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Sammanfattning 
Med användning av informations- och kommunikationsteknik i skolans värld följer både 

möjligheter och utmaningar i undervisningen. Från att penna och papper har dominerat 

skrivundervisningen börjar skrivande på iPads och datorer bli allt vanligare. För att pedagoger 

ska kunna inkludera IKT i skrivprocessen är det viktigt att förutsättningar för det finns på 

skolan. Tekniska resurser samt teknisk IT support är en del av de förutsättningar som behöver 

finnas på skolan, men även kompetens om IKT hos läraren själv är en viktig del i 

skrivundervisning med digitala verktyg.   

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar kring fördelar respektive 

nackdelar med informations- och kommunikationsteknik i skrivprocessen i ämnet svenska. 

 

Metod 
I denna studie har kvalitativ metod i form av intervju använts för att undersöka pedagogers 

uppfattningar om inkluderandet av informations- och kommunikationsteknik i skrivprocessen. 

Studien utgår från en hermeneutisk tolkning eftersom avsikten var att undersöka 

respondenternas erfarenheter. 

 

Resultat 
Resultatet visar att pedagoger resonerar kring både möjligheter och begränsningar i arbetet 

med IKT i skrivprocessen. Möjligheterna med IKT riktar sig framförallt mot elever med 

skrivsvårigheter; på vilka sätt de digitala verktygen kan främja skrivandet för dem. Vad 

gällande utmaningar diskuterar pedagogerna också i vilken utsträckning skrivande på iPad 

och dator hämmar utvecklandet av handmotoriken. Pedagogerna resonerar dessutom kring 

ytterligare möjligheter med de digitala verktygen men att kompetens för att använda dessa är 

viktigt att erhålla som lärare för att det ska fungera. Pedagogerna ser flera begränsningar med 

användandet av IKT såsom distraktion och svårighet att upptäcka stavfel. 
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INLEDNING  
”i en allt mer digitaliserad värld är datorn ett viktigt redskap för skrivande och läsande och 

ett hjälpmedel vid textbearbetning” 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är något som samhället, skolan och individer 

har blivit alltmer beroende av. Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 

2011 (s.14) betonar vikten av att varje elev efter grundskolans slut ska erhålla kunskaper i 

användandet av modern teknik i syfte med att söka kunskaper, söka information, 

kommunicera, lära och skapa. Ute i dagens skolor flödar mängden surfplattor och datorer, 

såväl bland elever som lärare. Dessa tekniska resurser ger lärare möjlighet till att lära ut sådan 

kunskap till elever. Dock spelar även andra betydelsefulla faktorer eller förutsättningar in för 

att kunna lära och interagera undervisningen med digitala verktyg. Dessa förutsättningar 

handlar om bland annat kompetens, tid och en fungerande organisation i skolan. 

 

Skrivkonsten har över tid förändrats med den digitala utvecklingen. Skrivandet har förändrats 

över tid. Enligt Ong (1990, s.101) kom skriftsystemen från början från primitivt använda stöd 

för minnet. Ong (1990, ss.102-103) förklarar att kilskriften som började användas kring år 

3500 f.Kr. användes inom ekonomin och administrationen. Att använda skrift för litteratur 

såsom berättelser och dikter är ett senare påfund.  

 

Enligt Ong (1990, s.94) har skrivkonsten reformerat människans medvetande. Vi människor 

har lärt oss skrivkonsten i en sådan utsträckning att vi numera ser den som en del av oss. 

Däremot anser vi att datorer är teknologi (Ong 1990, s.98). Frågan är då hur inkluderandet av 

teknik såsom datorer kan påverka vårt medvetande och lärande. Ong (1990, s.96) förklarar att 

det förekommer att den kritik som framförs mot datorer sprids ofta med hjälp av datorer. Det 

handlar då om böcker och artiklar som har producerats med hjälp av datorer. För vår del är det 

då intressant att notera att den eventuellt kommer fram i resultat faktiskt blir lättare att 

presentera med hjälp av datorer då vi själva befinner oss i en skrivprocess där vi redigerar och 

söker källor med hjälp av en dator. Det är dels självvalt men också ett uttryck för en kultur där 

även myndigheter som syns nedan verkar för att IT ska användas i skolan.   

 

Utbildningsdepartementet (2015, s.1) redogör i ett regeringsbeslut gällande “uppdrag att 

föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet” för Skolverkets uppdrag att finna strategier, 

dels för att gynna kompetens i digital teknik hos lärare och elever och dels för att ta tillvara på 

de möjligheter den digitala tekniken har att erbjuda inom skolväsendet. Gällande 

skrivprocessen i svenskämnet bidrar IKT, om den används med kunskap, med möjligheter för 

att utveckla elevers skrivande. De digitala verktygen ger möjlighet till att gynna 

språkutvecklingen hos elever genom att låta kreativiteten ta den största platsen i skrivandet. 

Som ett resultat ökar både motivation och självkänsla hos elever. Med hjälp av IKT ges också 

en möjlighet för elever att arbeta multimodalt, på så vis kan det stötta elever med 

skrivsvårigheter. Enligt vår personliga erfarenhet erbjuder den digitala tekniken ett socialt 

sammanhang elever och lärare emellan, samt med omvärlden.  

 

Med informations- och kommunikationsteknik uppstår också utmaningar. Inom skolan har 

den tryckta boken och handskrivning under lång tid dominerat undervisningen, vilket innebär 

att IKT kan riskeras att endast ses som ett komplement. Ytterligare utmaningar är 

gränssättning och regler kring användande kring IKT i klassrummet. Dessutom saknas det 

ofta resurser och kompetens hos lärare i att hantera och inkludera det i undervisningen. De 

digitala verktygen kan också distrahera och föra bort fokus från undervisningen. I dessa 

avseenden blir de digitala verktygen istället ett slags hinder för lärande.     
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För det framtida samhället och för oss själva som lärare är det viktigt att lära ut och ha 

kunskap kring IKT. I vår studie undersöker vi både möjligheter och utmaningar med att 

använda det i svenskundervisningen i skrivprocessen för att få en mer nyanserad bild av hur 

verksamma lärare ser på användandet av informations- och kommunikationsteknik.  

 

SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar kring fördelar respektive 

nackdelar med informations- och kommunikationsteknik i skrivprocessen i ämnet svenska. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka uppfattningar har lärare kring möjligheter och utmaningar med att använda IKT 

i skrivprocessen? 

2. Vilka svårigheter ser lärare i samband med att använda IKT i skrivprocessen? 

 

Begreppsdefinitioner 

 

iPad - En surfplatta eller pekdator men en skärm som går att trycka på (Nationalencyklopedin, 

2017) 

 

IT - Informationsteknik (Nationalencyklopedin, 2017) 

 

Molntjänster – innebär att filer kan sparas via servrar på internet (molnet) och göras 

tillgängliga med ett lösenord från alla datorer eller mobiltelefoner (Nationalencyklopedin, 

2017) 

 

Smartboard - En interaktiv skrivtavla (Smartboard, 2017). På den interaktiva skrivtavlan är 

det möjligt att skriva och rita och skärmen är kopplad till en dator.  
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BAKGRUND 

Läroplan 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011, s.9) (Lgr 11) 

är ett av skolans uppdrag att förmedla de kunskaper eleverna behöver för att kunna “orientera 

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

Vidare framgår det att skolan har ett ansvar för att varje elev efter grundskolan “ kan använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 

(s.14). 

 

Kursplanen i svenska 

I kursplanen för ämnet svenska redogörs för att eleverna ska erhålla möjligheter till att 

formulera åsikter och tankar genom skilda medier: “Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet till att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika 

slags texter och genom skilda medier” (s.247). Skilda medier definieras enligt 

kommentarmaterialet för svenska (2016, s.7) som antingen pappersburna eller digitala.   

 

Ett av de centrala målen i skrivande i svenskämnet för åk. 4-6 är: “Handstil samt att skriva, 

disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator” (Skolverket 2015, s.249). 

Kommentarmaterialet för svenska (2016, ss.12-13) understryker betydelsen av att elever får 

möjlighet att utveckla skrivandet för att på ett tydligt och funktionellt sätt kommunicera med 

sin mottagare, då världen blir allt mer digitaliserad. Detta ska då ske via tydlig handstil i 

skrivande samt via förmågan att skriva på dator. Utöver detta är det viktigt att eleverna 

erhåller kunskap om hur man använder en dator som hjälpmedel vid textbearbetning.  

 

Skolverket och informationsteknik 

Sedan valet hösten 2014 är det en så kallad rödgrön regering bestående av 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet som sitter i regeringsställning. Utbildningsdepartementet 

(2015, s.1) gav år 2015 Skolverket i uppdrag att föreslå nationella IT-strategier för 

skolväsendet. Enligt regeringens beslut ska dessa strategier omfatta mål och insatser för att 

gynna den digitala kompetensen hos lärare och elever, ta tillvara på de möjligheter digitala 

verktyg har för skolutvecklingen och för undervisningen, samt att alla skolor ska få möjlighet 

till en likvärdig tillgång till IT. Vart tredje år ska en uppföljning av användning och 

kompetens inom skolväsendet genomföras av Skolverket. I den senaste uppföljningen år 2015 

redovisar Skolverket (2016, s.54) att 60 % av alla grundskolor i landet har en form av IT-plan. 

Planen innefattar enligt Skolverket information som är nödvändig för arbetet med 

informationsteknik, vilket innebär att innehållet riktar sig för inkludering och arbete med IT i 

undervisningen. En plan av det slaget kan finnas specifikt för en skola alternativt gemensamt 

för flera skolor, ex. via kommunen (s.15).   

 

Skrivprocessen 

Strömqvist (2007, ss.25-28) redogör i Skrivprocessen: teori och tillämpning för att det i 

skrivprocessen finns tre steg, nämligen förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet. Vidare 

förklarar Strömqvist (2007, s.27) att skribenten i förstadiet väljer stil och tar hänsyn till den 

eller de som ska läsa texten. Med tanke på kommande publicering reflekterar skribenten kring 

längd, referenser och upplägg. Nästa steg är skrivstadiet där skribenten producerar ett utkast. 
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Skrivstadiet följs av efterstadiet där skribenten bearbetar texten. Bearbetning sker främst vad 

gäller ordval, meningsbyggnad, upplägg och interpunktion. Efterstadiet omfattar också 

korrekturläsning och att skriva ut texten (Strömqvist 2007, ss.27-28). Korrekturläsning 

innebär att skribenten läser igenom texten för hitta och rätta till fel (Nationalencyklopedin 

2016). Vidare menar Strömqvist (2007, s.29) att dessa tre stadier inte är definitivt vid 

skrivande. Istället menar författaren att skrivprocessen består av olika, generella stadier 

skribenten går igenom, men att dessa kan se olika ut beroende på vilken typ av skrivuppgift 

det är, samt den individuella skribenten. Dessa generella stadier definierar Strömqvist (2007, 

s.19) som att skribenten vid skrivande: analyserar, samlar, sållar, strukturerar, formulerar samt 

bearbetar.   

 

Författarna Gebart, Alvåker & Boglind definierar likt Strömqvist, i läromedlet MASKOT 

aktiviteter 1 (2000, ss.8-9) skrivprocessen som en process från skrividé till en 

färdigproducerad text. Denna process omfattas av fem steg. Det första steget i skrivprocessen, 

att komma igång, innefattar att spåna om skrividéer och läromedlet lyfter därpå olika idéer om 

vilka metoder eleven kan använda sig av för att komma igång med skrivandet, ex. via listor 

eller tankekartor. Det andra steget, skriva en kladd, ett utkast, innebär att skribenten börjar 

skriva en text, ett utkast, som hen sedan kan ändra och bättra under arbetets gång (s.16). Efter 

att skribenten skrivit ett utkast får hen respons på denna för att kunna utveckla och förbättra 

texten, detta är det tredje steget i skrivprocessen: få hjälp med texten. Författarna presenterar 

här olika förslag på vad en respons kan innehålla som stöd för eleverna (s.17). Det fjärde 

steget, arbeta vidare med texten, innefattar att skribenten utifrån den respons hen fått i det 

tredje steget arbetar vidare och förbättrar sin text, både innehållsmässigt och språkligt. I det 

femte och sista steget i skrivprocessen, Läs upp, skriva rent, skicka iväg…, lyfter författarna 

olika idéer på hur skribenten kan renskriva sin text, bland annat renskriva för hand, på dator 

eller illustrera (ss.20-26). 

 

Förutsättningar  

I följande avsnitt behandlas förutsättningar för användning av IKT såsom tekniska resurser 

och kompetensutveckling för lärare 

Tekniska resurser 

Enligt Skolverket består tekniska resurser i skolan av tillgång till datorer (bärbara eller 

stationära), surfplattor, internet, dataprojektorer, digitala skrivtavlor samt internetbaserade 

plattformar och hemsidor. Enligt Skolverkets undersökning (2016) har näst intill alla lärare i 

grundskolan tillgång till egen dator eller surfplatta. Vad gäller elevers tillgång till datorer och 

surfplattor så visar denna undersökning att det är ca 2,8 elever per dator eller surfplatta. Även 

om detta innebär att alla elever inte har tillgång till dator eller surfplatta finns det en ökad 

tillgång till framförallt surfplattor bland elever i grundskolan (ss.43-45). Estling Vannestål 

(2012, s.106) visar i sin undersökning på att de 60 % av lärarna i studien menade att de inte 

använder datorer eftersom det fanns för liten tillgång till datorer. 49 % av lärarna menade att 

ett av problemen var att datorerna inte fungerar som de borde. Estling Vannestål (2012, s.109-

110) redogör för att en av grunderna för att IKT ska möjliggöra lärande är att det i stor 

utsträckning finns datorer att använda.  

 

Tekniska resurser omfattar även tillgången till dataprojektorer och digitala skrivtavlor. 

Skolverkets undersökning visar på att det i större utsträckning finns tillgång till fasta 

installerade dataprojektorer än vad det finns digitala skrivtavlor i klassrummen i grundskolor. 

Dock visar undersökningen på en generellt ökad tillgång till dataprojektorer och/eller digital 
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skrivtavla (ss.49-50). En konsekvens av att skolor tilldelar resurser till digital teknik är lärare 

utsätts för ett tryck ovanifrån att tillämpa den utrustning som finns (Estling Vannestål 2012, 

s.107). 

 

Kompetens 

Postholm (2007, s.593) menar att lärarens kompetens inom IKT är en betydelsefull faktor för 

att det ska fungera som en förutsättning i undervisningen. För att informations- och 

kommunikationsteknik ska främja elevers utveckling och lärande i skolan är det viktigt att 

läraren erhåller den kompetens inom IKT som behövs för att veta hur man ska arbeta med det 

på ett relevant och fördelaktigt sätt i undervisningen. Detta innefattar till exempel kunskap om 

vilka program som är relevanta, samt hur man använder dessa. Enligt Skolverkets 

undersökning (2016, s.68) upplever grundskolelärare i stor utsträckning att de inte erhåller 

den nödvändiga kompetens inom IKT för att kunna arbeta med det som ett pedagogiskt 

verktyg och upplever således ett behov av kompetensutveckling inom detta område. Postholm 

(2007, s.594) betonar att läraren måste få tid för att utveckla sin kompetens inom IKT. Likt 

Postholm betonar även Yunus, Nordin, Salehi, Sun, och Embi (2013, s.128) tidsaspekten av 

arbetet med att integrera IKT i undervisningen. För att undervisning med informations- och 

kommunikationsteknik ska gynna elevers lärande behöver läraren få tid att planera denna.  

 

Teknisk IT support 

Tillgång av teknisk IT-support på skolan och support är också en förutsättning gällande 

integrering av IKT i skolämnena, dvs. som ett pedagogiskt verktyg. Enligt Skolverkets 

undersökning (2016, s.56) upplever lärare i grundskolan att det finns tillgång till IT-support, 

dock upplevde en stor andel lärare att den digitala utrustningen ofta krånglar och då begränsar 

möjligheterna med IKT i undervisningen (s.57).   

 

Möjligheter med IKT i skrivprocessen  

Språkutveckling  

Agélii Genlott & Grönlund (2014, ss.164-165) menar att elever får potential till att uttrycka 

sig kreativitet i skrivandet, samt självkänsla och möjlighet till skrivutveckling ofta kan 

förhindras av att finmotoriken hos eleverna inte är fullt utvecklad, gällande skrivande för 

hand. På så vis uppstår ofta frustration hos dessa elever. Möjligheten med att integrera IKT i 

skrivundervisningen leder till elever inte måste ägna tid åt att forma bokstäver. De kan istället 

fokusera på att producera kreativa, längre texter och rikare språkligt med hjälp av digitala 

verktyg. På så vis blir skrivprocessen det centrala (s.161) Oavsett elevens förmåga att forma 

bokstäver innebär skrivandet på dator/surfplatta att de skrivna texterna är lika läsbara (s.164). 

Dock betyder detta inte att övning att forma bokstäver, dvs. finmotoriken, är oviktigt utan 

något som bör tränas på vid skrivinlärning. Finmotoriken kan också tränas via målning, 

klippning o.s.v. (s.165).  

 

Multimodalitet  

Utbildningsdepartementet (2015, ss.1-2) redogör i sitt förslag för att nationella IT-strategier 

ska omfatta att digitala verktyg, lärresurser och arbetsformer ska leda till att undervisningen 

utvecklas och anpassas för alla elever även de som har en funktionsnedsättning eller andra 

elever i behov av stöd eller särskilt stöd.  
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Återkoppling kan ske i större utsträckning genom att talsyntes används. Elever med skriv- och 

lässvårigheter får då möjlighet att få texten uppläst för att sedan kunna ge respons på denna. 

En respons de annars inte hade kunnat ge till andra elever. (Agélii Genlott & Grönlund 2014, 

s.161). Agélii Genlott & Grönlund (2014, s.156) framhåller att eleverna måste få flera verktyg 

som hjälper dem få förmågor att läsa och skriva. Av betydelse är att de aktuella verktygen är 

analoga och traditionella (papper och penna) men även digitala och moderna. Agélii Genlott 

& Grönlund (2014, s.156) anser dessutom att eleverna behöver öva på att skriva för hand för 

att deras handstil ska vara möjlig att läsa. I The missing ink: the lost art of handwriting (and 

why it still matters) framhåller Hensher (2012, s.249) att skrivande för hand ger oss en 

individuell och direkt relation med det skrivna ordet.  

 

Utmaningar med IKT  

När IKT används i undervisningen innebär det möjligheter men också utmaningar av olika 

slag. Utmaningarna handlar om koncentration på uppgiften, rutiner för användning, den 

tryckta bokens och handskriftens dominans, att tekniken fungerar samt plagiat.  

 

I en studie gjord av Mueller och Oppenheimer (2014, s.1159) jämför de hur effektivt lärandet 

är om skribenten använder en laptop för anteckning eller gör anteckningar med penna. Enligt 

Yamamoto (2007, s.39) stör distraktion lärandet och minnet. Bärbara datorer som inte 

används korrekt bidrar till distraktion. Mueller och Oppenheimer (2013, s.1159) förklarar att 

elever ofta tror att bärbara datorer är en fördel.  

 

Hembrooke och Gay (2003, s.61) menar att det är nödvändigt att sätta gränser och en etikett 

för teknik vid användande av trådlös teknik i klassrummet. Liknande uppfattningar är tydliga 

då Yunus et al.(2013, s.127) hävdar att strikta regler i datorsalar minska problemen med att 

kontrollera klassen. Läraren framhöll att om eleverna fick uppgiften utdelad på papper fanns 

det ingen ursäkt för att inte göra uppgiften. Som förslag på lösning till att eleverna distraheras 

av datorerna föreslog Yunus (et al. 2013, s.127) att datorerna ska kontrolleras för att eleverna 

inte ska besöka hemsidor som är irrelevanta och distraherar dem.  

 

Pennan och bokens dominans 

Förutom den brist på koncentration som användande av IKT kan leda till finns det andra 

utmaningar. Utmaningarna behöver inte alltid vara knutna till IKT utan de kan vara kopplade 

till befintliga verktyg och metoder. Ett exempel på en sådan utmaning menar Erixon (2010, 

s.1218) kan vara att det finns en uppfattning att det är den tryckta boken och de handskrivna 

texterna som anses ha högst värde. Filmer och cd-skivor ses mest som ett nödvändigt 

komplement till böcker och handskrift.. Därmed inte sagt att de anses ha lika hög kvalité som 

tryckta böcker. Erixon (2010, s.1219) framhåller dock att trots att pennan och boken en gång 

var nya tekniker anses de idag heliga/okränkbara eftersom de är konkreta och praktiskt 

inriktade. I Punctuated Equilibrium-Digital Technology in Schools' Teaching of the Mother 

Tongue (Swedish) framgår att Erixon (2010, s.351) i sina intervjuer med lärare och elever i 

årskurs 7-9 fått reda på att lärarna anser att pennan och skrivandet för hand är viktigt men att 

det kommer att användas på andra sätt i framtiden. Däremot kan en av lärarna inte föreställa 

sig att det aldrig skulle vara nödvändigt för folk att skriva med penna. En skola utan papper 

framstår för henne som omöjlig. 
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Rättstavning  

Fridolfsson (2015, ss.180-181) redogör för att lärare har olika uppfattningar kring hur mycket 

elevernas stavningsfel bör påpekas. En del lärare ställer för höga krav på elevernas stavning 

medan andra väljer att inte rätta stavfelen då de anser sig riskera att elevernas kreativitet 

försämras. Andra lärare föredrar att börja med rättstavning då eleven önskar det självt. 

Fridolfsson (2015, s.181) menar att elever bör uppmärksammas på att det finns flera 

stavningsfel i texten men att endast en del av dem specifikt utpekas som felaktigt. Risken är 

annars att eleverna senare i skolan möter krav på korrekt stavning och då blir missnöjda.  

 

Vad gäller rättstavningsprogram förklarar Fridolfsson (2015, s.182) att vi måste ha kunna 

stava trots att vi har tillgång till rättstavningsprogram. Orsaken därtill är att vi inte alltid kan 

ha förtroende för rättstavningsprogrammen. Dessutom kan de ibland tvinga oss till att ta 

beslut vad gäller vilket ord vi ska använda av de som rättstavningsprogrammet erbjuder som 

alternativ.  

 

Brist på kompetens och tekniska resurser  

En annan utmaning med IKT som förekommer är bristen på kompetens och tekniska resurser. 

Erixon (2016, s.345) redogör i en studie för att lärare upplever att det begränsade användandet 

av ny teknologi beror på otillräcklig tillgång till teknologi i skolan och brist på kompetens 

inom IT. Faktorer som lärarna uppfattar att de inte kontrollerar själva.  

 

Yunus et al. (2013, s.128) observerar att tid slösas bort när lärare möter tekniska problem. 

Likt Yunus et al. redogör Postholm (2007, s.592) för att olika former av problem med IT som 

kan uppstå i undervisningssituationer både resulterade i förlorad tid av undervisningen och 

förlorad fokus hos elever. 

 

Plagiat 

Plagiat är ytterligare en utmaning som lärare möter vid användning av  IKT i undervisningen. 

I The teaching of writing in the upper secondary school in the age of the internet and mass 

media culture redogör Erixon(2007, s.13) för sina tre intervjuer med tre lärare i modersmål 

(mother-tongue teachers). Enligt Erixon (2007, s.14) lyfte lärarna sina farhågor kring att det 

kunde förekomma plagiat. Erixon (2007, s.16) anger att en av lärarna menade att studenter är 

bättre på att dölja vad de gör genom att plocka ihop olika bitar från samma källa. Erixon 

(2007, s.19) förklarar att internet ökat möjligheterna till tillgång på information.   

 

Estling Vannestål (2012, s.110) framhåller att plagiat kan förebyggas genom att delge 

information om plagiat. Uppgifterna bör ha tänkts igenom noga när de formulerats och att de 

utgår från den egna personen. Skrivprocess är också lämpligt att ha som del i arbetet för att 

undvika att plagiat förekommer. 

 

Effekter på hjärnan 

Rosen, Felt, Carrier, Cheever, Lara-Ruiz, Mendoza och Rokkum, (2014, s.373) visar på att de 

barn som spenderar för mycket tid framför en datorskärm kan drabbas av 

uppmärksamhetsproblem och psykiska problem. För ungdomar kan överanvändning även 

orsaka försämrad hälsa i form av ökad övervikt. Rosen et al. (2014, s.365) förklarar att 

mycket skärmtid leder till depression, oro, koncentrationssvårigheter och aggressivt beteende. 
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En annan effekt är att ensamheten ökar. För mycket tid framför skärmen resulterar dessutom i 

att det sociala samspelet mellan individer blir lidande, dvs. att individer isolerar sig.  

 

Utöver den här problematiken finns det också faktorer som påverkar hur väl hjärnan kan 

arbeta. Ett exempel på detta är ”multitasking” vilket ungdomar näst intill dagligen utför. 

Enligt Carrier, Rosen, Cheever och Lim (2015, ss.72-73) leder ett snabbt byte av fokus till 

oförmåga att fokusera. Konsekvensen av detta är också att information behandlas på ett ytligt 

sätt av individen. Andra konsekvenser av multitasking med digital teknologi är stress och oro. 

Dessutom minskar kreativiteten och förmågan till problemlösning försämras. Det har visat sig 

att de som multitaskar har svårt att sortera bor onödig information ur minnet.  

 

Ytterligare effekter på hjärnan som användandet av IKT är utvecklingen av motoriken. Enligt 

Sülzenbrück, Hegele, Rinkenauer och Heuer (2011, s.250) finns det skillnader i finmotoriken 

som beror på hur mycket personen skriver för hand eller på data. Det har visat sig att de som 

mestadels använder datorer för att skriva agerar långsammare i tester av armrörelser vad 

gäller precision. Dessutom kan användandet av teknologi leda till att människors förmågor i 

motorik och kognition förändras då uppgifter tilldelas vissa verktyg. Förlusten av förmågor 

kan orsaka ytterligar beroende av ny teknik.  

 

Brindova, Klein, Hamrik, Sigmundova, van Dijk, Reijneveld och Geckova (2015, s.142) visar 

på att det finns samband mellan att arbeta med en dator mer än 3 timmar under en dag och att 

drabbas av huvudvärk, ryggvärk, lågstämdhet, nervositet, irritation och sömnsvårigheter.  

Även Torsheim, Eriksson, Schnohr, Hansen, Bjarnason och Välimaa (2010, s.4) redogör för 

att det finns ett samband mellan aktiviteter vid skärm och ryggont samt huvudvärk. Dessutom 

finns det tecken på att sambanden är mer knutna till varaktighet och ergonomi än vilken 

skärmaktivitet som utövas.  

 

Rosen et al. (2014, s.373) visar på att de barn som spenderar för mycket tid framför en 

datorskärm kan drabbas av uppmärksamhetsproblem och psykiska problem. För ungdomar 

kan överanvändning även orsaka försämrad hälsa i form av ökad övervikt. Rosen et al. (2014, 

s.365) förklarar att mycket skärmtid leder till depression, oro, koncentrationssvårigheter och 

aggressivt beteende. En annan effekt är att ensamheten ökar. För mycket tid framför skärmen 

resulterar dessutom att det sociala samspelet mellan individer blir lidande, dvs. att individer 

isolerar sig. Ytterligare negativa konsekvenser finns. Brindova et al. (2015, s.142) visar på att 

det finns samband mellan att arbeta med en dator mer än 3 timmar under en dag och att 

drabbas av huvudvärk, ryggvärk, lågstämdhet, nervositet, irritation och sömnsvårigheter.  

Även Torsheim et al. (2010, s.4) redogör för att det finns ett samband mellan aktiviteter vid 

skärm och ryggont samt huvudvärk. Dessutom finns det tecken på att sambanden mer är 

knutna till varaktighet och ergonomi än vilken skärmaktivitet som utövas.  

 

Utöver den här problematiken finns det också faktorer som påverkar hur väl hjärnan kan 

arbeta. Ett exempel på detta är multitasking ungdomar näst intill dagligen utför. Enligt Carrier 

et al. (2015, ss.72-73) leder ett snabbt byte av fokus till oförmåga att fokusera. Konsekvensen 

av detta är också att information behandlas på ett ytligt sätt av individen. Andra konsekvenser 

av multitasking med digital teknologi är stress och oro. Dessutom minskar kreativiteten och 

förmågan till problemlösning försämras. Det har visat sig att de som multitaskar har svårt att 

sortera bor onödig information ur minnet.  
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TEORETISK RAM 
 

Vår teoretiska utgångspunkt baseras på EUMO-modellen. Steinberg (2013, s.17) lyfter denna 

modell översatt till svenska från den ursprungliga modellen (SAMR-modellen) skapad av 

Ruben Puenteduras. Denna modell innehåller fyra nivåer av digitalisering, detta handlar då 

om lärande med digitala verktyg. Dessa fyra nivåer är: Ersätta, Utveckla, Modifiera och 

Omdefiniera.  

 

Steinberg (2013, s.18) menar att den första nivån, Ersätta, innefattar att man ersätter verktyg 

så som papper och penna med digitala verktyg. Eleverna skriver, men istället för att de skriver 

på papper så skriver de på ex. en iPad, vilket kan vara lättare för dem. I början kan det vara 

stimulerande för eleverna att byta verktyg, i längden kommer det dock inte resultera i att deras 

arbeten automatiskt blir bättre. För lärarens del kan det vara lättare att hålla reda på de arbeten 

eleverna lämnar in eftersom de kan spara arbetena på en server och att de hela tiden finns 

tillgängliga. 

 

På den andra nivån, Utveckla, menar Steinberg (2013, s.18) att de digitala verktygen sedan 

kan utveckla undervisningen. Detta kan då exempelvis ske genom att man stärker 

undervisningen genom en Keynote-presentation eller genom att använda sig av en interaktiv 

skrivtavla. Ett annat exempel kan vara att klassen gemensamt har en sida där eleverna och 

lärarna kan spara och visa olika uppgifter. 

 

Den tredje nivån, Modifiera, innebär att eleverna med hjälp av de digitala verktygen kan 

förändra uppgiftens genomförande och presentation. Digitala verktyg gör det då möjligt att 

förändra sättet som eleverna arbetar på i ett projekt eller grupparbete (Steinberg 2013, s.19). 

 

Den fjärde nivån på EUMO-modellen, Omdefiniera, innefattar att eleverna kan använda de 

kunskaper de får genom lärande med digitala verktyg och applicera de kunskaperna på 

världen utanför skolan. Dessutom får de möjlighet till att göra saker som utan dessa digitala 

verktyg inte hade gått att genomföra (Steinberg 2013, s.19). 

 

METOD 
Som metod har vi valt kvalitativ intervju. Flick (2015 se Fejes & Thornberg 2015, s.35) 

redogör för att kvalitativ analys innefattar skildring av ett fenomen. Med fenomen avses 

exempelvis erfarenheter och uppfattningar. Enligt Flick (2015 se Fejes & Thornberg 2015, 

ss.35-36) består materialet med erfarenheter i stor utsträckning av sådant som framkommit vid 

intervjuer. Fejes & Thornberg (2015, s.16) förklarar att det i en kvalitativ metod är det ofta 

förekommande att få fram material via intervjuer. I vår undersökning innebär det att genom 

att använda oss av intervjuer kan vi få fram en mer mångsidig och grundlig förståelse jämfört 

med en om enkäter skulle använts.   

 

Utgångspunkten för analysen i vår studie är hermeneutik. Enligt Westlund (2015, s.71) 

omfattar hermeneutisk tolkning, förståelse och föra vidare erfarenheter av olika företeelser. 

Thurén (2007, ss.94-95) redogör för att avsikten med hermeneutik är att utveckla insikt för 

någonting. Av betydelse är att förutsättningarna för tolkning är att människor är kapabla att nå 

fram till förståelse för andra människor. Hermeneutik är viktigt i vår studie då avsikten med 

studien är att komma åt respondenternas erfarenheter samtidigt som de inom ett område får 
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tillåtelse att ta upp vad de vill. I vår undersökning innebär det att vi med intervju vill nå fram 

till lärarnas erfarenheter kring IKT som en del av skrivprocessen vilket är det avgränsade 

området. Inom detta område kan lärarna utifrån frågorna bidra med vilka erfarenheter de vill. 

Enligt Fejes & Thornberg (2015, ss.260-261) utsätts forskaren för vissa villkor vad gäller 

insamling av data och analys. De villkoren innefattar att vara mottaglig och ha en god 

förmåga att kommunicera. Dessutom ska forskaren ha acceptans för otydligheter och oklarhet. 

I vår studie är det dock av vikt att vi får relevanta och konkreta svar och därmed är viss 

tydlighet central. 

 

Intervju  

Trost (2010, ss.40-41) redogör för att en kvalitativ studie med intervju som redskap har en 

hög grad av strukturering och en låg grad av standardisering. En hög grad av strukturering 

innebär att intervjuaren håller sig till ett specifikt område under intervjun, samtidigt som 

frågorna i sig är ostrukturerade då det inte finns förutbestämda svar. Frågorna är på så vis 

öppna för att den intervjuade ska få bestämma vilken struktur svaret ska få. Detta är, enligt 

Trost (2010, ss.43-44) i syfte att intervjuaren ska försöka förstå den intervjuades 

föreställningsvärld, dvs. uppfattningar, tankesätt, erfarenhet o.s.v.   

 

Däremot är att intervjuaren som ska se till att den kvalitativa intervjun håller den kurs som 

den är avsedd att ha (Kihlström 2007, s.48). Av den anledningen är kvalitativ intervju en 

relevant metod för vår undersökning då vi hade ett särskilt fokus som vi skulle hålla oss till. 

Vårt fokus var IKT och dess tillämpning som en del av skrivprocessen i undervisning i ämnet 

svenska. Likt Kihlström menar Back & Berterö (2015, s.151) att en intervju ska ha ett 

specifikt fokus eller teman, en så kallad intervjuguide. Denna ska intervjuaren utgå ifrån när 

hen ställer frågor, en så kallad semistrukturerad intervju. Frågorna bör dels vara tillräckligt 

många för att intervjuaren ska få en så bra bild som möjligt av det som efterfrågas, samt att 

frågorna bör vara så öppna som möjligt. Detta innebär att frågor med ja/nej svar och ledande 

frågor bör undvikas. Vi ämnade ha en semistrukturerad intervju för att både kunna styra 

innehållet men även ge respondenterna till att friare resonera utifrån frågorna. 

 

Back & Berterö (2015, s.152) rekommenderar att intervjun spelas in med ljud. Vid 

transkribering är det viktigt att allt innehåll återges vilket betyder att även de frågor som finns 

tas med. Viktigt är också att allt skrivs ner som det har sagts inklusive den grammatik som 

finns i talet. Enligt Trost (2010, ss.66-67) kan två intervjuare som är samspelta genomföra en 

intervju med bättre resultat och insikt än om de skulle utföra intervjun på egen hand. Om 

samspelet inte fungerar kan det bli tvärtom. Av den anledningen var det betydelsefullt att vi 

var samspelta inför intervjun och hade bestämt vilken roll vi skulle ha och de uppgifter som 

hörde till rollen.  

 

Reliabilitet och Validitet  

Två faktorer som vi har tagit hänsyn till i genomförandet av vår undersökning är reliabilitet 

och validitet. Validitet syftar till enligt Thurén (2007, S.26) att det som är avsett att 

undersökas verkligen undersöks. Validiteten i vår undersökning stärks då vi valt att ha en 

semistrukturerad intervju. Detta innebär att frågorna vi ställde dels är formade specifikt efter 

vår frågeställning men ändå så pass öppna att de gav utrymme för respondenterna att uttrycka 

egna tankar utan att helt styras av våra frågor. Kihlström (2007, s.50) förklarar att det är 

viktigt att hålla isär intervjufrågor och frågeställningar. Intervjufrågorna ska formulera på ett 

sätt som uppfyller syftet att kunna ge svar på frågeställningar. I vår undersökning innebar 
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detta att vi formulerade intervjufrågorna på ett annat sätt än frågeställningarna. Det gjorde vi 

för att intervjufrågorna skulle kunna besvaras av respondenterna.  

 

Eftersom vi spelade in intervjuerna kunde vi stärka reliabiliteten i vår undersökning då vi fick 

möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger för att sedan återge svaren så korrekt som 

möjligt. Reliabiliteten stärktes också av att vi inför intervjuerna skrev tydliga frågor. 

Kihlström (2007, s.49) anger att det är viktigt att frågorna är tydliga och öppna vid en intervju 

för att ge en god reliabilitet. Av den anledningen såg vi också till att frågorna var öppet 

formulerade.  

 

Urval  

I vår studie har vi valt ett strategiskt urval då vi riktar oss in på en specifik yrkesgrupp. Enligt 

Trost (2010, s.138) grundar sig ett strategiskt urval på att man väljer deltagare utifrån de 

kännetecken som är av teoretisk betydelse, i detta fall innebär det att vi vill hitta respondenter 

som är verksamma svensklärare i åk. 4-6. Då vi i vår studie ämnar undersöka uppfattningar 

kring möjligheter och utmaningar med IKT i svenskämnet i skrivprocessen väljer vi att rikta 

oss in på lärare i ämnet svenska, oberoende av i vilken utsträckning de använder IKT i 

skrivprocessen. För att hitta deltagare valde vi att fråga på skolor där vi haft vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Utöver detta valde vi sedan ut ett par andra grundskolor i en 

mellanstor stad, varpå vi tog kontakt med rektorn på respektive skola för att få mailadresser 

till lärare i åk. 4-6. Därefter kontaktade vi dessa lärare. Vårt motiv till att välja respondenter 

från flera olika skolor är av den anledningen att vi vill åt varierade uppfattningar och synsätt, 

både respondenter och skolor emellan. Detta är i syfte för att få en så bred uppfattning som 

möjligt. Vi utförde intervjuer med 6 verksamma lärare på olika skolor samt en 

utvecklingspedagog som var specialiserad på IKT. Samtliga lärare undervisar i ämnet svenska 

i åk. 4-6. Respondenterna fick i studien fiktiva namn, då identiteterna inte skulle avslöjas.  

 

Genomförande  

Inledningsvis formulerades intervjufrågor (Bilaga 1) och missivbrev (Bilaga 2). Handledaren 

läste igenom intervjufrågorna och missivbrevet och gav respons. Utifrån responsen 

korrigerades intervjufrågorna och missivbrevet. En del intervjufrågor togs bort medan andra 

lades till. Intervjufrågorna utformades på ett lämpligt sätt med syfte att besvara våra 

frågeställningar för att stärka validiteten i vår undersökning. Vi formulerade öppna och 

tydliga frågor, samt att vi under intervjun ställde samma frågor på samma sätt för att stärka 

validiteten i studien. Missivbrevet korrigerades innan det skickades ut till potentiella 

respondenter. För att hitta lärare i årskurs 4-6 som undervisar i svenska användes kontakter 

via verksamhetsförlagd utbildning samt att vi kontaktade lärare och rektorer på olika skolor 

via sociala medier. Utöver detta åkte vi ut till fyra skolor och lämnade missivbrev direkt till 

rektor och lärare. De potentiella respondenterna fick information om vår undersökning, samt 

behålla ett missivbrev vardera. Vid visat intresse för deltagande i intervju från lärare bokades 

sedan en tid in gemensamt.     

 

Vi genomförde intervjuerna på plats i verksamheten vanligen i klassrummet. Inför intervjun 

hade vi delat upp vilka uppgifter vi skulle ha under intervjun. En intervjuare skulle ställa de 

förberedda frågorna och eventuella frågor. Den andre intervjuaren hade till uppgift att ställa 

ytterligare följdfrågor och föra anteckningar. Eftersom vi spelade in intervjun med våra 

mobiler var det den andre intervjuarens uppgift att anteckna ifall respondenten inte önskade 

bli inspelad. Efter detta påbörjades intervjun. Vid tre intervjuer antecknade den ena och den 
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andra intervjuade. Vid resterande fyra intervjuer bytte vi roller. Vid efterarbete 

transkriberades intervjuerna på dator. Då intervjuerna spelades in på mobiltelefonerna erhöll 

vi möjligheten att pausa och lyssna på intervjun upprepade gånger för att transkriberingen 

skulle bli så korrekt som möjlig. Efter detta kategoriserades och jämfördes respondenternas 

svar mot forskning och mot varandra, därefter fördes sedan en diskussion.   

 

Forskningsetik  

Informationskravet  
Vetenskapsrådet (2002, s.7) redogör för att den första etiska regeln är informationskravet. 

Innebörden av informationskravet är att tydlig information om att syftet endast är forskning. 

Inför studien till exempel en intervju måste förhandsinformation ges. Det betyder att forskaren 

måste ge deltagarna uppgifter kring vilken roll de kan förvänta sig att ha i studien. I 

informationen ska de även framgå för respondenterna vilka förhållanden som är aktuella vid 

medverkan. I vår studie tydliggjorde vi därför inför intervjuerna för respondenterna vad 

studien syfte är. Respondenterna fick information om att syftet med studien är att undersöka 

lärares uppfattningar kring utmaningar och möjligheter med att IKT är en del av 

skrivprocessen. Uppgifter kring de aktuella förhållningsreglerna för intervju gavs. 

Respondenterna fick information dels skriftligt i form av missivbrevet men också muntligt vid 

intervjutillfället. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.7) ska deltagarna få uppgifter om sin rätt att meddela att de 

inte längre önskar delta i studien. I vårt missivbrev samt muntligt inför intervjun framgick det 

för respondenterna att de har rätt att avbryta sin medverkan. De hade möjlighet att avbryta 

innan intervjun, medan intervjun pågår samt när intervjun har genomförts. I missivbrevet står 

våra namn och kontaktuppgifter samt information om vår institution. Det är viktigt eftersom 

Vetenskapsrådet (2002, s.7) förklarar att det är viktigt att det framgår vilka som genomför 

projektet och vilken deras institution är.  

 

Samtyckeskravet 
Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.9) är innebörden av samtyckeskravet att forskaren ska 

försäkra sig om att respondenten önskar delta. Därför frågade vi respondenterna inför studien 

om de accepterade att bli intervjuade. Vetenskapsrådet (2002, s.10) förklarar att respondenter 

kan avslutade sitt deltagande utan att det leder till negativa konsekvenser för dem. Vi har i vår 

information inte angett att respondenterna skulle utsättas för någonting om de önskar avsluta 

sitt deltagande.  

 

Om deltagande avbryts och krav ställs från respondenten om att materialet ska raderas finns 

det sätt att gå tillväga. Antingen behålls materialet i utbyte mot anonymisering alternativt att 

forskaren tar beslutet att det inte är värt att för forskningens skull ta risken att respondenten 

och andra påverkas negativt. Att försöka influera respondenten i sitt beslut är inte tillåtet 

(Vetenskapsrådet 2002, s.10). På grund av detta tog vi beslut att ifall respondenterna skulle 

vilja avsluta sitt deltagande skulle vi göra som de önskade och därmed radera materialet om 

det var deras önskan. Vi skulle inte försöka styra dem i deras beslutsprocess kring hur de 

skulle vilja fortsätta sitt deltagande eller ej.  

 

Konfidentialitetskravet  
Vetenskapsrådet (2002, s.12) anger att information om personer som möjliggör identifiering 

lämpligen ska anges på ett sådant vis att de inte blir möjliga att identifiera. För att undvika en 
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sådan identifiering har vi valt att ge lärarna och skolorna namn. Vi har inte heller angett exakt 

inom vilket geografiskt område som vi har sökt respondenter. 

 

Nyttjandekravet 
Vetenskapsrådet (2002, s.14) förklarar att nyttjandekravet kräver att uppgifter kring personer 

är förbjudna att delas för kommersiell användning. Det är inte heller tillåtet att uppgifterna 

används på ett sätt som inte har med vetenskap att gör. På grund av detta har vi inte gett ut 

uppgifterna till exempelvis företag och har inte heller avsikt att göra detta.  

 

Analys/bearbetning  

I en analys grupperar forskaren materialet i olika enheter. Därefter ges de olika enheterna 

koder. Slutligen ska forskaren upptäcka mönster i det insamlade materialet (Bogdan och 

Biklen 2007; se Fejes & Thornberg 2015, ss-34-35). För att analysera vårt insamlade material 

från intervjuerna, valde vi först att transkribera dem. Därefter valde vi, från respondenternas 

svar, ut de fyra koderna: skrivprocess, förutsättningar, möjligheter och utmaningar, för att 

kunna dela in materialet i olika enheter.  Genom att markera textavsnitt med olika färger 

kunde vi sedan upptäcka mönster mellan olika respondenternas svar. Utifrån mönstren var det 

möjligt att sortera de olika svaren under rubriker. Det tillvägagångssätt vi använde här är 

kategorisering. Enligt (Fejes & Thornberg 2015, s 36) innebär kategorisering att det 

datamaterial som finns ges koder för att grupperas i kategorier. Datamaterialet görs om till 

kategorier under analysen av likheter och skillnader i materialet.  

 

RESULTAT  

Skrivprocessen enligt lärare 

Vid intervjuerna fick lärarna svara på hur de skulle förklara vad skrivprocessen är enligt dem 

själva. Respondenterna gav delvis olika svar på hur de uppfattar skrivprocessen. Lina menade 

att skrivprocessen var ett skrivande från början till mitten till slut, hon resonerade enligt 

följande: 

 
[...]på mellanstadiet brukar man börja med berättelseskrivande med början, mitten och 

slut[...] 
 

En av pedagogerna, Johanna, hade ett liknande synsätt på vad skrivprocessen innebär, men 

tillade också respons som en del av den. 

 
[...]en egen tankekarta och utifrån det så brukar vi ge dem vad ska man säga mallar med 

var för slags innehåll det ska vara i texten […] ibland så arbetar vi med 

kamratrespons[…] 
 

Även pedagogen Sara lyfter responsen som en del av skrivprocessen: 

 
Det handlar ju om att eleverna ska få respons på hur de skriver och arbeta utifrån den 

responsen[...] 
 

En av de intervjuade pedagogerna, Maria förklarar att hon använder läromedlet MASKOT i 

skrivprocessen, men hon menar även att hennes syn på skrivprocessen har influerats från olika 

håll: 
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Det är denna skrivprocessen jag följer (MASKOT) som jag tränar barnen efter. Jag har 

gjort andra med givetvis, man går på någon utbildning och får lite nya influenser, man 

tänker lite annorlunda och så provar man någonting nytt och så blir det liksom en mix av 

det gamla och det nya. [...] Tillslut blir det en egen skrivprocess av lite olika influenser.  
 

Vidare menar Maria även att skrivprocessen är något som bör individanpassas: 

 
[...]och sen kan ju själva skrivprocessen i sig se olika ut beroende på vad du är för person. 

Man kanske behöver förändra den om det finns barn som behöver mer hjälpmedel eller 

tydligare struktur. Den måste vara individanpassad kan jag tycka. 
 

Likt Maria tycker Karin att man formar en egen skrivprocess: 

 
Det har alltid varit väldigt mycket olika trender även i det. Å på nåt sätt när man har 

jobbat i många år så får man en egen slags liten repertoar av hur man jobbar. Jag kanske 

inte är så där strukturerad så att jag säger att det här är min skrivprocess kanske.  
 

Informations- och kommunikationsteknik enligt lärare 

Pedagogerna som intervjuades fick frågan om vad informations- och kommunikationsteknik 

är enligt dem. Samtliga var ense om att IKT inkluderade digitala verktyg så som iPad, datorer, 

Smartboard och projektorer. Fyra av pedagogerna ansåg att IKT är ett slags hjälpmedel för 

både elever och lärare, Sara belyser användningen av det som ett hjälpmedel på följande vis: 

 
IKT är ett väldigt stort hjälpmedel enligt mig i mitt arbete. [...] Vi lägger till exempel ut 

alla läxor på iPadsen så att de kan kolla hemma.  
 

Pedagogen Johanna resonerar enligt följande:  

 
Jag skulle väl beskriva det asså användandet av datorer och iPads och såna typer av 

hjälpmedel. 
 

Även enligt Sofia är IKT ett hjälpmedel: 

 
Enligt mig så är det att använda det i undervisningen för att främja lärandet. 

 

Utvecklingspedagogen Pia framhåller att: 

 
IKT är väldigt mycket. Det handlar ju om informations- och kommunikationsteknik. För 

mig så är IKT kreativt. Det är en kreativ ådra till det traditionella lärandet. Och det är ett 

sätt att nå fler elever. Att få eleverna att bli mer självständiga och mer produktiva. Att de 

skapar sitt eget lärande på ett helt annat sätt. Att de kan ta till sig information och 

kunskap på ett helt annat sätt än dom tidigare har kunnat. 
 

Pia menar då att IKT främst skapar möjligheter till ett annat lärande vilket fler elever kan 

inkluderas i.  

 

Karin förklarar följande kring vad IKT är: 

 
[…]Som jag gjort hittills med klassen så handlar det väl mycket om att man använder de 

olika, ja appar , de olika program som finns i iPad. Man använder inspelningsfunktioner. 

De gör egna Keynotes[...] 
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Karin har även lärt sig mer kring IKT i specialpedagogutbildningen:  

 
Nu i min utbildning som jag läser nu så har vi fått väldigt mycket tips om vad man kan 

använda för elever i behov av särskilt stöd då. Vad det gäller översättningspennor, olika 

program och talsyntes. Alla de sakerna använder man inte i en vanlig klass hela tiden för 

alla barn kanske. Man skulle kunna använda fler saker mer än vad man gör för alla just 

för att inte utmärka de som verkligen behöver. 
 

Karin framhåller att det finns fördelar med IKT då det kan ge stöd till elever samtidigt som 

det är viktigt att användandet inte pekar ut en enskild elev. Även Maria redogör för att IKT 

kan stödja elever: 

 
Det finns ju hur mycket bra som helst att hämta hem. Både bra program för de som har 

svårigheter[...] 

 

Elevfokus 

Samtliga pedagoger resonerade kring möjligheterna med informations- och 

kommunikationsteknik. De möjligheter pedagogerna såg med IKT i skrivprocessen var 

framförallt som en stöttning för elever med svårigheter att skriva. Lina menar att de elever 

som har svårt med handmotorik kan få stöttning att skriva via IKT, hon resonerar enligt 

följande: 

 
Ah men det underlättar ju för dom eleverna som har svårt att skriva, alltså jobbigt med 

handmotorik och att dom har svag handtonus och stora problem att stava. 
 

Även Sara gav uttryck för att IKT kan underlätta för eleverna att skriva. I hennes fall handlade 

det dock mer om att eleverna tyckte att det var jobbigt att skriva längre texter för hand än att 

svårigheten ligger i motoriken.  

 
[...]alltså det är ju just det att det fungerar som ett hjälpverktyg för såna som har svårt att 

skriva, alltså ibland så tar det väldigt lång tid att skriva och jag märker på mina elever att 

om vi skriver ett halvt A4 så har dom skrivkramp för att det är så jobbigt att skriva. 
 

Utvecklingspedagogen Pia förde ett resonemang kring motoriken:  

Tidigare har man suttit och hållt på med att träna bokstävernas former upp å ner på massa 

olika sätt. Just att få in motoriken men den biten kan man göra på ett helt annat sätt nu. 

Istället för att de sitter och tränar och tragglar bokstäverna så finns det. Det är bara att 

sätta sig vid en dator eller en iPad och trycka på bokstaven och så ser man bokstaven. 

Datorer och iPads har alltså gett möjlighet till nya metoder för utveckling av motoriken. Pia 

framhåller vidare:  

Så slipper de det momentet att fokusera och det är… i många år så har till exempel killar 

framförallt då inte haft den här motoriska färdigheten riktigt när de börjar skolan. Så att 

man har tagit lite död på deras motivation. 
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Det framgår en otillräcklig motorik kan minska elevernas motivation. Pia framhåller dock att 

motorik fortfarande är viktig:  

Det betyder inte att man helt släpper motoriken heller utan att man kanske håller på med 

andra uppgifter vid sidan om, att man ska rita bilder till det man skriver tillsammans med 

sin kompis, man kan jobba med att pärla pärlplattor å sticka på fingrarna å lite såna 

motoriska övningar istället för det här enformiga bokstavskrivandet då.  

Pia står alltså för att motorik inledningsvis bör tränas med andra verktyg än penna och papper 

medan skrivande sker med hjälp av iPads.  

Även pedagogen Sofia resonerade kring möjligheten med IKT i skrivandet för att underlätta 

för elever som har svårigheter med detta. Hon resonerar följande: 

En del har väldigt svårt att forma bokstäverna, även om de går i sexan [...] För dom så 

kan det vara jätteskönt att skriva på iPaden. [...]för att slippa lägga möda på att forma 

bokstäverna. Det är många… eller några som hatar att skriva för hand. De får liksom inte 

ner någonting, det blir korta meningar, fyra rader [...] medan om de får sina iPads så kan 

de skriva en berättelse. 

Sofia menar dock att även om skrivande på iPad eller dator fungerar som en stöttning, innebär 

det inte att det fungerar för alla. Hon menar att vissa elever trivs bättre med att skriva för 

hand: 

[...]det är inte för alla heller, en del tycker det är mycket skönare att skriva berättelsen 

med papper och penna, som trivs med det, som tycker om att skriva sina fina bokstäver. 

Även Pia förklarar att elevens egen vilja är viktig:  

[...]Det finns många elever som vill skriva för hand också och då kan man inte ta ifrån 

dem den möjligheten[...] har men en elev som hatar att skriva för hand ska den eleven inte 

behöva det[...] Då får ju den eleven använda iPaden mer.  

 

Svårigheten att redigera vid handskrift och att det kan undvikas med hjälp av iPads och 

datorer tar Pia också upp:  

Å just det här att slippa sudda, å skriva om, å sudda och skriva om och så blir det bara 

kladdigt och fult. Den biten slipper vi. Det är vi väldigt tacksamma för. För det har tagit 

död på många elevers motivation att skriva. För det är så lätt att rätta till och då blir 

eleverna mer motiverade till att vilja rätta till också.  

För eleverna innebär detta att ansträngningen av att behöva redigera minskar och därmed är 

eleverna fortfarande motiverade att skriva på och redigera texten.   

Pia redogör för att det finns program som erbjuder eleverna talsyntes:  

[...] ett program som är väldigt populärt att använda som heter Skolstil och det har 

talsyntes då. Så att när eleverna skriver så kan man få varje bokstav uppläst om man vill 

det. Eller så kan man vänta och ställa in så att den bara läser upp när varje ord är skrivet.  

Eller om man bara vill läsa upp hela meningen. 
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Talsyntes kan hjälpa eleverna genom att de får höra hur bokstäverna, orden och meningarna 

låter. Pia redogör för ytterligare fördelar med datorn och iPaden:  

Positiva effekter när man använder till exempel talsyntes att de hör bokstavsljuden och 

orden i meningarna. De vill skriva mer automatiskt. Texterna blir längre för att de vill få 

ur sig mer. Det finns digitala lexikon som kan hjälpa till å slå upp ord i. Det är lättare att 

inte berättelsen stannar av utan att man får också mer skrivflöde. Och att bygga upp 

berättelserna att skriva dom blir tydligare också. Dom får syn på ljud, stavning och ord 

och vilken ordföljd det är på ett tydligare sätt när dom skriver på datorn eller iPaden. 

Eleverna skrivande blir effektivare, tydligare och ger längre texter med hjälp av datorer eller 

iPads. Skrivandet underlättas därför för eleverna. Pia framhåller också att skrivande på datorer 

och iPads kan gör att eleverna senare kan forma bokstäver bättre för hand:  

Man lär ju sig också att minnas hur bokstäverna ser ut på ett annat sätt. Man ser ju det här 

perfekta r:et istället för att man suttit och tragglat och skrivet r som inte ser ut som de 

skulle riktigt där i början. Utan man minns mycket bättre och det sitter liksom blir 

automatiskt att när man själv skriver sen för hand så får man in mer perfekt formade 

bokstäver faktiskt.  
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Rättstavning  

I intervjuerna visar det sig att åsikten om huruvida rättstavningsprogram är till hjälp för 

eleverna eller ej är delad. Medan tre lärare ansåg att det stöttar eleverna, var det en av 

pedagogerna som uppfattade att rättstavningsprogram resulterade i att eleverna istället får 

svårare att se sina fel. Enligt Saras uppfattning är rättstavningsprogram något som stöttar 

eleverna genom att den korrekta stavningen visas. 

 
[...]sen så hjälper ju iPaden till med rättstavning 

 

Johanna ger uttryck för ett liknande tankesätt då hon ser rättstavningsprogram som en 

möjlighet till hjälp.  

 
[...]och sen tänker jag stavning då kan man ju få hjälp om man använder sig av 

stavningsprogram. 
 

Pedagogen Maria har uppmärksammat att elever ofta blir låsta när de skriver en text då de blir 

osäkra på den rätta stavningen av ordet. Hon resonerar på liknande sätt gällande 

rättstavningsprogram som en stöttning för elever i skrivandet: 

 
IKT kan hjälpa till att stötta eleverna i skrivandet eftersom den hjälper dom att rätta 

orden. [...] De eleverna som har den, de mår väl av att de får ett streck under eller 

rödmarkerat när det är något som inte stämmer. Då provar de själva och jag tror att det 

kan vara en jättebra ingång till att bli duktigare på att stava. 
 

Lina har å andra sidan uppfattningen att rättstavningsprogrammet gör det svårare att upptäcka 

stavningsfel. Hon menar att om eleven gör ett återkommande fel och det hela tiden 

automatiskt rättas med hjälp av IKT riskerar eleven att inte upptäcka vad det är hen gör fel 

eftersom felet automatiskt rättas.  

 
Man uppfattar inte sina stavningsfel i alla fall och hur man skriver och skriver man i 

punkt och liten bokstav så då är det ju automatiskt stor bokstav. 
 

Rättstavningsprogram uppfattas alltså av lärarna dels som ett hjälpmedel som underlättar 

skrivandet men också som något som försvårar upptäckten av att stavfel förekommer i 

elevernas texter.  

 

Utmaningar med informations- och kommunikationsteknik i 
skrivprocessen  

Under intervjuerna framkom att pedagoger såg olika slags utmaningar i arbete med IKT. En 

orsak till oro är att användandet av IKT ska försämra elevernas handstil om de skriver för 

hand alltmer sällan. Två av lärarna anser att eleverna bör få möjlighet att skriva både på iPad 

och att skriva för hand. En av lärarna är däremot av uppfattningen att papper och penna är 

lämpligast. Pedagogen Lina anser att det är lämpligast att eleverna för det mesta skriver för 

hand: 

 
Det är ju egentligen bara två elever som använder det, en skriver på iPad och en på dator. 

Alla andra skriver för hand… alltid. Gammaldags är bäst. [...] jag tycker att om man har 

möjlighet och kunskaper och man kan skriva, så tycker jag att det är bra att skriva för 

hand. 
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Både Lina, Johanna och Sara menar att det är viktigt att kunna skriva för hand. Deras 

funderingar kring problemen med att skriva för hand är däremot olika. Lina fokuserar främst 

på att de inte längre erhåller vanan att skriva: 

 
[...]det som händer är ju att dom förlorar skrivvanan, att skriva, alltså dom tappar vanan 

att skriva[…]  
 

Johanna däremot lyfter farhågor kring att elevernas utveckling av den egna handstilen ska 

påverkas:  

 
Sen det med handstil... att man inte utvecklar det på samma sätt 

 

Sara koncentrerar sig på motoriken: 

 
Ja men det tycker jag ju… alltså just det att hålla pennan rätt, att kunna forma bokstäver 

 

Medan Lina hävdar att det är lämpligast att skriva för hand förklarar Sara att det är viktigt att 

eleverna får använda sig av både IKT och traditionella verktyg, som papper och penna:  

 
Alltså jag tycker ju inte att penna och papper ska försvinna helt, så det är ju en utmaning 

att man inte bara blir bekväm och sätter sig med iPaden bara för att det är smidigt 
 

Johanna för fram liknande tankar då hon menar att en kombination är att rekommendera:  

 
Jag tycker det är bra om man försöker kombinera både och faktiskt.  

 

Även Sara framhåller att eleverna bör variera vilka verktyg de använder för att skriva de men 

att det kan vara bra att få skriva för hand ibland för att komma bort från datorer och iPads:  

 
Sen gillar jag åh, de kommer få skriva mycket berättelser i svenskan i femman, sexan på 

iPaden. Då kommer de få välja om de vill skriva för hand eller på iPaden. Annars tycker 

jag väl att dom traditionella är ett bra sätt, så man får inte bara sitta vid datorn eller 

iPaden hela tiden. Man måste va lite borta från skärmen med. 
 

Johanna menar att en tydlig handstil är lika viktigt som att eleverna får möjlighet att formulera 

sig:  

 
Det viktigaste är att eleverna får uttrycka sig givetvis men det är också viktigt att arbeta 

med att ha en tydlig handstil. 
 

Lina menar att om det finns förmåga till att skriva för hand är det rekommenderat att göra det. 

 
Aa… kanske… Jag tycker att det är… jag vet inte för jag tycker att om man har möjlighet 

och kunskaper och man kan skriva, så tycker jag att det är bra att skriva för hand.  
 

Under intervjuerna när pedagogerna reflekterade kring vilka utmaningar som kunde uppstå 

med användandet av IKT, lyfte Johanna upp risken med plagiat. Hon menar att det är lättare 

för eleverna att kopiera varandras och andras texter, och resonerar följande:  

 
[..] till exempel att man kan kopiera texter lätt, så tänker jag. Det är ju ett sätt att kanske 

komma undan arbete genom att man letar vad nån annan har skrivit eller att man kanske 

kopierar vad nån annan har skrivit. 
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Johanna upplever att det är bra att eleverna skriver för hand men förklarar samtidigt att en 

Mac (dator) hade varit bättre än en iPad. 

 
Om dom skriver en berättelse så tycker jag att det har fungerat bra att de skriver för hand. 

I alla fall är iPad inget bra hjälpmedel. Jag hade gärna föredragit att våra elever hade haft 

Mac.  

 

Däremot anser Johanna att processen med utskrifter är omfattande och framhåller därför 

penna och papper som alternativa verktyg som underlättar responsen.  

 
Det blir så stor process runtomkring. Men om dom skriver med penna å papper då blir det 

liksom bara då sitter dom där med penna och papper och så samlar man in det och så for 

dom feedback.  
 

Pia har däremot en annan uppfattning kring iPads än Johanna: 

 
Jag tycker att iPads fungerar mycket bättre än datorer överlag. Sen är jag ju 

iPadsförespråkare just på grund av den kreativiteten som den ger gentemot en dator. Det 

är mycket lättare att skapa filmer och göra collage å jobba med bilder än att jobba på en 

dator i alla fall för yngre eleverna.  
 

iPads uppfattas alltså av Pia som ett mer lätthanterligt verktyg än datorer. Pia framhåller 

ytterligare fördelar med iPads:  

 
Det är ju direkt. Att vänta på en dator som startar. Det är ju.. iPaden är direkt och sen är 

de också vana att hantera den tekniken också eftersom de har de hemma och man har sina 

smarttelefoner. Dom använder sina föräldrars smarttelefoner. 
 

Elevernas erfarenhet av att använda liknande teknik framhålls ovan av Pia.   

 

I utmaningar med IKT diskuterar två av pedagogerna risken med att de digitala verktygen 

istället blir ett störningsmoment. Maria fokuserar på att IKT kan vara ett arbetsredskap men 

att så inte alltid blir fallet: 

 
I den bästa av världar så skulle jag ju önska att det var så att vi använder det jättemycket 

till arbete i skolan men det är det inte så ofta det blir[...]Fokus blir så himla mycket att 

använda den till spel och chatt[...] Men man skulle önska att det var en annan mognad hos 

våra elever så de förstod att det skulle vara ett arbetsredskap och det är jättesvårt att få till 

det[...] 
 

IKT har enligt Maria en potential som arbetsredskap på grund av att det används till av 

eleverna till exempelvis spelande och chatt.  

 

Sofia förklarar att IKT kan vara störande i undervisningen:  

 
Däremellan kan det vara något som stör tycker jag. De har ju sina iPads och på dem finns 

det också spel och appar och mycket annat som lockar. Skicka bilder till varandra, fota 

och snapchat kommer upp ibland och så vidare. 
 

Användandet av IKT i undervisningen riskerar därför enligt Sofia att leda till att eleverna ägnar sig åt 

andra aktiviteter på än vad som är avsett.  
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Karin har tankar kring hur IKT kan bli mindre störande i undervisningen: 

 
Nu har vi ju ändrat så att de inte får ha några privata spelappar och sånt från och med i år. 

Utan det blev lite för mycket fokus på det tyckte många[...] ska de ha en app ska de saker 

som lägger in det. Det går inte för de har inte fått något Apple-id så de kan inte lägga in 

nånting[...] Det var mycket fokus på det och att de inte kunde motstå frestelsen att ta upp 

saker när de inte skulle och så.  
 

Karin förklarade att det krävdes att det krävdes begränsningar i elevernas möjligheter att lägga 

in appar för att IKT inte skulle distrahera dem.  

 

Begränsningar  

Pedagogerna fick under intervjuerna frågan om vilka digitala verktyg de hade tillgång till. 

Samtliga respondenter svarade att skolorna hade tillgång till iPads och datorer, projektorer 

och Smartboards. Huruvida det sedan var per elev och/eller per klassrum kunde variera. En 

begränsning i detta fall handlade, enligt pedagogen Johanna, om användandet av Smartboard. 

Trots tillgång till en sådan fanns inte möjligheten att använda den, hon resonerade enligt 

följande:  

 
Vi har Smartboardtavlor i jättemånga klassrum men de används inte överhuvudtaget. [...] 

Det var alldeles för dyrt att köpa in programmet. Vi bytte ju till Mac också. Mac har inte 

licens att använda smartboard. 
 

Även pedagogen Lina hade tillgång till en Smartboard som satte uppe vid tavlan, dock hade 

inte heller hon, likt Johanna, möjlighet att använda denna i undervisningen på grund av att 

datorn de hade i klassrummet inte klarade av programvaran till Smartboard.   

 
Sen är ju Smartboarden men den har jag ju aldrig fått igång programvaran på, 

annars är det ett jättebra hjälpmedel [...] Det funkar inte med den programvaran i 

själva datorn. 
 

I Sofias klassrum fanns tillgång till en Smartboard. I detta fallet var tekniska problem orsaken 

till att denne inte gick att använda i undervisningen. Smartboarden fungerar istället då som en 

projektor i hennes klassrum:  

 
Vi har våran Smartboard, tyvärr inte uppkopplad så som den kan vara, vi kan ändå få upp 

saker, visa film och sådär. [...] Den fungerar inte interaktivt [...] vi använder den som en 

projektorduk snarare.  
 

En förutsättning för att IKT ska fungera för pedagogerna är tillgång till teknisk IT-support. I 

en av respondenternas fall är det dock en begränsning. På den skola där Johanna arbetar finns 

en tillsatt tjänst som kallas för IKT pedagog. Trots att denne finns fysiskt på skolan finns 

ingen möjlighet att få stöd då personalbristen på skolan har resulterat i att denne person måste 

ta sig an andra arbetsuppgifter på skolan.    

 
Vi ska ju ha en IKT pedagog på 75% men det har vi inte, utan vi har egentligen faktiskt 

ingen support överhuvudtaget, utan det får jag ta mig an själv. [...] Den är här men det har 

varit personalbrist så att den personen som har den tjänsten har fått göra annat. 
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På den skola där Sara arbetade fanns också en tillsatt tjänst för IT-support. Denne fanns på 

plats om lärarna behövde hjälp med IKT. Genom att maila eller gå till denne person kunde 

pedagogerna få hjälp med eventuella problem. En begränsning i Saras fall var dock att hon 

inte erhållit någon vidare information om denna support då hon var nyanställd på denna skola.  

 
Ja, vi har nån, men jag vet inte alltså… som ny så får man ta reda på väldigt mycket själv 

och det där har jag inte tagit reda på än. Jag har nån kille som sitter där nere som kan 

hjälpa mig med olika saker på datorn. 
 

Kompetens 

Det finns olika uppfattningar bland lärarna kring vilken kompetens som behövs och hur den 

ska uppnås. Två av lärarna visar intresse för att på olika sätt utöka sin kompetens i IKT medan 

en lärare är nöjd med den kompetens hon har. Sara lägger större vikt vid att lärarna borde 

nivågrupperas i kompetensutvecklingen utifrån erfarenheter och kunskaper för att utbildning 

ska utveckla alla lärares kunnande. 

 
[...]mina äldre kollegor som är ganska nya och inte jättehypa på det här med IKT 

och då blir nivån på utbildningen så låg så jag kan inte utvecklas utan jag får 

bara repetition av sånt jag redan kan [...] Så jag tycker att man i så fall ska 

nivåanpassa som vi gör ibland här i skolan, så vi också kan lära oss någonting 

nytt. 
 

Johanna däremot upplever att hon saknar kunskap om program och hjälpmedel som kan 

användas i undervisningen: 

 
Asså jag känner att jag skulle vilja få utbildning i vilka olika typer av program det finns 

som man kan tillgå. Det har varit väldigt begränsat. Jag känner att man har fått lära sig 

själv i det mesta. Det skulle jag gärna vilja lära mig olika typer av program och 

hjälpmedel. 
 

Eftersom Johanna önskar lära sig mer om vilka program som finns har hon svårt att ange 

exakt vilka program som hon önskar lära sig mer om: 

 
[...]Sen vet jag inte allt. Det är därför jag känner att det behövs utbildning för jag vet inte 

riktigt om vad som finns att tillgå. 
 

Förutom program och hjälpmedel anser Johanna att hon skulle ha nytta av att en IKT-pedagog 

undervisar eleverna kring olika verktyg. Syftet är då att Johanna som lärare ska få kunskap 

kring hur verktyget kan användas i undervisningen:  

 
[...] jag känner att vi behöver få mer utbildning [...]mer hjälp och stöttning i det, som att 

man har en IKT pedagog som kan komma in och hålla såna lektioner och liksom starta 

upp och introducera det för alla elever. 
 

Johanna upplever att det skulle vara fördelaktigt för henne som lärare:  

 
[...]då blir det lättare för mig som lärare o komma in sen och använda mig av det 

verktyget i min undervisning, om dom redan har fått en genomgång i hur det går till, det 

som ska göras. 
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Johanna upplever att en IKT-pedagog skulle kunna bidra med mer kompetens kring ett 

program än en lärare som arbetar ute i verksamheten:  

 
Stöttning... ah men till exempel förklara på kanske ett mer pedagogiskt sätt... jag vet 

inte... jag tänker om man är IKT pedagog då har man verkligen satt sig in i hur ett 

program fungerar och kanske betydligt mer än jag och då kanske man kan förklara på ett 

annat sätt... mer grundligt. 
 

Lina däremot framhåller att hon är nöjd med sin nuvarande kompetens inom IKT:  

 
Så länge de har bara iPad och sånt.. anser inte jag att jag behöver mer än det som jag har. 

Alltså vi har fått utbildning i Pingpong och vi har fått utbildning i vad vi har för olika 

appar å, å skrivprogram det ena med det andra. Å sen i och med att man jobbar själv, jag 

har haft både dator å sånt så länge jag själv, så att jag har inte själv , inte i det behovet [...] 
 

 

Karin förklarar att de har fått möjlighet till kompetensutveckling flera gånger: 

 
[...]Dels har vi haft såna dagar att vi tipsar varandra om saker. Sen har vi en IKT-ansvarig 

här på skolan som har visat vissa saker. Sen så var vi inne på Navet. Det var väl både i 

juni och augusti första året då man fick tillfälle att gå. Någon gång var det obligatoriskt 

någon gång var valfritt. Sen erbjuds man hela tiden. Det är bara det att man inte hinner gå 

på allt 
 

Karin menar att de har fått utvecklat sin kompetens inom IKT, att de finns utbud vad gäller 

utbildningar men att ibland saknas tiden till att delta i utbildningarna.  
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DISKUSSION  

Skrivprocessen 

Av intervjuerna framkommer att lärarnas uppfattningar om vad skrivprocessen är skiljer sig; 

att det inte finns någon direkt samsyn på vad skrivprocessen är. En av lärarna skildrade 

uppfattningen om skrivprocessen som att processen går från början till slutet av en berättande 

text. Två av pedagogerna lyfter arbetandet med respons som en del av skrivprocessen. 

Pedagogen Maria definierar skrivprocessen utifrån läromedlet MASKOT. Enligt Gebart, 

Alvåker & Boglind, författarna bakom MASKOT, (2000, ss.16-20) omfattar skrivprocessen 

en process från skrividé till en färdigproducerad text. Detta innefattar då fem olika steg 

skribenten går igenom i skrivprocessen, där det första steget innebär att en skrividé 

formuleras. Utifrån det utformas ett utkast på en text som eleven i tredje steget sedan får 

respons på. Utifrån responsen arbetar eleven sedan vidare med att förbättra texten och till sist 

presentera sin färdiggjorda text. Att lärarna inte har samma syn på vad skrivprocessen innebär 

är problematiskt för att elever på olika skolor inte får samma bild av vad skrivprocessen är.  

 

Strömqvist (2007, ss.25-28) har likt Gebart, Alvåker & Boglind ett liknande upplägg på vad 

skrivprocessen är. Författaren har delat in skrivprocessen i tre stadier som innefattar att 

skribenten först tar hänsyn till anpassning av syfte och mottagare, sedan förmulerar hen ett 

utkast och arbetar utifrån responsen på denna till en färdigproducerad text. En av 

respondenterna lyfter detta och menar att själva processen från början till slut innebär att 

eleverna först ska göra en tankekarta utifrån en mall för vad texten ska innehålla och sedan 

interagerar denna process med kamratrespons. Av resultatet framgår att två av lärarna 

uppfattar att skrivprocessen influeras av både det gamla och det nya från utbildningar samt 

olika trender, och på så vis formas en slags egen skrivprocess. Utöver detta menar läraren 

Maria även att skrivprocessen är något som bör individanpassas efter eleverna då elever kan 

behöva tydligare struktur eller mer hjälpmedel utöver den skrivprocess hon arbetar utifrån 

(MASKOT).  

  

Skrivande med informations- och kommunikationsteknik vs. 
skrivande för hand 

Resultatet visade att pedagogerna resonerade kring vilka möjligheter informations- och 

kommunikationsteknik kunde bidra med i undervisningen. Samtliga respondenter var ense om 

att IKT kunde fungera som ett hjälpmedel, framförallt för elever med skrivsvårigheter. I detta 

fall betonar respondenterna de elever som har svårt att skriva texter för hand, dels på grund av 

svag handmotorik, men också på grund av eleverna tycker det är jobbigt att skriva för hand. I 

EUMO-modellens första nivå, Ersätta, underlättar de digitala verktygen elevernas skrivande 

genom iPad ersätter skrivande på papper (Steinberg 2013, s.18). På kort sikt underlättas och 

stimuleras elevernas skrivande när det sker på iPad men på lång sikt kan den stimulerande 

effekten minska när iPaden blir ett lika vardagligt verktyg som pennan.  

 

Agélii Genlott & Grönlund (2014, ss.161 & 164-165) menar att IKT ger möjlighet för elever 

med svag handmotorik att utveckla skrivandet och producera lägre och mer kreativa texter då 

de inte behöver lägga all energi på att forma bokstäver. Oavsett förmågan att formulera 

bokstäver kan alla elever producera en läsbar text på en dator eller iPad. 

 

Samtidigt som respondenterna resonerar att IKT fungerar stöttande för att utveckla skrivandet 

menar två av dem att skrivande på iPad och dator inte är att föredra för alla elever, vissa 
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elever trivs mer med att och vill skriva för hand. Pedagogerna förhåller sig kritiskt till att 

eleverna använder sig av iPad och dator för mycket vid skrivande. En av pedagogerna menar 

att för elever som inte har svårigheter att skriva är skrivande för hand att föredra. Enligt 

Erixon (2010, s.1218) anses texter skrivna för hand ha högst värde och det framgår i hans 

studie att det anses vara viktigt att skriva texter för hand. I en studie gjord av Sülzenbrück et 

al. (2011, s.250) visar det sig att skrivande på dator resulterar i att motoriken försämras.  
 

Samtliga respondenter lyfter utmaningen med att handstil och motorik blir lidande om 

skrivande bara sker på digitala verktyg. De menar istället att en kombination mellan skrivande 

för hand, för att öva upp motoriken, och skrivande via informations- och 

kommunikationsteknik är att föredra. Steinberg (2013, s.18) förklarar att på första nivån, 

ersätta i EUMO-modellen handlar det om att ersätta papper och penna med iPad. Däremot 

upphör bytet av verktyg att vara stimulerande efter en tids användning. Respondenterna 

förklarar att de önskar kombinera skrivande för hand och på digitala verktyg. Då kan 

motivationen för de båda olika sätten att skriva upprätthållas. Även Agélii Genlott & 

Grönlund (2014, s.161) är det betydelsefullt att elever har flera verktyg som hjälper dem, 

digitala som analoga, dvs. dator/iPad samt penna och papper. Enligt en studie gjord av Erixon 

(2010, s.351) framgår det att det anses nödvändigt att kunna skriva med penna. Användande 

av penna kan därför motiveras med att eleverna ska kunna skriva för hand men också att det 

kan ge variation i skrivandet. Variation innebär att eleverna inte enbart skriver med penna 

eller enbart med hjälp av digitala verktyg. På andra nivån i  

 

På den andra nivån i EUMO-modellen, Utveckla, menar Steinberg (2013, s.18) där sker 

utveckling av undervisningen med hjälp av de digitala verktygen. Någon utveckling sker av 

det slaget sker dock inte automatiskt för att en del respondenter väljer att eleverna ska 

använda iPad i sitt skrivande. En sådan förändring skulle kräva att uppgifterna förändras när 

eleverna använder iPads.  

 

I Lgr 11 (2015, s.249) i det centrala innehållet för svenska åk.4-6 framgår att elever ska kunna 

skriva både för hand och på dator. Därmed kan läraren inte välja att helt undvika skrivande för 

hand eller på dator. Läroplanen (2015, s.9) framhåller att det är ett av skolans uppdrag att 

förmedla kunskaper elever behöver för att kunna ”orientera sig i en komplex verklighet, med 

ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”. Skolan har även en plikt att lära 

elever ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande” (s.14). Därmed måste eleverna förses med undervisning i hur de kan 

hantera IKT. En av respondenterna lyfte också motoriska övningar, såsom att pärla 

pärlplattor, som alternativ till att träna upp motoriken.  Även Agélii Genlott & Grönlund 

(2014, ss.164-165) framhåller vikten av att träna på finmotorik vid skrivning, men att denna 

också kan tränas upp via till exempel målning eller klippning.  

 

Förutom att IKT erbjuder stöttning för elever med skrivsvårigheter i form av skrivande på 

iPad eller tangentbord, menar en av respondenterna att de digitala verktygen även erbjuder 

möjligheten med talsyntes. Detta innebär att elever med svårigheter kan skriva in ord på dator 

eller iPad och sedan få dem upplästa, vilket i sin tur innebär att eleverna blir motiverade till 

att skriva längre texter, samt får ett skrivflöde. Talsyntes innebär enligt Agélii Genlott & 

Grönlund (2014, s.161) att elever med svårigheter kan känna sig mer delaktiga i 

undervisningen. Därav finns möjlighet att anpassa skrivundervisningen efter den individuella 

elevens behov. Enligt Utbildningsdepartementet (2015, ss.1-2) är detta en av de IT-strategier 

de lyfter som ska leda till en individanpassad undervisning.  
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Rättstavning 

Tre av lärarna anser att rättstavningsprogram främst hjälper eleverna att stava. En av de tre 

lärarna, Johanna menar dessutom att rättstavningsprogrammet kan hjälpa eleverna att bli 

bättre på att stava.  Den läraren framhåller att ”de mår väl av att de får ett streck under eller 

rödmarkerat när det är något som inte stämmer”. I det resonemanget befinner sig lärarna på 

första nivån i EUMO-modellen. Steinberg (2013, s.18) förklarar att första nivån innebär att 

iPad ersätter pennan och underlättar elevernas skrivande. Rättstavningsprogrammet blir då en 

del i att underlätta elevernas skrivande. Fridolfsson (2015, ss.180-181) redogör däremot för att 

en del lärare är för krävande vad gäller elevernas stavning.  Ur det perspektivet är ett 

rättstavningsprogram en krävande lärare som markerar vartenda fel i texten det hittar.  

 

 Rättstavningsprogram är dock inte oproblematiskt. Läraren Lina menar att stavningsprogram 

kan leda till att eleverna inte uppfattar sina stavningsfel. Konsekvensen av det kan då bli 

liknande det som Fridolfsson (2015, ss.181-182) redogör om felaktigheter inte utpekas. Då 

kan eleverna känna sig besvikna första gången de i skolan möter krav på att stava korrekt. 

Fridolfsson menar att även om vi har rättstavningsprogram måste man kunna stava utan detta. 

Steinberg (2013, s.18) förklarar i EUMO-modellens första nivå att iPad underlättar elevernas 

skrivande. Utifrån läraren Linas uppfattning kan det dock diskuteras om rättstavningsprogram 

enbart gynnar eleverna på kort sikt. Elevernas gynnas i stunden då de skriver av att få hjälp 

med stavning men på längre sikt kan de bli oförmögna att upptäcka att åtgärda stavfel.  

 

Ett möjligt liknande scenario är att en elev som tidigare till stor del förlitat sig på att det finns 

ett rättstavningsprogram tvingas skriva för hand eller utan rättstavningsprogram. Eleven 

skulle då helt plötsligt eventuellt upptäcka att denne inte klarar att skriva utan att ha stöd av 

ett rättstavningsprogram. Frågan är då om eleven verkligen har tillägnat sig förmågan att 

skriva fullt ut eller om det saknas viktiga komponenter i denna förmåga? 

Rättstavningsprogram kan vara ett värdefullt hjälpmedel men det kan också ge eleven en falsk 

säkerhet av att den behärskar något fast så inte är fallet. 

 

Begränsningar  

Resultatet visar att samtliga lärare hade tillgång till egen bärbar dator och/eller en iPad. Vad 

gällande eleverna i lärarnas klasser så hade man tillgång till någon form av digitala verktyg, 

om det sedan var per eleven eller datorer/iPads som var gemensamt för hela klassen skiljde 

sig. Dock hade majoriteten av klasserna i undersökningen tillgång till en iPad per elev. Enligt 

en undersökning gjord av Skolverket (2016, ss.43-45) visar resultatet att det inte finns tillgång 

till en iPad/dator per elev, men att tillgången ökat. Estling Vannestål (2012, ss.106) lyfter att 

problematiken med digitala verktyg kan vara att det dels inte finns tillräckligt många i klassen 

och dels att tekniken inte fungerar som den ska. Författaren menar att detta är av betydelse för 

att IKT ska möjliggöra lärande.  

 

En återkommande problematik gällande IKT i klassrummen är också svårigheten att få 

Smartboards att fungera interaktivt i klassrummet. Lärarna Lina, Johanna och Sofia framhöll 

att deras Smartboards inte fungerade som förväntat. Enligt Skolverket (2016, ss.49-50) finns 

det fler dataprojektorer än digitala skrivtavlor i klassrummen. Utifrån vår undersökning är det 

tydligt att de Smartboards som faktiskt finns på skolorna där lärarna arbetar inte alltid har 

installerats korrekt och fungerar därför enbart som projektorer eller används inte alls. Både 

Johanna och Lina förklarar att det antingen är programvaran eller datorn som är orsaken till 

ett Smartboarden inte fungerar som avsett. Hade lärarnas Smartboards fungerat ordentligt, 

samt att lärarna hade erhållit den kompetens som behövs för att använda dessa i 
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undervisningen, kunde detta enligt den andra nivån i EUMO-modellen utvecklat 

undervisningen (Steinberg 2013, s.18). 

 

Andra förekommande svårigheter är bristen på IT-support. Enligt Skolverket (2016, s.56) får 

lärarna IT-support. Ett undantag från detta i vår undersökning var Johanna som på 

arbetsplatsen skulle ha tillgång till IT-support men den ansvarige IKT-pedagogen hade 

tvingats ta över andra uppgifter då det saknades personal. Av detta kan slutsatsen dras att god 

IT-support förutsätter att det finns en ansvarig person som kan utföra detta under rimliga 

arbetsförhållanden där det finns tid. En av lärarna gav dock uttryck för en svårighet som inte 

har upptäckts i bakgrundsmaterialet. Enligt Sara finns det möjlighet att få support men någon 

sådan information fick hon inte då hon började sin anställning. Det räcker alltså inte att ha IT-

support det är också nödvändigt att uppmärksamma att möjligheten finns.  

 

Utöver den tekniska problematiken som kan uppstå med IKT är också kompetensen att 

använda denna en faktor som kan utgöra en begränsning. Både studier som gjorts av Erixon 

(2016, s.345) och Skolverket (2016, s.68) redogörs för att lärare generellt inte erhåller den 

kompetens de behöver för att använda IKT i undervisningen, vilket för dem då utgör en 

begränsning. Enligt Postholm (2007, s.593) är kompetens hos lärare en betydelsefull faktor 

för att IKT ska kunna integreras och fungera som en stöttning i undervisningen. Två av 

respondenterna ansåg sig behöva utbildning för att få den nödvändiga kompetens det krävs för 

att kunna använda IKT i undervisningen. En av pedagogerna, Sara, resonerade istället att 

utbildning i kompetens bör nivågrupperas i och med att pedagoger har olika mycket 

kompetens från början, för att alla ska få chans att utvecklas. En av respondenterna lyfter även 

tidsaspekten som en problematisk faktor i kompetensutveckling. Hon upplever att möjligheter 

till kompetensutveckling finns men att tiden till att gå dessa utbildningar är bristande. Likt 

Yunus et al. (2013, s.128) menar Postholm (2007, s.594) att kompetensutveckling inom IKT 

tar tid och att lärare bör erhålla denna tid för att kunna arbeta med IKT och för att det ska 

fungera som en stöttning i undervisningen.    

 

Problematiken med att Smartboards i skolorna inte fungerar interaktivt, bristen på IT-support 

och otillräcklig kompetens är möjliga orsaker till att lärarna inte når nivå 3, modifiera och 

nivå 4, omdefiniera i EUMO-modellen.  Steinberg (2013, s.19) redogör för att den tredje 

nivån innefattar att uppgiften förändras. Den fjärde nivån, omdefiniera har som mål att 

eleverna ska kunna tillämpa sina kunskaper med hjälp av digitala verktyg. Utifrån lärarnas 

resonemang kring sin kompetens är det tydligt att lärarna saknar den kompetens för att ge 

eleverna den undervisning som omfattas av den tredje och fjärde nivån.   

 

En annan begränsning som lyftes av en av lärarna, Johanna var risken att elever kopierar 

texter lätt för att undvika att arbeta. Erixon (2007, s.16) redogör för att lärare upplever att 

studenter försöker maskera plagiat genom att sätta samman olika delar från samma källa. Den 

oro för plagiat som Johanna återfinns alltså i Erixons undersökning. Det finns dock åtgärder 

att vidta för att undvika att plagiat ska ske. Estling Vannestål (2012, s.110) förklarar att den 

egna personen bör vara grunden för uppgiften.  

 

Distraktion 

Båda lärarna Maria och Sofia upplever att IKT används till spel och andra aktiviteter som stör 

lärandet. Deras tankar stämmer överens med Yamamotos (2007 se Mueller och Oppenheimer 

2013, s.1159) uppfattning att datorer gör att elevernas uppmärksamhet vad gäller lärande 

försämras. Karin har liknande erfarenhet som Maria och Sofia men framhåller att lösningen är 
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att begränsa elevernas möjlighet att lägga in appar. Dels genom att det inte är tillåtet att lägga 

in privata spelappar och att eleverna inte har ett Apple-id.  

 

Karin tankar ligger i linje med de som Yunus et al. för fram. Enligt Yunus et al. (2013, s.127) 

underlättar stränga regler i datorsalen kontrollen av klassen. I det här fallet är det däremot 

tydligt att Karins resonemang främst handlar om regler kring användandet av iPads. Yunus et 

al. (2013, s.127) framhåller att det är nödvändigt att utöva kontroll av datorer för att eleverna 

inte ska distraheras av hemsidor.  I Karins resonemang kring Apple-id framgår att det är 

tillgången till olika appar på elevernas iPads som behöver kontrolleras. Att ha tydliga regler är 

därför viktigt och Hembrooke och Gay (2003, s.61) menar att det krävs en etikett kring 

tillämpning av trådlös teknik i klassrummet. Kontroll och regler framstår därmed som 

nödvändiga åtgärder för att IKT ska kunna användas i undervisningen utan att det distraherar 

eleverna. Maria förklarar dock att mognad och insikt kring att det handlar om att det handlar 

om ett arbetsredskap hos eleverna skulle vara önskvärt. Eleverna har dock inte ännu denna 

mognad och därför krävs det regler och kontroll.  

 

Ytterligare en anledning till att krävs regler och kontroll är att eleverna annars utövar 

”multitasking”. Enligt Carrier et al. (2015, ss.72-73) kan multitasking ge flera negativa 

effekter däribland stress och oro. Vad gäller elevers förmågor kan informationsbehandlingen 

bli ytlig, problemslösningsförmåga urholkas och en allt sämre kreativitet. Utifrån resultat och 

forskning är det även här viktigt att reglera elevernas användande av IKT.  

 

Hälsorisk 

En av lärarna Sara uttryckte att de traditionella verktygen är bra för att man måste vara lite 

borta från skärmen med. Detta ligger i linje med Brindova et al. (2015, s.142) som redogör för 

att arbete vid dator över 3 timmar per dag orsakar flera hälsoproblem som huvudvärk, 

ryggvärk psykiska besvär och problem med att sova. Rosen et al. (2014, s.373) nämner att 

uppmärksamhetssvårigheter, psykiska problem och övervikt är möjliga konsekvenser av 

datoranvändning. Andra tänkbara konsekvenser enligt Rosen et al. (2014, s.365) är 

depression, problem med koncentration och aggression. Dessutom leder användandet av dator 

till isolering och ensamhet. Torsheim et al. (2010, s.4) redogör för att sambanden mest 

handlar om varaktighet och ergonomi. Utifrån tidigare forskning och resultat kan då slutsatsen 

dras att skärmaktivitet kan förekomma i skolan men att det inte bör ske i mer än tre timmar 

för att undvika hälsoproblem hos eleverna. För skrivprocessens del kan detta innebära att 

läraren bör prioritera i vilka faser som IKT ger mest vad gäller lärande. I de steg där IKT 

underlättar och förbättrar elevernas lärande bör därför användandet av IKT prioriteras. I andra 

steg där IKT inte ger så stor positiv effekt för eleverna kan de traditionella verktygen 

användas.  

 

METODDISKUSSION 
Då våra frågeställningar syftar till att undersöka ett fenomen, dvs. vilka uppfattningar lärare 

har kring möjligheter och utmaningar med att använda IKT i skrivprocessen, samt vad lärare 

ser för svårigheter i samband med att använda IKT i skrivprocessen ansågs en kvalitativ 

metod i form av intervjuer vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt. Därför var det också viktigt 

att intervjufrågorna var formulerade med en sådan öppenhet och tydlighet att respondenten 

fick komma till tals och förklara utan avbrott. Intervju var även fördelaktigt för att 

respondenten skulle få möjlighet att förklara om något ansågs vara oklart. Tack vare en 
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semistrukturerad intervju kunde vi behålla fokus på vårt område samtidigt som vi fick svar på 

det vi ämnade få svar på. 

 

Vi utgick från hermeneutik (Thurén (2007, ss.94-95) i vår studie. När vi tolkade materialet 

påverkades tolkningen av våra subjektiva erfarenheter och synsätt. Det är inte självklart att 

andra skulle göra en likadan tolkning av materialet som vi gjort. Till skillnad från frågorna 

som är formulerade på ett bestämt sätt kan våra tolkningar vara varierande. Vår tolkning av 

materialet styrktes dock av att vi var två som kunde diskutera och vi kunde därför diskutera 

våra enskilda tolkningar med varandra.  Därmed kunde vi komma fram till en gemensam 

tolkning som vi har utmanat och diskuterat med varandra. Då kunde en enskild tolkning inte 

alltid stå oemotsagd utan vi kunde föra en diskussion med varandra hur materialet kunde 

tolkas. Självfallet är det också ett faktum att vårt syfte och våra frågeställningar påverkade 

vilka delar av materialet som vi lyfte fram som centralt och viktigt. En del material 

presenterades därför inte vilket det möjligen hade gjort om frågeställningarna hade varit 

annorlunda. Även Bakgrunden i vår studie påverkade tolkningen och urvalet av materialet. 

Den begränsning som gjorts rör dock endast det som inte varit relevant utifrån syfte och 

frågeställningar.  

 

Vi gör heller inte anspråk på att teckna en fullständig bild av hur uppfattningarna kring IKT i 

svenskämnet ser ut hos alla lärare i Sverige. Istället måste vi och läsare av resultatet vara 

medvetna om att situationen och därmed uppfattningar är olika beroende på var 

undersökningen genomförs. Tid är också en begränsning som gjort att vi inte har kunnat 

intervjua ett så stort antal lärare som kunde ha gett en mer komplett och mångfacetterad bild 

av vårt undersökningsområde. Däremot anser vi att vår undersökning ändå kan ge värdefull 

information kring hur lärare ser på vilka fördelar och nackdelar det finns med att inkludera 

IKT i skrivprocessen.  

 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Utifrån den genomförda undersökningen kan flera slutsatser dras kring att använda digitala 

verktyg i skrivundervisning. Tydligt är att iPad och andra digitala skrivverktyg är värdefulla 

verktyg för elever som har svårigheter med motoriken. Att använda IKT för skrivande är 

också värdefullt för elever som har tillräcklig motorisk färdighet att skriva med penna. IKT 

ger dem möjlighet att producera längre texter än vad som skulle vara möjligt att skriva för 

hand. Därmed är det värdefullt att inkludera IKT i skrivundervisningen. Däremot anses det 

inte vara ett alternativ att utelämna skrivande för hand då det är minst lika viktigt att eleverna 

får möjlighet att träna på handmotoriken som att producera texter. Dessutom förenklas arbetet 

med att redigera texter vilket underlättar för lärarna att motivera elever till att omformulera 

sina texter.  

 

En förmåga som kan få mindre betydelse och utvecklas mindre är förmågan att stava rätt och 

upptäcka stavfel. Frågan är om det är önskvärt att eleverna enbart ska förlita sig på 

rättstavningsprogram eller upptäcka och åtgärda stavfelen själv? Detta är en fråga som 

eventuellt endast kan besvaras utifrån vilka elever det gäller och om rättstavningen är 

huvudsyftet för uppgiften. Det är möjligt att fokus i första hand är att producera text och då är 

det viktigaste i första hand inte att åtgärda alla stavfel själv. Det finns möjlighet att stänga av 

rättstavning i skrivprogram men frågan lärare bör ställa sig är om eleven behöver denna 

stöttning eller ej? Vad gäller de elever som skriver med iPad eller dator eftersom de har svag 

handmotorik kan de behöva träna rättstavning på andra sätt än att skriva för hand. Hur läraren 

kan möjliggöra detta kan behöva utforskas samt diskuteras i arbetslaget. Här kan riktlinjer 
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från Skolverket vara nödvändiga för att underlätta lärares bedömning av hur elever ska lära 

sig rättstavning då papper och penna inte används i lika stor utsträckning.  

 

En annan fråga som lärare bör vara ense om vad skrivprocessen innebär och hur den kan 

tillämpas i undervisningen. Om det inte finns en enighet kring vad skrivprocessen är blir det 

svårt att avgöra med vilka verktyg som de ska kombineras med. Möjligen kan Skolverket 

bidra med en definition av skrivprocessen och med fortbildning uppnå att läraren har en 

gemensam syn på vad skrivprocessen innebär.  

 

Betydelsefullt för att framgångsrikt inkludera IKT i skrivundervisningen är att som skolan och 

lärarna utformar regler kring användandet av IKT.  Annars kan distraktion orsaka att eleverna 

inte ägnar sig åt att utföra uppgifterna de tilldelats. Då kan eleverna inte utnyttja någon av de 

möjligheter som IKT erbjuder för deras skrivutveckling. Vad gäller utvecklandet av lärarnas 

kompetens att inkludera IKT i skrivundervisningen finns det flera faktorer att ta hänsyn till. 

Dels måste det finnas ett utbud av kompetensutvecklande utbildningar men självfallet också 

tid för lärarna att delta i de här utbildningarna.  
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BILAGA 1  
 

Intervjufrågor 
Bakgrundsfrågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Vilket år tog du examen? 

3. Hur många år har du varit verksam lärare i skolan? 

4. Hur många elever har du i din klass? 

 

Huvudfrågor 

1. Hur beskriver du skrivprocessen i ämnet svenska? 

2. I vilken utsträckning har eleverna i din klass tillgång till IKT på skolan?  

3. Vad är IKT enligt dig?  

4. Vilka verktyg (datorer, iPads) finns tillgängliga?  

5. Vilka erfarenheter har du kring hur IKT kan inkluderas i svenskämnet? 

6. På vilka sätt anser du att det vore givande för dig som lärare att få utbildning i 

användandet av IKT?  

7. I vilka sammanhang föredrar du att använda traditionella läromedel?  

8. I vilka sammanhang föredrar du att använda IKT (informations- och 

kommunikationsteknik)? 

9. Vilken tillgång till teknisk IT-support har ni på skolan hur väl fungerar denna i så fall?  

 

IKT som en del av skrivprocessen  

1. Har du inkluderat IKT i skrivprocessen och i så fall hur? 

1. Vilka andra verktyg får eleverna använda sig av i skrivprocessen? 

 

Möjligheter med IKT 

1. Vilka möjligheter ser du med att arbeta med IKT i skrivprocessen? 

1. På vilka sätt tror du att IKT kan stötta eleverna i deras skrivande?/i skrivprocessen? 

 

Utmaningar med IKT 

1. Vilka utmaningar/begränsningar ser du med att arbeta med IKT i skrivprocessen? 

1. Ser du några risker med elevers skärm-arbete (IKT) för utvecklande av skrivprocess? 

Vilka i så fall? 
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BILAGA 2  
 

 
 

Informationsblad 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som läser sjunde terminen till grundskollärare 4-6 vid Högskolan i 

Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sjunde terminen skriver 

vi ett examensarbete på grundnivå med ändamålet att undersöka lärares uppfattningar kring 

möjligheter och utmaningar med att använda IKT (Informations- och kommunikationsteknik) 

i skrivprocessen i ämnet svenska. 

 

Vi önskar intervjua lärare i årskurs 4-6 som har erfarenhet av att undervisa i svenska. Således 

är vi angelägna om att få intervjua Dig. 

 

Inför, vid och efter intervjun kommer vi att följa de forskningsetiska principerna det vill säga 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet. 

För dig som medverkande innebär informationskravet att du ska få information kring syftet 

med undersökningen vilket du fått ovan. Samtyckeskravet ger dig rätten att när som helst 

avsluta ditt deltagande i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter 

inte kommer att offentliggöras samt att namn på ort, skola, klass kommer att avidentifieras. 

Slutligen innebär nyttjandekravet att den information som samlas in enbart kommer användas 

för att uppfylla syftet med undersökningen/examensarbetet. 

 

Efter avslutat examensarbete ämnar Högskolan och vi att publicera examensarbetet i Diva 

(Digitala vetenskapliga arkivet) på internet. 

 

Kontakta oss om du har några frågor kring vår undersökning 

 

Tack på förhand för att du deltar i undersökningen! 

 

Fredrik Augustsson                              Therese Jonsson Berg 

Mobil: 07XXXXXXXX                         Mobil: 07XXXXXXXX 

E-post: SXXXXXX@student.hb.se           E-post: SXXXXXX@student.hb.se 
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