förändringar. Hon 
menar att rädslan och oron antingen kan bero på för lite kunskap om förändringen eller en 
ängslan inför en förändrad lärarroll. Det framkommer även i resultatet att en del pedagoger 
anser att datorn har mer nackdelar än fördelar. Det kan ju vara så att pedagogerna anser att 
nackdelarna väger över fördelarna eller så att de anser att det inte finns några nackdelar med 
andra läs- och skrivundervisningsmetoder. Eftersom det förekommer att pedagogerna 
utelämnar en förklaring under detta påstående är det svårt för mig att veta hur de resonerar. 
Det kan ju även vara så att pedagogerna inte har kännedom om eller kunskap om de fördelar 
som datorn kan medföra i läs- och skrivundervisningen. Utan de kanske istället har den 
negativa bild som bland annat media framhävt när det gäller olika dataspel, eftersom några 
pedagoger nämner spel med negativ klang i min undersökning.  



 

 49 

Det som jag finner är positivt är att majoriteten av pedagogerna i min undersökning är 
medvetna om datorns fördelar och nämner därför att den har mer fördelar än nackdelar, vilket 
även mina bakgrundsfakta framhäver. Det som är synd är om det finns pedagoger med dessa 
kunskaper och insikter som ändå inte förmedlar det och lär sina kollegor mer om datorns 
möjligheter. Om de skulle ha ett tätare samarbete och en någorlunda gemensam syn på datorer 
i läs- och skrivundervisningen skulle pedagogerna troligtvis haft större chans att driva igenom 
och önska ett rikare utbud av funktionsdugliga datorer. Skolledare och kommuner skulle 
säkerligen se på det kollektivet med stor trovärdighet om de är mer pålästa kring ämnet. De 
kanske skulle bli övertygade att gå in med ekonomiskt stöd om de får kännedom om datorns 
fördelar, samt om de får se en enorm drivkraft hos pedagogerna och se deras vilja att satsa på 
datorer i läs- och skrivundervisningen.      
 
De pedagoger som besvarar i enkäten att de inte är intresserad av att gå 
kompetensutvecklande kurser inom detta ämne, eller att de inte har tid, tolkar jag som att 
dessa pedagoger är ointresserade och inte prioriterar det. Troligtvis anser de att andra saker är 
viktigare i arbetet med läs- och skrivinlärning. Däremot kan det även tolkas som att om de 
styrande personerna inom kommunen och de ledande personerna inom skolan skulle prioritera 
datorer i läs- och skrivundervisningen (vilket majoriteten av pedagogerna i min undersökning 
framhäver att de inte gör) och satsa på dem, avsätta tid och utbildning till pedagogerna så 
skulle kanske även pedagogernas intresse till datorer öka och ge en mer positiv inställning till 
datorn som redskap. Anledningen till att kommuner och skolledare inte har möjlighet att 
utföra detta kanske härrör från den tuffa ekonomiska situation som skolorna fått dras med 
under lång tid med nedskärningar m.m. Det kanske även kan vara så att de inte finner någon 
anledning till att införskaffa funktionsdugliga datorer eller satsa på dem om majoriteten av 
pedagogerna inte använder datorer i stor utsträckning eller inte är intresserad av dem. Detta är 
bara spekulationer eftersom jag inte med säkerhet kan veta vad skolledarna har för inställning 
till datorer i läs- och skrivundervisningen eftersom det inte var mitt syfte med 
undersökningen. Däremot finner jag det ytterst intressant och skulle gärna vilja fördjupa mina 
kunskaper om detta. Eftersom jag enbart har utgått från pedagogernas svar kommer även 
nedanstående att grunda sig på detta. Det står i Lpo-94 att det är rektorns ansvar att skolans 
arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till läromedel av god kvalitet t.ex. datorer. 
Vilket pedagogerna i min undersökning framhäver att de inte gör. Jag anser att det är synd att 
rektorer inte lever upp till uppdraget som vi pedagoger har krav på oss att utföra, nämligen att 
följa Lpo-94. Om inte ens våra chefer föregår med gott exempel, vilka ska då kunna ställa det 
kravet på oss pedagoger? Som sagt, rektorerna kan ha en önskan om att få införskaffa nya 
datorer, det vet jag inte, men budgeten och kommunen kanske säger ifrån.            
 
De pedagoger i min undersökning som anger att de använder datorn som redskap i läs- och 
skrivundervisningen följer Lpo-94 och kursplanen i svenska på dessa punkter. Dels får eleven 
utvecklas efter sina förutsättningar och utveckla hela sin förmåga, han/hon få uppleva att den 
egna kunskapsutvecklingen går framåt. Med datorn som redskap får även eleven stöd i sin 
språk- och kommunikationsutveckling, samt god tillgång till självständiga uppgifter. Som 
framgår i intervjuerna låter några pedagoger eleverna skriva texter på datorn i Word, vilket 
leder till att de når upp till många av de mål som finns i den svenska kursplanen för 
grundskolan. Detta på grund av att pedagogerna försöker vägleda eleverna igenom detta 
programs funktioner så att eleverna lättare kan hantera dem. Som exempel utvecklar då inte 
bara eleven sin förmåga att hantera datorn som hjälpmedel utan även sin förmåga att kunna 
bearbeta texter samt sin insikt i grundläggande mönster, grammatiska strukturer samt de 
vanligaste reglerna för stavning. Om eleven dessutom lär sig att hantera fingernedsättningen 
på ett effektivt sätt har han/hon lättare att producera texter med olika syften. De pedagoger 
som använder datorn sällan eller aldrig följer därmed inte alla läroplanens mål och riktlinjer 
som handlar datoranvändning. Pedagogerna kanske både gör det medvetet eller omedvetet. 
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Det kan ju faktiskt hända att vissa pedagoger inte är så insatt i läroplanens texter och inte 
utgår från dessa i sin undervisning, men det vill jag inte tro. Det kan ju även vara så att 
pedagogerna inte följer läroplanens mål medvetet på grund av den inställning de redogjort för 
i mitt resultat. Ett annat sätt att se på detta kan vara att pedagogerna verkligen vill leva upp till 
det läroplanen lyfter fram, men att det är de bristande resurserna som hindrar dem. De som 
inte använder datorn når troligtvis upp till vissa av målen (de som inte innehåller ordet data) 
på annat sätt. Detta grundar jag på de intervjusvar jag får som jag tolkar som att det går bra att 
lära barn läsa och skriva på andra sätt.   
 
I övrigt anser jag att det är glädjande att åtminstone åtta av arton (ca: 44 %) av pedagogerna 
använder datorn ofta som redskap i läs- och skrivundervisningen, siffran hade kunnat vara 
lägre och då hade jag inte varit lika positiv. Det är roligt att se att dessa pedagoger uttrycker 
en positivitet i sina svar som stämmer väl överens med mina egna åsikter. Som exempel är de 
intresserade av att gå kompetensutvecklande kurser, de anser att datorn är viktig i arbetet för 
att utveckla elevers läs- och skrivförmåga samt att datorn har mer fördelar än nackdelar. 
Något som också är positivt är det som en pedagog framhäver i intervjun, samt som 
författarna i bakgrunden tar upp dvs. att datorn kan användas som ett hjälpmedel både för 
elever med läs- och skrivsvårigheter och till de elever som är utan dessa svårigheter. Detta 
anser jag är ett tecken på att pedagogen ifråga är ganska insatt i datorns olika 
användningsområden som gynnar alla elevers läs- och skrivutveckling.       

 
Den tolkning jag kan göra utifrån min undersökning gällande pedagogers inställning till 
datorer kan jag hänvisa vissa fall till Vygotskys (1998) syn på lärande eftersom han menar att 
vi lär oss att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som omgivningen 
tillåter och uppmuntrar. I detta fall menas vad skolan och pedagogerna tillåter och uppmuntrar 
när det gäller datoranvändningen. De pedagoger som använder datorn väldigt sällan eller 
aldrig som redskap i läs- och skrivundervisningen gör ingendera. Detta leder i sin tur till att 
eleverna inte heller får den möjligheten och den uppmuntran de behöver för att använda den 
eftersom Säljö (2000) menar att barnen är beroende av den vuxne, vad han/hon prioriterar och 
bedriver.  Enligt Säljö ställer datorns framfart högre krav på bland annat vägledning från 
personer med erfarenheter av datorer i undervisningen. Därför är det så viktigt att alla 
pedagoger som undervisar elever får rikligare kunskaper (gå kompetensutvecklande kurser) 
om hur de kan använda datorerna i läs- och skrivundervisningen så att de kan vägleda 
eleverna på bästa möjliga sätt, så att de utvecklar sin läs- och skrivförmåga. Det 
sociokulturella perspektivet betonar samhörigheten mellan sociala praktiker och intellektuella 
och fysiska redskap (exempelvis datorer) eftersom det är ett naturligt och inbyggt sätt för att 
fungera i samhället enligt Säljö. Behärskning av dessa redskap samt de kunskaper och 
färdigheter som vi lär oss i skolan är ett komplement till de sociala praktiker som existerar i 
samhället i övrigt. Därför är det viktigt att skolan och skolledare satsar på datorer även i läs- 
och skrivundervisningen, vilket pedagogerna i min undersökning framhäver att de inte gör. 
Eftersom denna datateknik ligger till grund för hela den värld vi lever i måste eleverna så 
tidigt som möjligt integreras i detta system så att de har lättare att fungera och verka i 
samhället i övrigt. Dessutom är datorn ett viktigt redskap för att utveckla elevers läs- och 
skrivförmåga. Därför finner jag ännu en anledning till att använda den i undervisningen på 
grund av att det förbereder eleverna mot en datoriserad framtid som ställer högre krav på läs- 
och skrivförmågan. Det är intressant att se att dessa gamla synsätt fortfarande lever kvar och 
präglar en stor del av skolans vardag, och att hela skolsystemet grundar sig på detta än idag. 
Dessutom tror jag att det sociokulturella perspektivet kommer att hänga med oss och nästa 
generations skolvardag, eftersom den fortfarande innehåller relevanta och aktuella tankar som 
präglar vår tid.  
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7. Slutsats 
 
Anledningen till att jag tolkar pedagogerna som positivt inställda till datorer som redskap i 
läs- och skrivundervisningen beror på att de svarat följande; de är intresserade av att gå 
kompetensutvecklande kurser, de anser att datorn är viktig i arbetet för att utveckla elevers 
läs- och skrivförmåga, de anser att det finns bra dataprogram som utvecklar dessa förmågor, 
samt att den har mer fördelar än nackdelar. Det framgår även att de pedagoger som svarat det 
nyss ovan nämnda är den grupp som använder datorn i större utsträckning i detta syfte. Alltså 
de pedagoger som är positivt inställda till datorn som redskap i läs- och skrivundervisningen 
är den grupp av pedagoger som använder datorn mest. Detta leder i sin tur till att 
pedagogernas inställning till datorn påverkar dennes användningsomfattning i båda fallen, 
såväl positiv som negativ inställning. Pedagogers negativa inställning till datorer som redskap 
i läs- och skrivundervisningen tolkar jag utifrån de svar som de angivit; de är inte intresserade 
av att gå kompetensutvecklande kurser, de tycker inte att datorn är viktig i arbetet för att 
utveckla elevers läs- och skrivförmåga, de anser inte att det finns bra dataprogram som 
utvecklar dessa förmågor, samt att den har mer nackdelar än fördelar. Det visar sig även att 
dessa pedagoger är den grupp som använder datorn minst som redskap i läs- och 
skrivundervisningen.          
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8. Förslag på vidare forskning  

   
Genom denna typ av studier och undersökningar väcks många intressanta diskussioner och 
spekulationer kring detta ämne, vilket leder till att det hela tiden kan utvecklas nya 
frågeställningar som jag finner intressant att undersöka någon gång i framtiden t ex: 
- Att kartlägga vad skolledare har för inställning till datorn som redskap i läs- och 
skrivundervisningen? 
- Hur kan vi arbeta för att få alla pedagoger att använda datorn som redskap i läs- och 
skrivundervisningen i större utsträckning?   
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Bilagor  

Bilaga 1 

 
Undersökning om pedagogers inställning till datorn som redskap i läs- 

och skrivundervisningen.  
 

Presentation 
 
Mitt namn är Camilla Wikström. Jag går min sista termin på lärarutbildningen vid Luleå 
Tekniska Universitet, varav det enda som återstår är mitt examensarbete. Därför skulle det 
vara oerhört betydelsefullt för mig om ni som arbetar i en klass med barn i årskurs 1-6 deltog i 
min undersökning. Deltagandet i undersökningen är givetvis frivilligt och ni får när som helst 
avbryta ert deltagande i undersökningen. 
 
Min undersöknings syfte är att kartlägga om pedagogers inställning till datorn som redskap 
för att utveckla läs- och skrivförmågan hos elever har något samband med datorns 
användningsomfattning i klassrumsundervisningen.  
 

Upplägg 
 
Ni som deltar i undersökningen kommer alla att få besvara ett enkätformulär. Därefter 
sammanställer jag enkäterna och utifrån era svar väljer jag ut fyra personer som jag vill 
intervjua.    
 
Information om enkäten 
 
Enda anledningen till att jag vill att ni skriver era namn på enkäten är för att jag ska kunna 
söka upp er för eventuell intervju. Jag har absolut tystnadsplikt och ni kommer inte att kunna 
identifieras av någon utomstående eller av någon på skolan. Självklart så innebär detta att 
inget av era namn kommer att publiceras i examensarbetet.   
 
Enkäten består av två sidor där ni svarar helt efter era egna åsikter. Ni har en vecka på er att 
besvara enkäten från det datum den delas ut. Därefter besöker jag skolan igen och samlar in 
dem. 
 
Om ni har frågor eller synpunkter gällande enkäten får ni väldigt gärna höra av er till mig 
Camilla Wikström på telefonnummer 070-2864790, annars ses vi om en vecka.  
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
/Med vänliga hälsningar Camilla  



 

 

Bilaga 2 

Enkät om pedagogers inställning till datorn som redskap i läs- och 
skrivundervisningen. 

 
Namn: ______________________________ 
 
1. Vilket skolår går barnen som du undervisar? 
Svar: ________________________________ 
 
Ringa in de svarsalternativ som du tycker stämmer bäst in på dig. 
 
2. Hur ofta använder du datorn som redskap i läs- och skrivundervisningen? 
 
Aldrig    Sällan   Ofta  Mycket ofta 

     (1 gång/år/termin/månad)            (1 gång/veckan)                       (1 gång/dag) 
 
3. Ungefär hur ofta får varje elev använda datorn som redskap i läs- och 
skrivundervisningen? 
 
Aldrig   1 gång/år 1 gång/termin      1 gång/månad     1 gång/veckan   1 gång/dag 
 
Sätt kryss vid lämpligt påstående. 
 
4. Vilka elever använder datorn mest som redskap i läs- och 
skrivundervisningen?  
 

� Inga elever   � De som jag väljer ut  

� De med läs- och skrivsvårigheter  � Alla elever 
� De som vill  

 
Om inget av dessa svarsalternativ stämmer in på dig får du ange det svaret som 
stämmer här: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
5. Är du intresserad av att gå kompetensutvecklande kurser om hur datorn kan 
användas som redskap för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga?  
      

� Nej, jag är inte intresserad � Ja, jag har redan gått en sådan 
� Ja, men jag har inte tid      kompetensutvecklande kurs. 

� Ja, men skolan prioriterar det inte � Ja, jag kommer att gå en inom en 
    så jag har inte fått den möjligheten.        snar framtid.  

 
Om inget av dessa svarsalternativ stämmer in på dig får du ange det svaret som 
stämmer här:  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
  



 

 

6. Läs dessa påståenden och sätt kryss i lämplig ruta. 
 

• Jag anser att datorn är viktig i arbetet för att utveckla elevers läs- och 
skrivförmåga. 

Stämmer �   Stämmer inte � 
• Jag känner mig tekniskt säker på hur datorn och/eller hur dataprogrammen 

fungerar.   

Stämmer �  Stämmer inte � 
 

• Jag har lätt att hitta lämpliga och nyttiga dataövningar som utvecklar elevers läs- 
och skrivförmåga.  

Stämmer �   Stämmer inte � 
 

• Jag tycker att det finns bra dataprogram som utvecklar elevers läs- och 
skrivförmåga.  

Stämmer �   Stämmer inte � 
 

• Jag och mina elever har god tillgång till datorer som vi kan använda i läs- och 
skrivundervisning. 

 
Stämmer �  Stämmer inte � 
 

• Jag och mina elever har god tillgång till dataprogram som utvecklar elevers läs- 
och skrivförmåga. 

Stämmer �   Stämmer inte � 
 

• Jag känner mig säker på hur jag kan använda datorn för att utveckla elevers läs- 
och skrivförmåga. 

Stämmer �  Stämmer inte � 
 

• Datorn är ett prioriterat område inom skolan.   

Stämmer �   Stämmer inte � 
 

• Jag tycker att datorn har mer fördelar än nackdelar.  

Stämmer �  Stämmer inte � 
             
            Förklara varför du tycker att detta påstående stämmer/inte stämmer:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• Förändringar inom skolan sker för ofta. Därför är det svårt för mig att veta om 
datorer i läs- och skrivundervisningen är en arbetsmetod som är värd att satsa 
på och inte bara något som håller ett litet tag.  

Stämmer �  Stämmer inte � 
 

• Jag anser att inom den ordinarie tjänsten finns det tillräcklig tid för mig att 
hinna sätta mig in i datorns användningsområden som kan utveckla elevers läs- 
och skrivförmåga.  

Stämmer �  Stämmer inte � 
 

Tack för din medverkan! 



 

 

Bilaga 3 

Information inför intervjun  
 

Förberedelser 
 
Efter att vi tillsammans bestämt vilken tid intervjun skall äga rum får du själv välja ut den 
plats på skolan som du vill att intervjun skall utföras.  
 
Jag beräknar att intervjun tar ungefär 30-45 minuter.  
Intervjun kommer att spelas in. Detta på grund av att det skall underlätta för mig att 
dokumentera det som sägs och samtidigt ha god kontakt med dig som intervjuperson.  
 
Jag har tystnadsplikt 
 
Jag är den enda som kommer att ha tillgång till banden så ni kommer inte att kunna 
identifieras av någon utomstående eller av någon på skolan. Ditt namn kommer varken att 
nämnas under intervjun eller i undersökningsredovisningen.  
 
 
Information om frågorna 

 

Intervjun kommer att bestå av tre block. Det första blocket kommer att handla om datorn som 
redskap i läs- och skrivundervisningen. Med detta menar jag exempelvis datorn som redskap 
för att skriva sig till läsning, utveckla sina texter, lära sig stava m.m. Det andra blocket 
kommer att handla om dataprogrammens pedagogiska innehåll. Med dataprogram menar jag 
exempelvis Lexia. Det tredje blocket kommer att handla om vad du själv anser att du har för 
datakunskaper samt intresse för datorer. 

   

Om du har frågor eller funderingar gällande intervjun får du väldigt gärna höra av dig till mig, 
Camilla Wikström på telefonnummer 070-2864790.   

 
 

Tack för din medverkan! 
 
/Med vänliga hälsningar Camilla. 

 



 

 

Bilaga 4 

 
Intervjufrågor 
 

1. Beskriv din inställning till datorn som redskap i läs- och 
skrivundervisningen? 

 
2. På vilket sätt tycker du att din inställning till datorn som redskap påverkar 

i vilken utsträckning du använder den? 
 

3. Anser du att skolan över lag satsar på att använda datorer som redskap i 
läs- och skrivundervisningen?    

 
- På vilket sätt påverkar det din inställning till datorer som redskap i 

läs- och skrivundervisningen? 
 

4. Hur funktionsduglig tycker du att datorerna på skolan är?  
 

- På vilket sätt påverkar det din inställning till datorer som redskap i 
läs- och skrivundervisningen? 

 
5. Hur upplever du dataprogrammens pedagogiska innehåll?  

 
- Är det något som dataprogrammen har som inte finns i övrig läs- 

och skrivundervisning?  
- Eller är det något som saknas i dataprogrammen? 

 
6. Hur tycker du att dina datakunskaper och ditt intresse till datorer påverkar 

i vilken utsträckning du använder den? 
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