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ABSTRACT 
Syftet med denna rapport var att undersöka elevers tankar kring datorn som ett 
redskap i textskapande och kommunikation i skolan, utifrån ett samhällsperspektiv. 
Med vilket menas att dagens samhälle har ett annat behov än gårdagens vilket ställer 
nya krav på skolan att förbereda eleverna för det samhället. Rapporten har undersökt 
hur elever tänker kring skriftspråkandet med datorn som verktyg och hur de skulle 
vilja att skriftspråkandet i skolan kommer gå till i framtiden. Rapporten bygger på en 
litteraturstudie följd av kvalitativa intervjuer med elever i år tre. Resultatet visade att 
flertalet av eleverna var positivt inställda till att använda datorer i sitt 
skriftspråkande. Dock visade också resultatet att datorer inte används regelbundet i 
de två skolor där de kvalitativa intervjuerna ägde rum. I resultatet återfanns både 
möjligheter och dilemman med att använda datorn i skolan. Många av dessa 
dilemman beror på att skolan inte har följt den samhällsutveckling som har skett 
genom datorns inträdde i samhället. Vidare visade resultatet på vilka möjligheter 
eleverna ser med IT i skolan som ett verktyg att nå ut till den globala världen och 
underlätta skrivsituationer.  
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1 INTRODUKTION 
 
Datorer spelar en allt större roll i vårt samhälle vilket skapar nya krav på 
samhällsmedborgarna vilket i sin tur skapar nya krav på skolan. Är eleverna i skolan 
förberedda för det samhället? Enligt Hargreaves (1998) är skolan som institution 
grundad i ett rätt och fel tänkande med tydliga ramar. Tvärtom det samhälle som idag 
representeras av global kommunikation som symboliseras av IT. Broberg (2000) 
menar att IT kommer spela en ännu större roll i framtiden vilket innebär att dagens 
elever redan i tidig ålder bör lära sig hantera IT-verktyget. Hur upplever då eleverna 
datoranvändandet? Syftet med denna rapport är utifrån det förändrade samhället, att 
undersöka elevers tankar kring datorn som ett redskap i skolan utifrån ett 
samhällsperspektiv.  Rapporten ämnar undersöka vad elever tänker om datorn som 
ett kommunikativt verktyg. Vilka tankar har eleverna kring skriftspråkandet med 
datorn och hur skulle eleverna vilja att skriftspråkandet i skolan ska gå till nu och i 
framtiden? 
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2 BAKGRUND 
I bakgrundskapitlet kommer datorns roll i skolan utifrån ett samhällsperspektiv att 
beskrivas från en mängd olika insynsvinklar. När begreppet samhällsperspektiv 
används i denna studie innebär det samhällets förändrade struktur och hur den 
strukturen inverkar på skolan och eleverna. I bakgrundskapitlet kommer först 
begreppet postmodernitet att förklaras för att utifrån det reda ut datorns roll i en 
alltmer komplex skola. Vidare kommer datorn som ett textskapande verktyg att 
belysas utifrån ett kommunikativt och pedagogiskt perspektiv.  

2.1 Dagens postmoderna samhälle 
Hargreaves (1998) menar att skolan just nu befinner sig i en kamp mellan den 
moderna och den postmoderna världen. Den moderna världen har sin grund i 
naturvetenskapen med exakta sanningar och har som mål att människan en dag ska 
ha kunskap att kontrollera naturen genom en mängd olika teknologiska framsteg. 
Skolan är född och framvuxen i en modern värld där eleverna redan från början 
skulle lära sig de absoluta sanningarna som samhället hade att förmedla. Den 
modernistiska världen är uppbyggd på att det finns rätt och det finns fel svar.  Alla 
hade sin plats i det moderna samhället så även i skolan där varje elev hade sin plats 
och läraren var den allvetande som skulle ge sin kunskap till eleverna. Människorna i 
det modernistiska samhället levde i en trygg och inrutad värld där fungerande 
koncept inte ifrågasattes. Vidare menar Hargreaves (1998) att det postmoderna 
samhället som vi är på väg in i och i viss mån redan lever i, är uppbyggd på en annan 
grund. Den postmoderna grunden är mer flexibel utan rätt och fel tänkande utan mer 
uppbyggd på komplexa mönster och samband. Den föränderliga strukturen som 
kännetecknar den postmoderna världen ser ut som den gör mycket tackvare den 
teknologi som finns. Dahlbom (2007) menar att IT är det som gör världen till en 
global mötesplats. I och med att radio, tv, telefon och Internet har slagit igenom i 
samhället har människor upptäckt andra ställen i världen och insett att det finns olika 
sätt att leva sina liv på. Vilket skapade en väg för den föränderliga människan som 
symboliserar den postmoderna tiden. Åkerlund (2008) påvisar att även elever i 
skolan har upptäckt att nätet är den plats utanför skolan som kan användas till 
publicering av åsikter, tankar och andra skrifter. Eleverna kan på så sätt visa upp och 
presentera sig själva vilket gör att stora delar av deras identitet skapas på Internet. 
Även Dahlbom (2007) visar på ungdomars viktiga roll i datorsamhället. Då det 
många gånger är ungdomar som delar filer, laddar upp och hem information och 
kommunicerar med varandra med hjälp av datorn. 
 
 Johansson och Sernhede (2003) menar att postmoderniteten är komplex och svår att 
sätta fingret på då den snarare karakteriseras av förändringar än av konkreta 
sanningar såsom moderniteten gör. Johansson och Sernhede (2003) hävdar att den 
postmodernistiska världen bör sluta tänka abstrakt och statiskt och istället betrakta 
världen mer konkret och dynamisk. Det vill säga lägga märke till sammanhanget och 
vilka konsekvenser det har på samhället i den tid och rum vi lever i just nu. 
Hargreaves (1998) menar att i den postmoderna världen är inte vetenskapen den äkta 
sanningen då det hela tiden kommer nya forskningsrön som säger mot varandra. 
Vilket gör den postmoderna världen mer sårbar än den moderna, då satsningar som 
görs ena dagen måste läggas ner den nästa. Även Johansson och Sernhede (2003) 
beskriver postmodernismen som en föränderlig värld där staden spelar en viktig roll 
för samhället.  Det är staden som knyter ihop det lokala med det globala i 
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postmoderniteten. De menar att det är i staden den lokala kulturen möter den globala 
och i denna krock förändras båda sidor och det blir svårt att i ett postmodernt 
samhälle prata om olika kulturer, utan det handlar istället om förändringar och 
flexibilitet.  

2.1.1 Datorn i skolan 
Enligt Åkerlund (2008) har skolan inte varit någon föregångare i samhället när det 
kommer till IT. De allra flesta arbetsplatser och även till viss del hemmiljöer ligger 
tvärtom långt före skolan i teknikanvändning. Folkesson (2004) hävdar att datorn är 
en viktig del i barnens kultur och vardag vilket gör att barnen har rätt till att lära sig 
använda detta verktyg för att bli goda samhällsmedborgare. Även Hargreaves (1998) 
menar att eftersom tekniken finns runt eleverna i detta postmoderna samhälle så kan 
det vara ett sätt att motivera dem, genom att låta dem använda sig av IT i skolan. 
Axelsson (1998) påpekar vikten av att det är barnen som styr datorn och får den att 
göra det barnet vill, istället för att barnet ska bli en åskådare till pedagogen som visar 
hur man gör. Genom att eleverna aktivt får experimentera med tekniken kan de 
således ta till sig de grundläggande IT-verktygen. Folkesson (2004) menar att det är 
viktigt att eleverna tidigt fått lära sig att använda datorn i ett sammanhang för att 
förbereda dem för det datorsamhälle vi lever i. Det vill säga att datorn inte är ett 
avgränsat ämne som utövas för sig självt utan ett av verktygen i skolans verksamhet. 
Broberg (2000) syftar till att ett framtids motiv är att integrera IT i lärsituationen på 
ett sådant sätt att webbaserad informationssökning och informationsbearbetning blir 
en naturlig del av lärprocessen. Axelsson (1998) hävdar däremot att på samma sätt 
som kulramen, griffeltavlan och pennan är speciella inlärningsverktyg är även datorn 
ett verktyg som på ett speciellt sätt erbjuder att hantera information, ett verktyg som 
är en stor del av elevernas värld i dagens samhälle. Broberg (2000) menar att 
pedagogerna måste hjälpa sina elever att själva finna kunskap. Det samhälle vi lever i 
behöver individer som ständigt tar till sig ny kunskap då framtiden kommer att 
innebära att eleven själv måste kunna söka reda på information. Något som även 
Dahlbom (2007) håller med om och menar att kunskap är något som skapas i 
samarbete och kommunikation. Tekniken höjer tempot i kunskapande och kreativt 
arbete, kunskapsspridning och kunskapsdelning och skapar ett nytt samhälle av 
kunskapsproduktion. Vidare menar Dahlbom (2007) att tekniken kommer underlätta 
komplicerade uppgifter i framtiden så att människan kan koncentrera sig på andra 
mer komplexa uppgifter. Vilket skulle passa in i det komplexa och föränderliga 
samhälle Sernhede och Johansson (2003) beskriver. Åkerlund (2008) beskriver inte 
bara samhället som föränderligt utan också människan. Det sättet eleven väljer att 
uttrycka sig på idag är inte säkert det sätt eleven väljer att uttrycka sig på imorgon. 
På grund av detta är datorn en stor hjälp som kan bidra med många olika uttryckssätt.  
 
Både Bolander (2001) och Broberg (2000) beskriver det livslånga lärandet och att det 
inte på något vis innebär att människan ska gå i formell skola hela livet. Tvärtom 
menar Bolander (2001) och Broberg (2000) att skolan ska finnas för att lära eleverna 
till eget lärande. I det egna lärandet spelar datorn stor roll då den förmodligen alltid 
kommer att finnas tillhands för dagens elever då chatt, e-post och surfande på 
Internet är naturliga delar av deras vardag. Pedersen (1998) och Broberg (2000) 
menar att distansundervisning kommer att finnas som ett större eller mindre inslag i 
den ordinarie skolan i framtiden just på grund av denna förmåga att kommunicera 
över tid och rum som Internet erbjuder. Klerfelt (2007) hävdar att många var oroliga 
över att datorns inträde i skolan skulle minska den mellanmänskliga 
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kommunikationen. Såhär i efterhand visar dock forskningen på helt andra resultat. 
Användandet av datorn i pedagogiska situationer sker i hög grad gemensamt och är 
allt som ofta en plats för en intensiv interaktion mellan elever, då de befinner sig i 
samma fysiska rum men även mer avlägsna platser. Calvert, Jordan och Cocking 
(2002) drar slutsatsen att det snarare är så att Internet skapar och underhåller 
mellanmänskliga relationer och fungerar ofta som en bank av sociala resurser, 
snarare än ett hinder för socialinteraktion. Även Säljö och Linderoth (2002) beskriver 
hur nya relationer mellan dator – människa men även människa – människa skapas i 
användandet av datorn. Med hjälp av datorn kan människan dels söka svar på sina 
frågor via olika Internetsidor och dels genom att ta kontakt med andra människor 
världen över och via dem få svaren hon söker.  

2.1.2 Samhällets förändrade syn på datorn i skolan 
Både Hernwall (2001) och Jedeskog (1998) nämner att det funnits olika ambitioner 
med datortekniken i den svenska skolan från 1970-talet och framåt. Hernwall (2001) 
beskriver det praktiska utformandet av datorn i skolan och skillnaden över tid. Från 
början skulle datorn användas för att utveckla ett enskilt ämne, då framförallt inom 
ämnena matematik och naturvetenskap. Därefter kom en tid då datorn användes som 
ett pedagogiskt redskap eller hjälpmedel genom olika program inom ämnet svenska 
och inom specialpedagogiken. Under senare tid vill man se datorn som en del i ett 
bredare sammanhang där datorn har ett bredare syfte att finnas till hands som 
redskap från morgon till kväll i olika sammanhang. Jedeskog (1998) däremot har valt 
att beskriva ambitionerna ur ett mer samhällsenligt perspektiv. Enligt Jedeskog 
(1998) har det funnits tre olika aspekter som påverkat datorns roll i skolan. Den 
första är inlärningsaspekten som kan förklaras genom att den bland annat ger 
variation, motivation och individualisering i inlärningsarbetet. Datorn har gett 
undervisningen nytt innehåll och ett annorlunda arbetssätt jämfört med tidigare. Den 
andra aspekten, Arbetslivsaspekten, syftar till att skolan skall förberedda eleverna för 
det kommande arbetslivet, där datorer och IT spelar en stor roll. IT-användningen ses 
som en investering för framtiden. Demokratiaspekten, som är den tredje aspekten, 
poängterar att alla elever i skolan måste få tillgång till datorer och IT, då 
användningsområdet för teknik involverar multimedia, kommunikation och 
informationssökning vilket är naturliga delar i samhället. Jedeskog (1998) menar att 
man kan skönja även en fjärdeaspekt, förändringsaspekten. Datorn ses då som ett 
medel för förändring av arbetssätt och elev- och lärarroll. Men också ur ett bredare 
perspektiv då datorn kan förhindra sådana samhällsförändringar som utflyttning från 
mindre orter och kommuner. Med hjälp av datorn kan eleverna studera på distans 
från hemkommunen och på så vis stanna kvar och skaffa arbete på orten.    
 
Pedersen (1998) hävdar att skolan står inför en stor förändring och syftar till att 
informationstekniken inte bara kommer att förändra hur man undervisar utan även 
om vad och var man undervisar. Något som beskrivs som ”samhällets snabba 
förändring genom den nya datatekniken, kräver att skolan ’följer med’ för att utbilda 
bättre och annorlunda arbetskraft” (Jedeskog, 1998, s. 17). Klerfelt (2007) menar att 
arbete vid datorn synliggör möjligheter till både mångdimensionellt lärande, 
samspelskompetens, utveckling av det verbala språket och möjlighet att uppträda 
själv. Även Van Waes, Leijten & Neuwirth (2006) anser att det är en unik situation 
som har uppstått i och med datorns införande i skolan vilket har förändrat skolans 
potential i verksamheten. Hernwall (2001) beskriver datorn som ett mycket 
mångfacetterat verktyg olikt andra verktyg som har en eller möjligtvis flera 
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användningsområden så som kameran används för att ta kort med, pennan för att 
skriva och så vidare. Dessa begränsningar finns inte hos datorn där en mängd olika 
användningsområden finns, vilket gör datorn unik i skolan då det kan användas i en 
mängd olika syften. Pedersen (1998) och Myndigheten för Skolutveckling (2007) 
anser att datorn bör användas i klassrummet som variation av undervisningen då IT 
under vissa omständigheter kan ge en positiv effekt på elevers inlärning. Dahlbom 
(2007) beskriver en framtidsvision om hur samhället kommer att se ut i Sverige år 
2025. I den visionen ser skolan inte ut som den gör idag. Framtidens skola tros vara 
mer platsoberoende då mycket av undervisning kan ske över nätet behövs inga stora 
skolbyggnader där eleverna är samlade under dagen. Eleverna kommer istället att 
integreras med närings- och arbetsliv genom att vara delaktiga med läraren till hands 
på olika företag. Dahlbom (2007) menar att på det sättet skulle all den kompetens 
som finns ute på företagen komma eleverna till nytta och de bestämda läroplanerna 
skulle suddas ut. Skolan skulle på så vis utformas utifrån de krav som finns på 
arbetskraften i samhället och utvecklas utefter dem. Med IT som hjälpmedel menar 
Dahlbom (2007) att eleverna kan integreras i samhället på ett naturligt sätt samtidigt 
som de utbildas. Människorna i det framtida samhället är snarare entreprenörer än 
arbetstagare och nätverkar aktivt då de snarare är världsmedborgare än européer 
vilket således gäller även barnen i skolan. 

2.2 Datorn som ett skriftspråkande verktyg 
Lannér (1999) menar att den elektroniska skriften kombinerar bilder och symboler på 
ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Den elektroniska texten gör det även möjligt 
att gå tillbaka och ändra på texten efterhand. Texten av idag är således inte slutgiltig 
utan föränderlig av både författaren och utomstående om den finns tillgänglig. Vilket 
betyder att både läsare och författare kan bli medförfattare på en mängd olika sätt. 
Vilket medför att uttrycket ”det står skrivet” har förlorat sin kraft då texten blivit mer 
flyktig och föränderlig i tid och rum.  

2.2.1 Skriva på datorn 
Folkesson (2004), Appelberg och Eriksson (1999) och Lannér (1999) har alla 
kommit fram till att eleverna skriver mer med datorns hjälp än med penna. Trageton 
(2005) menar att omskrivning och bearbetning av text blir ofta för ansträngande vid 
handskrift så processkrivning utesluts. Med en dators hjälp kan dock redan 
sexåringen börja med processkrivning. Desto mer eleven blir van vid metoden kan 
det framåt andra, tredje skolåret bli både fem och tio omskrivningar av en text innan 
den anses vara färdig. Vilket Folkesson, (2004) härledde till att vid handskrivning 
verkade eleverna uppleva mer skuld på grund av de fel som uppstår men på datorn 
hinner de rätta till felen så snabbt att det inte blir ett problem. Detta bidrog även till 
att eleverna var kvar längre i skrivprocessen utan att ge upp vilket ofta hände vid 
handskrivning.   På liknande sätt har Appelberg och Eriksson (1999) sett snarlika 
tendenser då de beskriver ett projekt som gick ut på att elever fick skriva e-post och 
chatta med andra elever runt om i Sverige. Vid e-post skrivandet fick eleverna ge 
respons på varandras texter, vilket innebär att texterna var väl bearbetade innan de 
sändes iväg. Lärarna kunde efter en tids brevväxlande se ett större djup 
innehållsmässigt men även att språket hade höjts en nivå som följd av ett sådant 
arbetssätt. Även Van Waes m.fl. (2006) och Dahlbom (2007) beskriver Internet som 
en möjlighet för eleverna till kommunikation, samverkan och nätverkande vilket ger 
eleverna möjlighet till återkoppling även utanför klassrummet. Något Åkerlund 
(2008) visar på, att med hjälp av Internet kan eleverna få mottagare och respons på 
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sina texter på ett naturligt sätt. Dahlbom (2007) har som åsikt att datorn gör att 
människor inte längre skriver för egen del utan det som skrivs, skrivs för att 
publiceras på Internet.  
 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) har låtit en undersökningsgrupp av 
elever i år 1 skriva olika texter för hand och på datorn. Studien visade att det inte 
alltid var den datorskrivna sagan som var bättre än den handskrivna i 
undersökningsgruppen. Vilket kan bero på svårigheten att finna bokstäverna på 
tangentbordet, något som gör att energi tas från berättarlusten. Appelberg och 
Eriksson (1999) har gjort observationer hos ett barn som tidigt i 
skriftspråksutvecklingen skrev längre texter med hjälp av datorn än för hand. Dock 
ändrades detta uppåt år två tre i skolan då eleven i stort sett slutade att skriva på 
datorn då det tog längre tid att finna bokstäverna på tangentbordet än det gjorde att 
forma dem med pennan. Även Alexandersson m.fl. (2001) har gjort en studie kring 
elevers dator- respektive papper och penna texter, de menar att de inte funnit några 
belägg för att elevtexternas kvalitet eller längd påverkats av datoranvändandet. 
Däremot är det lättare att motivera eleverna till att omredigera texten på datorn än 
text på papper, vilket leder till bättre slutresultat. Enligt Folkesson (2004), Trageton 
(2005) och Alexandersson m.fl. (2001) kan det bero på att i och med att datorn ger 
omedelbar respons blir felen inte lika stora och det går lätt att ändra på en gång. 
Dessutom hjälper datortexten till att göra elevens text läslig vilket kan vara ett 
problem vid handskrivning för vissa elever. Trageton (2005)anser att med datorns 
hjälp kan eleverna ägna sig åt textens innehåll istället för formandet av bokstäver 
vilket underlättar skriftspråkandet. 

2.2.2 IT-kommunikation 
Hård af Segerstad (2002) har gjort en studiejämförelse mellan e-post och traditionellt 
skrivna brev. Studien visade att e-post ännu inte har fått några skrivtekniska normer 
fastställda vilket leder till att folk tycks ha svårt att veta hur de ska uttrycka sig då de 
skriver e-post. Vilket resulterade i att e-post breven visade sig vara skrivna på ett 
mindre formellt vis än de traditionellt skrivna breven. I jämförelsen mellan de 
handskrivna breven och e-posten visade det sig att e-posten hade större variation vad 
det gäller skrivstilar. Studien visade även att e-postmeddelandena överlag var kortare 
än de traditionella breven.  
 
Åkerlund (2008) har undersökt hur elever kommunicerar vid datorn och menar att 
elever använder sig utav flera olika sätt att kommunicera parallellt med varandra då 
de sitter vid datorn. Vissa forum används för att få kontakt med nya bekanta och för 
att behålla kontakten med gamla bekanta andra direkt kanaler används för dagliga 
samtal via tal och skrift.  Calvert m.fl. (2002) beskriver en undersökning i USA 2001 
som visar på att 92% av de amerikanska ungdomarna som är Internetuppkopplade  
använder sig utav e-post som ett kommunikationsmedel, 72% skickar dessutom 
snabbmeddelanden till varandra via datorn. Ungdomarna beskrev 
datorkommunikationen som det sätt som man håller kontakten med både lokala och 
mer avlägsna vänner. Kommunikationsmöjligheten sågs även som Internets 
viktigaste funktion. Johansson och Sernhede (2003) menar att datorn och framförallt 
datorkommunikationen, skapar en distans mellan människor som inte längre är 
beroende av en fysiskplats för att träffas vilket är ytterligare en aspekt av det 
postmoderna samhället. Via datorkommunikation kan människor prata med varandra 
trotts stora fysiska avstånd. 
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Hård af Segertad (2002) har även undersökt hur det skrivna språket anpassas i en 
skriven nutidskonversation. Tidigare studier visar att skrivet språk måste vara mer 
utvecklat än det talade språket för att mottagaren till texten ska förstå innebörden av 
orden. Åkerlund (2008) menar att det är viktigt att uppmärksamma eleverna på de 
olika språk som används vid publiceringar på Internet. Genom att studera elevtexter 
från olika chattsidor samt andra publikationer av mer skoltraditionell typ kan 
pedagogen göra eleven uppmärksam på dessa skillnader och likheter. I Hård af 
Segerstads (2002) studie framkom det, att det finns en mängd olika strategier för att 
undvika missförstånd vid snabbmeddelanden utan att för den delen använda sig utav 
ansträngande mycket text. En strategi kan vara att använda sig utav olika 
känslosymboler så som ledsna och glada ansikten. En annan strategi kan vara att 
använda sig utav asterisker i texten, genom att skriva *ler* så har skribenten 
förmedlat en känsla till mottagaren. En tredje strategi kan vara att använda sig av 
extremt många skiljetecken för att förstärka det skrivna. Vidare menar Hård af 
Segerstad (2002) att det finns en mängd internationella förkortningar som används 
vid snabbmeddelanden för att uttrycka känslor eller vanliga uttryck. Studien visade 
även på att det fanns liknande förkortningar kopplade direkt till det svenska språket 
samt att dessa förkortningar, asterisks och symboler genomgår en ständig utveckling 
för att bli så talande som möjligt. Dessa olika förkortningar, symboler och strategier 
berättar för mottagaren av meddelandet om skribenten behärskar koden för IT-
kommunikation vilket gör skribenten till en mer effektiv användare.   

2.2.3 Teknik kontra innehåll  
Lannér (1999) har som åsikt att en handskriven text ger människor en fysisk närhet 
som inte finns i den digitala datortexten. Datorbaserad text är ett sätt att distansera 
sig från det skrivna och få en mer tankemässig kontakt med innehållet istället för att 
lägga energi på det fysiska formandet av bokstäverna. Mer tid ägnas således åt 
tankearbete rörande innehållet snarare än formen. Vilket i sin tur kan skapa mer flyt i 
skrivandet. Vissa skribenter behöver känna den fysiska upplevelsen att forma 
bokstäver och ge dem personlig prägel. De kan beskriva pennan som en och en viktig 
del i skrivprocessen (Lannér, 1999).   Ett hinder i samarbetet mellan lärare och elev 
vid datoranvändandet är enligt Folkesson (2004) att samarbetet tycks handla snarare 
om tekniken kring datorn än själva innehållet på elevens text något som således talar 
emot ovanstående antagande kring den mer tankemässiga kontakten som Lannér 
(1999) beskriver. 
 
Alexandersson m.fl. (2001) har undersökt förhållandet mellan dator respektive 
pennskrivna elevtexter. Det kunde konstateras att det tog längre tid för eleverna att 
skriva med datorn än för hand, då mycket av datortiden lades på utforskandet av 
verktyget snarare än på innehållet. Folkesson (2004) slår ett slag för att använda 
datorn utifrån ett sammanhang så att innehållet står i fokus istället för verktyget. 
Vidare menar hon att eleverna inte bara ska ”sitta vid datorn” utan medvetna 
pedagoger ska ordna ett utvecklande sammanhang där datorn är en naturlig del. 
Lannér (1999), Trageton (2005), och Folkesson (2004) anser att 
ordbehandlingsprogrammet på datorn gör det enklare att ändra texten när nya idéer 
dyker upp. Det går på ett okomplicerat vis att flytta textstycken och byta ut ord. 
Samtidigt som texten kan bearbetas på flera olika plan och på olika ställen i texten 
utan att för den saken förlora fokus på innehållet. Alexandersson m.fl. (2001) kunde 
även konstatera att i de fall då stavningskontrollen var på vid textskapandet tycktes 
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eleverna rikta all sin uppmärksamhet mot de rödmarkerade orden istället för på 
innehållet. Det vill säga att innehållet återigen fick stå i bakgrunden för tekniken.  

2.2.4 Förkunskaper  
Klerfelt (2007) menar att elevers och pedagogers agerande med datorn är beroende 
av de förkunskaper kring datorns hjälpmedel som de har med sig sedan tidigare. 
Chaib, Bäckström och Chaib (2001) vittnar om ett datorprojekt där eleverna 
beskriver samarbetet kring datorn som sådant att de elever med förkunskaper om 
tekniken var de som skötte den datorstyrda delen av arbetet. Eleverna uttrycker 
därför misstro mot samarbetet som sådant då varken de kunniga eller de okunniga 
utvecklade sitt lärande genom det samarbetet. Herrnwall (2001) anser att elever med 
större erfarenhet av datoranvändande hemifrån tycktes ta större utrymme i 
gruppdiskussionerna kring datoranvändandet i skolan. Även Alexandersson m.fl. 
(2001) kan efter studier av elevers samarbete vid datorn konstatera att elever med 
datorerfarenhet från hemmet har ett klart övertag i samarbetet vid datorn. 

2.2.5 Samarbete eller individualisering 
Under 1980-90 talet, då datorn inträdde i skolans värld fanns det stora förhoppningar 
på att datorn skulle fungera som ett perfekt verktyg för att skräddarsy instruktioner 
riktade till det enskilda barnet. Instruktionerna kunde på sådant vis vara noggrant 
utformade för att tillgodose just den elevens tempo och behov (Calvert m.fl. 2002 
och Klerfelt, 2007). Folkesson (2004) har undersökt hur datorn påverkar dialogen i 
klassrummet och undersökningen visade att eleverna samarbetade mer fokuserat och 
med ett ökat engagemang vid datorn än vid en liknande uppgift med papper och 
penna. Dock visar undersökningen att språket som används vid samarbetet är mer 
implicit än normalt tal. Det vill säga innehåller färre stavelser och fler förkortningar 
än normalt.  Alexandersson m.fl. (2001) menar att det livligare samarbetet kan bero 
på att arbetet fungera bättre vid datorn där eleverna har en skärm att rikta sin 
gemensamma uppmärksamhet mot. Vilket Alexandersson m.fl. (2001) anser bidrar 
till att samarbetet sker mer naturligt än då de ska samsas kring ett papper. I 
Appelberg och Erikssons (1999) projektundersökning framgick det att datorn 
skapade naturliga samarbeten då flera barn samlades kring datorn och även hjälpte 
varandra av nyfikenhet för att komma framåt i arbetet. Calvert m.fl. (2002) visar 
dock på amerikanska studier som beskriver en annan situation då amerikanska 
tonåringar spenderar 60 % av sin datortid ensamma. Dock ägnas mycket av denna tid 
åt social interaktion via datorn. Säljö och Linderoth (2002) åsyftar till svensk 
forskning som visar på att det är vanligare att datoranvändningen sker i en mindre 
grupp, oftast två elever, än används av en enskild elev med enskilt arbete. Främsta 
anledningen till det var tillgången på datorer eller att läraren uppmanade eleverna att 
arbeta tillsammans två och två. Hernwall (2001) har undersökt elevers samarbete 
under ett chatt och e-post projekt varav studien visade att e-post skrivande och chatt 
ofta sker i ett samarbete mellan flera elever som sitter vid datorn och författar 
tillsammans. Alexandersson m.fl. (2001) och Van Waes m.fl. (2006) menar att detta 
kan bero på att texten på skärmen blir mer tydliggjord och lättläst än på papper, 
vilket leder till att eleverna i större utsträckning kommenterar och hjälper varandra 
med stavning och meningsbyggnad. Även Jedeskog (1998) har en tanke om det 
naturliga samarbetet när det kommer till datorer i skolan och menar att bristen på 
datorer i skolan inte bara är negativt, då det tvingar eleverna att samarbeta på grund 
av det låga antalet datorer. Då övar eleverna ”sin förmåga att tänka och formulera sig 
klart” (Jedeskog, 1998, s. 19). På så vis stödjer sig eleverna på varandra och får 
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genom elevstöd utökade möjligheter att nå förståelse jämfört med om eleverna suttit 
och jobbat på egen hand eller under klassgenomgångar.   
 
Det finns även det som talar för en mer individualiserad syn på datorn. Att arbeta 
med IT gynnar enligt Myndigheten för Skolutveckling (2007) elevernas 
individualiserade lärande, som syftar till att eleverna då arbetar i sin egen takt, 
arbetar självständigt och kopplat till sina egna behov. Även Jedeskog (1998) 
framhäver liknande antaganden ”en effekt av dator/IT-användningen i 
undervisningen som snabbt framträder är den ökade möjligheten till 
individualisering” (Jedeskog, 1998, s. 19).  
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3 PROBLEM 
Denna rapport ämnar undersöka vad elevernas tankar är kring datorn som ett redskap 
i skolan. Undersökningen har en kvalitativ vinkling då vi är ute efter att synliggöra 
och förstå elevers tankar utifrån ett samhällsperspektiv. Dagens samhälle har en 
förändrad struktur vilket inverkar på skolan och eleverna. Rapporten ämnar 
undersöka hur eleverna i studien upplever datorn i skolan utifrån den förändrade 
strukturen.  Det som undersöks är;  
 

o Vad tänker eleverna om datorn som ett kommunikativt verktyg? 
o Vilka tankar har eleverna kring att skriva på datorn? 
o Hur skulle eleverna själva vilja att textskapandet gick till i skolan, nu och i 

framtiden?  
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4 METOD 
I följande kapitel beskrivs vilken metod som har använts i denna studie och hur 
datainsamlingen har gått tillväga. De etiska aspekterna belyses och dessutom lyftes 
metodkritik och hur bearbetning och analys har genomförts.  

4.1 Val av undersökningsmetod 
Eftersom syftet med undersökningen är att ta reda på vad elever har för tankar om ett 
visst fenomen är enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) kvalitativa 
intervjuer en bra utgångspunkt i att bättre förstå eleverna. Därav föll valet just på en 
kvalitativ intervju som metod för att undersöka elevernas tankar. Målet med en 
kvalitativ forskningsintervju, är enligt Kvale (1997) att ”erhålla nyanserade 
beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld” (Kvale, 
1997, s. 36). På liknande sätt menar Gillham (2008) att den viktigaste styrkan vid en 
intervju, är att få fram berättelsen om människors upplevelser och erfarenheter, och 
vad de känner och tänker kring dem. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 
menar vidare att om man som pedagog vill ta reda på vad och hur eleverna tänker 
måste man sätta dem i lägen där de behöver reflektera, detta gärna genom ett samtal 
där eleverna delar med sig av sina tankar. Även Kvale (1997) menar att det är genom 
samtal som människor får veta något om varandras erfarenheter och tankar, utifrån 
det valdes intervjuerna att utföras likt ett samtal. Forskningsintervjuer kan bygga på 
vardagliga samtal och är en dialog med ett syfte och en struktur. Genom att 
omsorgsfullt ställa frågor och lyhört lyssna till de givna svaren kan forskaren 
definiera och kontrollera situationen, eftersom samtalet inte sker mellan likaställda 
parter, utan det sker i en maktsymmetri (Kvale (1997).  
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en delvis strukturerad intervju, vilket 
innebär att intervjuaren inte följer undersökningsinstrument (se bilaga två) slaviskt 
från början till slut, utan att har möjligheter att följa upp svar som eleverna ger 
genom att kontra med följdfrågor. Vilket är något som Gillham (2008) lyfter som ett 
positiv tillvägagångssätt då den halvstrukturerade intervjun är den viktigaste 
intervjuform, eftersom den innehåller ”en flexibilitet som balanseras av struktur och 
därmed ger data av god kvalitet” (Gillham, 2008, s. 103). Under intervjuerna 
eftersträvades att skapa en situation där eleverna kände att de satt och hade en dialog 
och inte en utfrågning och genom följdfrågorna visade intervjuaren på ett stort 
intresse av vad de hade att berätta.  

4.2 Urval  
Studien innefattar 48 intervjuade elever ifrån två olika skolor, skolor som inte har en 
uttalad datorprofilering. Eleverna som deltog i undersökningen går alla i skolår tre. 
Just denna målgrupp var intressant eftersom elever i skolår tre har vid det här laget 
utvecklat sitt skriftspråkande och textskapande så pass att eleverna har erfarenheter 
av att skriftspråka på olika sätt. Vilket var av hög relevans i undersökningen.  
 
I en av de intervjuade klasserna, medverkade hela klassen och klassläraren parade 
ihop de elever som skulle delta i undersökningen på grund av undervisnings 
praktiska själ. Medan i den andra klassen fick intervjuaren själv slumpvis para ihop 
de elever som fått tillåtelse och ville delta i intervjun.  
 



14 

4.3 Undersökningsinstrument  
I utformandet av intervjuinstrument fanns syftet som utgångspunkt och utifrån det 
valdes att dela upp frågorna till eleverna i tre teman – allmänt, nutid och 
framtidsvision (se bilaga 2).  De allmänna frågorna, som var de inledande, var 
formulerade så de öppnade upp eleverna för ämnet, medan nutidsfrågorna sedermera 
kom in på hur eleverna upplever skriftspråkandet och kommunikationen med datorn i 
skolan och i hemmet. I sista temat, framtidsvisionen, får eleverna svara på hur de 
själva skulle vilja göra i skriftspråkande situationer i framtiden. Utifrån dessa teman 
utformades sedan frågorna som skulle ge svar på elevernas syn på datorn som 
verktyg för textskapade och kommunikation. Syftet med de allmänna frågorna var 
som ovan nämnt att leda in eleverna på ämnet men även att få dem att börja fundera 
på sin egen textskapande situation. Genom den första frågan öppnar intervjuaren upp 
för reflektion över de vardagliga skriftspråkande tillfällen som eleven upplever 
dagligen. De efterföljande frågorna valdes ut på grund av att de mer ingående kan gå 
in på olika skriftmetoder och på så vis kan eleverna själva komma in på ämnet datorn 
på ett naturligt vis. Nutidsfrågorna syftar till att eleverna ska förklara sin 
skrivsituation i skolan och utifrån de skrivprojekt som pågår i klasserna kan sedan 
respondenterna beskriva sitt skriftspråkande. Genom att först fråga om 
skriftspråkandet i det aktuella projektet leds eleverna in på skrivning i skolan och kan 
på ett naturligt vis leda in på frågorna hur de skulle vilja skriva i skolan.  För att få en 
klar bild av datorn som sådan valdes att låta eleverna förklara datorns för och 
nackdelar som sista del av nutidstemat. Som avslutning valdes att, utifrån syftet 
undersöka hur eleverna skulle vilja att skriftspråkandet ska gå till i framtiden och 
varför de skulle vilja ha det så, för att få en djupare insyn i deras framtidsvision.  
 
Innan intervjuerna satte igång gjordes en provintervju för att kontrollera att frågorna 
var formulerade på ett, för eleverna, förståeligt sätt, samt att svaren gav svar på det 
studien ämnade undersöka. Både Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) och 
Wärneryd (1990) nämner betydelsen av att pröva sina intervjufrågor innan själva 
intervjusituationen, just för att det kan vara svårt att veta innan hur eleverna kommer 
att tolka frågorna. Efter en eller ett par provintervjuer finns då möjligheten att 
formulera om frågorna så undersökningsinstrumentet och dess svar passar bättre in 
på frågeställningen. I studien genomfördes en provintervju och efter den intervjun 
ändrades formuleringen av de två sista frågorna att innefatta ordet framtiden. På 
grund av att eleverna i provintervjun inte tycktes förstå hur de skulle svara på frågan 
då vi endast frågade hur de skulle vilja skriva i skolan. 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) har som åsikt att uppföljning på 
elevernas svar är det som har betydelse för intervjuns utveckling, något som tagits till 
beaktning vid intervjutillfällena. För att ha stöd för dessa följdfrågor utvecklades en 
del följdfrågor så som Hur tänker du då?, Kan du förklara lite mer om detta?, Hur 

kändes det…? och Tror du att man kan göra så i skolan också? För att inte enbart 
skrapa på ytan i elevernas tankar utan även komma på djupet. (se bilaga 2) Under 
intervjutillfällena användes dock även andra naturligt inlagda följdfrågor.  

4.4 Genomförande  
Ett par veckor innan intervjuerna tog plats kontaktades pedagogerna på de tilltänkta 
skolorna och de tillförfrågades angående intervjua eleverna i klasserna. 
Vetenskapsrådet (2002) anser att information skall ges antingen muntligt eller 
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skriftligt och efter att pedagogerna gett klartecken, valdes att gå ut med ett skriftligt 
besked till föräldrarna (se bilaga 1).  
 
Innan intervjuerna med eleverna, tillfrågades respektive lärare om de kunde kortfattat 
berätta om ett aktuellt skrivprojekt som pågick i klassen. Detta kunde sedan fungera 
som en inkörsport för intervjufrågorna som var relaterade till nutidstemat i 
undersökningsinstrumentet (se bilaga 2), något som Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000) menar kan vara till fördel vid en intervjusituation. Att 
intervjuaren använder sig av en för eleven känd situation eller upplevelse för att 
lättare föra intervjun framåt. Vilket innebär att det är av vikt att pedagogen har en 
gemensam referensram med eleverna och att intervjuaren har kunskap om det den 
intervjuar om, vilket gör det lättare att tolka och analysera svaren (Doverborg och 
Pramling Samuelsson 2000). 
 
Intervjuerna genomfördes med en intervjuare på plats. Vidare valdes att spela in 
intervjuerna med bandspelare och att genomföra intervjusamtalet med eleverna två 
och två. Skälet var att eleverna skulle känna trygghet i att vara tillsammans med en 
kamrat och inte behöva sitta ensam och känna sig utsatt. Något som Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) anser kan leda till att eleverna gör intryck på varandra 
och framkallar nya funderingar och frågor. Vidare valdes att intervjua eleverna två 
och två eftersom om gruppen varit större kan variationen i gruppen bli så stor att 
någon eller några elever tar övertag av konversationen. Vilket i sin tur kan leda till 
att dessa elever inte alls bjuder in de andra elevernas tankar som då blir tysta, vilket 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) varnar för. Varje intervju tog mellan 
fem till tjugo minuter att genomföra, vilket berodde på att vissa av eleverna hade 
mycket de ville dela med sig av medan andra var lite mer fåordiga. Totalt blev det 
insamlade intervjumaterialet cirka fyra timmar.  
 
Intervjuerna genomfördes på en lugn och avskild plats på båda intervju skolorna, 
utan en massa avbrott i form av ringande telefoner eller personer som behöver 
utnyttja utrymmet. Anledningen var för att eleverna skulle kunna koncentrera sig och 
inte tappa vare sig fokus eller intresset på innehållet i intervjun, något som 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) lyfter fram som en viktig detalj vid 
barnintervjuer. Liknande hävdar Gillham (2008) som menar att intervjuaren bör hitta 
ett bekvämt rum där samtalet blir stört så lite som möjligt samt att bakgrundsljuden 
är minimala, eftersom bandspelaren inte är selektiv i sitt upptagande. Vidare menar 
Gillham (2008) att intervjuaren måste tänka på att ta med sig både extra batteri och 
kassettband, något som intervjuarna hade i åtanke i valet att använda diktafon för att 
spela in intervjuerna. Diktafon användes för att kunna få med alla nyanser av 
elevernas svar och inte missa någonting, vilket även är något som Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) menar är ett praktiskt upplägg. Vidare finner 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att det är ett förargligt moment att 
oavbrutet anteckna, för att många av svaren kan gå förlorade. Genom att registrera en 
intervju med hjälp av bandspelare menar Kvale (1997) att intervjuaren istället kan 
koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Och dessutom kan inspelningen 
återanvändas för att lyssna om när intervjun sedan skall transkriberas.   
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4.5 Bearbetning och analys 
De svar som samlades in från intervjuerna analyserades och kategoriserades enligt 
Doverborg och Pramlings (2000) metod, att gruppera elevernas svar i kategorier som 
symboliserar deras sätt att tänka kring olika fenomen. Vidare har hänsyn tagits till 
hela intervjun då tolkningen av svaren skedde. Vilket beror på att barnen kan i olika 
situationer beskrivit samma fenomen och på så vis kan analys ske av vad det är 
eleverna ger uttryck för i intervjun. Kategorierna framkom då materialet 
analyserades utifrån ett samhällsperspektiv, och kunde med hjälp av 
bakgrundskapitlet väga in olika samhällsaspekter som gick att utläsas i elevernas 
svar. Då resultatet tolkades fanns det som Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000) anser, inga rätt eller fel svar, utan det utgicks från att alla barn svarade utifrån 
den förförståelse de hade om ämnet. Utifrån det fördes olika svar samman till de 
olika kategorierna baserade på elevernas tankar.  I bearbetning har fokus legat först 
på att finna de svar som är relevanta för undersökningen och sedan göra en analys av 
dessa för att sedan sortera upp dem i kategorier. 

4.6 Metodkritik  
När man intervjuar elever två och två finns en risk att eleverna tar olika mycket 
talutrymme. Alla elevernas tankar kanske inte riktigt kommer fram då någon av 
eleverna är mer pratsam än den andra och tar över, och den tystare eleven kanske 
kopierar sina svar av sin kamrat, något som Doverborg och Pramling Samuelsson 
lyfter som en viktig aspekt att tänka på vid barnintervjuer, vilket kan ha varit fallet i 
vissa av intervjuerna. Urvalet av elever skedde på olika sätt då pedagogen parade 
ihop elever i den ena skolan medan intervjuaren själv parade ihop och bestämde 
urvalet i den andra skolan vilket kan ha inverkan på resultatet.  
 
Viss kritik kan riktas mot att hälften av intervjuerna tog plats på en måndag och den 
andra halvparten skedde på en onsdag och en torsdag, vilket gör att frågan ”Kan du 
berätta om alla gånger du skrev något, i någon form under gårdagen, från att du 
vaknade tills du gick och lade dig?” (se bilaga 2) tappar lite vikt då vi hade tänkt oss 
att ”gårdagen” skulle syfta till föregående skoldag och inte helgdag. Dock valdes 
ändå att efterfråga gårdagen då fredagen kändes som alltför avlägsen i 
sammanhanget.  
 
Vid val av inspelningsmetod menar Kvale (1997) att när man spelar in med 
bandspelare går man miste om de visuella aspekterna av intervjusituationen, vilket 
inte hade hänt om en videokamera hade använts. Som till exempel 
intervjupersonernas kroppsspråk, något som dock Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000) tycker det räcker att man minns tillbaka och antecknar för hand 
efter varje intervju. Intervjuarna antecknade kortfattat elevernas kroppsspråk och 
intresse efter varje intervju det finns dock en risk att vissa rörelser eller miner glömts 
bort. Då intervjuerna utfördes av två olika intervjuare kan även det ha inverkat på 
resultatet. På grund av intervjun var halvstrukturerad kan viss skillnad i frågorna 
förekommit hos de olika intervjuarna.  

4.7 Giltighet och tillförlitlighet   
Studien har god giltighet, det vill säga att den har undersökt sitt syfte vilket Thurén 
(1991) menar är kriterierna för god giltighet. Utifrån de svar som inkommit har sedan 
försök att förstå innebörden av elevernas tankar kategoriserats. I en kvalitativ 
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undersökning - vilket innebär att intervjun är förutsättningslös och det är 
intervjupersonernas tankar och upplevelser man vill undersöka, kan giltigheten 
många gånger ligga i att upptäcka det som är mångtydligt och motsägelsefullt i 
intervjun (Patel & Davidsson, 2003). I ett antal av intervjuerna återfanns att eleverna 
ibland sa emot sig själva, vilket kan vara ett tecken på god giltighet. Men som Patel 
och Davidsson (2003) poängterar, varje kvalitativ granskning är olik den andra och 
det är därför svårt att säkerställa några fasta regler för att garantera god giltighet i 
analysen, men i det stora hela är undersökning tillförlitlig med god giltighet. Kvale 
(1997) menar att om ledande frågor ställs till lättpåverkande undersökningspersoner, 
såsom små barn, kan stoffet lätt bli ogiltigt. Vilket bidrog till att i största mån 
undveks ledande frågor, med undantag då intervjuaren vill försäkra sig om något 
eleven sagt i tidigare utsago.  
 
Patel och Davidsson (2003) anser att om en person ger olika svar på samma fråga så 
behöver inte det betyda att en kvalitativ undersökning har låg tillförlitlighet – att 
intervjun är utförd på ett otillförlitligt sätt. Detta kan istället vara ett tecken på att den 
intervjuade reflekterat över sitt tänkande och omvärderat sitt ställningstagande. I en 
kvalitativ undersökning närmar sig tillförlitlighetsbegreppet giltighetsbegreppet, 
vilket gör det svårare att tala om tillförlitlighet i en sådan undersökning. Av den 
anledningen är det svårt att resonera om tillförlitligheten i studien. 

4.8 Etiska aspekter 
Informationsblanketterna som delades ut innehöll en kort beskrivelse om varför 
intervjuerna skulle äga rum samt vad intervjuerna skulle handla om, så föräldrarna 
hade en möjlighet att antingen neka eller acceptera sitt barns medverkan, något som 
både Wärneryd (1990) och Patel och Davidsson (2003) menar är av stor vikt, att gå 
ut med information till de berörda parterna så de har en möjlighet att ta ställning till 
om de vill delta eller ej. Vilket bidrog till att även eleverna tillfrågades om de ville 
delta innan intervjun startade. När undersökningspersonerna informeras om studiens 
generella syfte och hur den är upplagd i stort, kallar Kvale (1997) det för informerat 
samtycke, vilket dessutom innebär att undersökningspersonerna deltar frivilligt. I 
informationsblanketten klargjordes att intervjuerna med eleverna är anonyma, något 
som Kvale (1997) och Vetenskapsrådet (2002) beskriver vikten av - att 
undersökningspersonernas privata data inte får redovisas, utan skall hållas 
konfidentiellt, likaså skall de intervjuade hållas anonyma. Vidare förtydligades för 
eleverna att ingen annan än intervjuaren skulle få höra inspelningarna av 
intervjuerna. Det enda som skulle ske med inspelningarna var att intervjuaren skulle 
skriva ut vad som sades men att namn inte skulle användas i resultatet. Gillham 
(2008) menar att intervjuaren är ansvarig för det som kommer fram i samt att en 
forskningsintervju inte är ett terapeutiskt samtal och därför är det av stor betydelse 
att inte lägga till en stil som uppfordrar till olämpliga förtroenden. Dessa aspekter har 
tagits hänsyn till i intervjuerna.  
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5 RESULTAT 
I resultatkapitlet redovisas intervjuerna med eleverna genom olika citat som 
representerar de olika kategorier som återfunnits bland elevernas tankar.  Elevernas 
utsago representeras av E, E1 och E2 medan intervjuaren representeras av I. Under 
intervjuerna återfanns att eleverna hade många funderingar kring datorn som 
skriftspråkande medel. Två huvudkategorier kunde identifieras bland elevernas svar. 
Det fanns svar som tydde på datorn som en möjlighet till lärande och svar som 
återgav hinder med datoranvändandet i skolan. Vilka fick bilda de två rubrikerna 
möjligheter och dilemman med datorn i dagens skola. Dessa två kategorier har sedan 
delats upp i flera underkategorier utifrån mönster som uppfattades i elevernas svar 
(se nedanstående modell). 

 
 

Figur 1. Ovanstående modell förklarar hur de två huvudkategorierna delas in i 

fem respektive fyra underkategorier.  

5.1 Datorn – en möjlighet i skolan 
Flertalet elever ser datorns möjligheter i lärandet samt datorns 
utvecklingsmöjligheter i skolan. Eleverna har många framtidsförhoppningar kring 
skriftspråkande och informationssökning i skolan. Under denna rubrik är 
kategorierna uppdelade utefter de olika möjligheter som återfanns i intervjuerna.  

5.1.1 Skriftspråkande på olika sätt  
Flera av eleverna berättar om stora fördelar med datorn och kan göra långa 
utläggningar om dess fördelar men ger samtidigt en klar bild av att den aldrig kan 
ersätta enkelheten i att skriva med papper och penna.  

I –Vilka fördelar ser ni med att skriva på datorn då? Vad är det som är bra med 
att skriva på datorn? 
E1 – Det går snabbt ehh, man blir inte så trött i händerna inte lika mycket som att 
skriva.  
E2 – Man behöver inte bläddra blad. 

Ovanstående citat visar hur eleverna har en god inblick i att datorn är ett av flera 
verktyg som kan användas till att skapa text, och att vissa verktyg kan användas med 

Datorn – en möjlighet i skolan Datorn – ett dilemma i skolan 
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större fördel vid vissa tillfällen jämfört med andra. Eleverna visar vidare på en 
klarsynthet då de bekräftar att de olika skrivsituationerna kräver olika verktyg och 
har insikt i flexibiliteten att skriva på datorn. Vilket är något eleverna vid flera 
tillfällen nämner och syftar då till enkelheten med att ändra i texten om något 
exempelvis skulle bli fel.  

I - Men själva skrivandet på datorn, finns det nåt som är bra där? 
E - Att man enkelt kan ta bort om man skriver fel… 

Vissa elever ser smidigheten med att skriva på datorn, då det är enklare att ta bort 
något som blivit fel, ändra och flytta stycken.  

5.1.2 Datorn som en lösning på modernitetens brister  
Ur några elevers tankar kunde urskiljas en vilja att bryta sig ur modernitetens fasta 
former och bli sina egna individer. Vilket yttrar sig i att eleverna tycktes söka efter 
alternativa vägar till den traditionsbundna klassrumsundervisningen.  

I – Varför skulle du vilja ha en dator i bänken? 
E – Man kan se hur allting stavas, man kan kolla på film när man tycker det är 
jobbigt att räcka upp handen, så bara kollar man.  

Eleverna tycks vilja styra över sitt eget lärande utan att behöva vänta på lärarens 
klartecken innan de kan eller får gå vidare och de ser datorn som ett hjälpmedel för 
det. Eleverna visar också på att de har förståelse för en mer komplicerad teknisk 
utrustning som hjälpmedel vid textskapande. Vad nedanstående elev försöker 
beskriva är en ’touch screen’ handdator där användaren med hjälp av en speciell 
penna kan skriva på en mindre platta som kan läsa av vad användaren skriver och 
visa det på en skärm. 

E – Ja på datorn kan man ju skriva på olika sätt.  
I –  Olika sätt på datorn ja. 
E – Men ehh… man kan säga att det finns ungefär två sätt för sen kan man ju… 
sen finns det ju sån där penna och … och ett sånt typ, ett liten platta som man 
gör såhär och då kommer det upp på skärmen. 

Med den nya tekniken som ovanstående elev beskriver hamnar texten i datorn på en 
gång. De som känner sig mer trygga i det beständiga pennskrivandet kan fortsätta att 
skriva på det viset. 

5.1.3 Elever ser framtidsmöjligheter 
I intervjuerna framkom det att eleverna hade flera olika idéer till hur de kan tänka sig 
att utveckla skrivandet i skolan. Såsom att ha ständig tillgång till datorn som 
textskapande verktyg.  

I - … hur tror ni man skriver i framtiden i skolan? Hur skulle ni vilja att det var i 
framtiden? 
E1 – ehhh… 
E2 – Vad tycker du? 
E1 – Jag vet inte. Kanske… mycket lättare eller nånting… 
I – Jaha, hur ska det bli lättare tror ni? 
E1 – jag vet inte… 
E2 – Man kanske får en bärbar dator 
I – En bärbar dator..? 
E1 –  Ja! Som man kan skriva på…  
I – Jaha det skulle bli bättre då? 
E1 – Jaa… 
I – Varför skulle ni vilja ha det så? 
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E2 – Eller en vanlig dator 
I – Eller en vanlig dator..? 
E1 – Annars kan man ha den bärbara i bänken, sen tar man fram den när man ska 
skriva…  

I flera av intervjuerna återfanns även att eleverna har framtidsvisioner om att 
skrivandet kommer ske genom olika sorters diktering alternativt olika sorters 
tankeläsning genom tekniska hjälpmedel.  

E – … jag då skulle jag vilja så här att man typ har en liten mick här (visar på 
kinden) sen pratar man in vad man vill skriva sen är det nån annan som skriver åt 
en såhär typ en magisk penna eller nånting…   

Funderingarna visar på att eleverna anser att skrivprocessen är en krävande situation 
och att de gärna ser hjälpmedel i framtiden, som kan underlätta i denna process.  
 

5.1.4 Kommunikationsmöjligheten  
Flertalet elever har uppmärksammat möjligheten till att kommunicera med 
omvärlden genom MSN, e-post och onlinespel. Till största del utövas denna slags 
kommunikation i hemmet, med undantag för viss möjlighet till tillgång på 
fritidshemmet.  

E1 – Jag brukar vara inne på , då skriver man…  
E2 – Jag skriver när jag är där till jätte många. 
I – På MSN? 
E2 – Ja, men det är jobbigt när alla femton är inne eller typ flera hundra och sen 
är dom inne allihop samtidigt. 
I – Och då måste du skriva till allihopa? 
E2 – Ja… 

Citatet tyder på en inblick i det postmoderna samhället där den flexibla 
kommunikationen har en tydlig roll, samtal kan föras parallellt med flera olika 
respondenter. Det går dock att skönja en viss frustration hos vissa elever som känner 
ett tvång att kommunicera med alla aktiva kontakter (alla som är online).  

5.1.5 Informationssökning 
Flera av eleverna ser datorn som ett sätt att bland annat söka reda på ny och värdefull 
information.  

E- Man kan göra grejor och hitta grejor som man inte vet som om man gör typ 
läxan fast man det är ju typ fast nu gör vi ju inte det själva men.. när man är 
större kan man ju kanske hitta lite grejer som min storasyster hon hade Harry 
Potter då fick hon reda på det där… 

Datorn ses som ett medel för att nå den önskade vetskapen. De förstår att de i 
framtiden kommer ha nytta av vetskapen att själv vara kapabel till att söka reda på 
aktuell information. Kopplingen till dem själva i dags datum är dock inte lika klar.  
Det verkar inte som att eleverna i undersökningen vet själva hur man gör en 
Internetsökning. Dock är de övertygade om att de i framtiden kommer att behöva den 
kunskapen.   
 

5.2 Datorn - ett dilemma i skolan 
Det fanns även de svar bland respondenterna som belyste olika dilemman med 
datoranvändandet i skolan. Dessa elever är över lag positivt inställda till 
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datoranvändandet i skolan men såg vissa negativa aspekter som måste övervinnas 
innan datorn kan användas optimalt i skolan.  

5.2.1 Modernismens kvarlevor i skolan 
Elevernas tankar visar på ett behov av den modernistiska tryggheten, med den 
beständiga texten och känner oro för det föränderliga skrivandet. Eleverna beskriver 
datortexten som en flyktig text och har svårt att veta hur de ska förhålla sig till den. 

I – Varför föredrar du att skriva med penna framför datorn?  
E – Mmm, man blir mer stolt och glad för sig själv om man har skrivit, eller 
sådär. 

Eleverna uttrycker det som att den handskrivna texten är mer personlig och den 
datorskrivna texten får en större distans till den egna personen. Dock visar elevernas 
svar att de inte får ta del av IT-tekniken.  

I – Och när ni ska skriva sådana texter som är lite längre, vilket sätt tycker ni är 
bäst att använda då? 
E1 – Vi skriver bara på vanligt papper… 

I intervjuerna fanns flera liknande uppgifter om att datorn inte används regelbundet i 
skolarbetet. Vissa elever beskriver att de enbart använt datorn i år 1 och andra elever 
nämner att de endast kommit i kontakt med datorn i skolan vid enstaka tillfälle. 

5.2.2 Elevers varierade förkunskaper 
Intervjuerna visar även på en skillnad mellan de elever som tycks bemästra tekniken 
och ser sig själva som experter och de elever som tycks vara mer osäkra och 
undervärdera sin egen kompetens.  

I – Om ni skulle skriva en lång text vad skulle ni använda då? Penna eller dator?  
E1 – Jag brukar jag vet inte vart man går in på och skriver på  
E2 – Windows media word 
I – Men om du fick hjälp med det skulle du vilja skriva på datorn då? 
E1 – Näe. Jag hittar inte bokstäverna så snabbt 
E2 – Jag kan titta på dig och skriva (visar i luften hur han skriver på ett 
tangentbord) 
I – Oj! Du har övat jätte mycket då? 
E1 – Jag är jag är inte så ofta på datorn som du är så jag har inte koll på 
bokstäverna 
E2 – Det är bara att gå in… 
I – Så du skulle helst vilja skriva på papper då? 
E1 – Ja. 
E2- Jag går bara in på Windows media word player så går det.  
I – Varför skulle du välja att skriva på datorn då? 
E2 – För att det är mycket enklare och jag kan alla bokstäver utantill i princip. 

I intervjuerna framgår det att eleverna med förkunskaper inom IT-användandet har 
till största del fått dessa från hemmet och har på så vis ett försprång jämfört med sina 
klasskamrater. Dock finns alltid en risk att eleverna skapar sig en feluppfattning, likt 
eleven ovan som använder sig av ett felaktigt uttryck. Det finns tankar hos eleverna 
som visar på en brist i dagens skola vad det gäller skriftspråkande på datorn men det 
finns även en tro på att det kommer förändras i framtiden.  

I – Om ni fick bestämma helt själva i framtiden, hur skulle ni vilja skriva i 
skolan då?  
E1 – data!! 
I – mmm, varför skulle du vilja göra det?  
E1 – För det är roligare…  
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I – Ok…   
E2 – ehm, på data…  
I – Åh, varför det?  
E2 – För… eh… då kommer man nog hitta knapparna lättare också. Framtiden 
kommer bli mycket bättre. 

Eleverna tycks förstå datorns fördelar men inser att det krävs övning för att bemästra 
datorn som hjälpmedel och återigen visar eleverna tilltro till framtiden.   

5.2.3 Datorn på egen hand 
I intervjuerna framgår att eleverna sitter själva vid datorn då de stöter på problem, 
vilket leder till att många elever känner frustration över enkla skrivtekniska 
funktioner. 

E1 – Ibland kommer det nåt streck vid nåt av bokstäverna så ska man få bort 
den. Om man trycker bort den så försvinner hela texten det bara (visar med 
händerna hur det flyger bort)  
E2 – Nu förstår jag inte vad du menar? 
I – Du menar ett sånt rött streck under en del av orden? 
E1 – Det betyder att det är felstavat väl? 
I – Ja just det. Kan det vara lite jobbigt med att skriva på dator? 
E1 – Ja och sen   
E2 – Så blir det inte på min, det är bara när man skriver på skolan. 
E1 – Ja ibland blir det så på min och då när man tar bort det så förstörs hela 
allting  

Eleverna tycks inte få tillräckligt med information om textskapande på datorn. Då de 
inte är bekanta med och vet hur de ska hantera dessa skrivtekniska hjälpmedel som 
finns på datorn.  

E – … är nog svårare på datorn att bläddra blad. För om man har skrivit en sida 
så måste man ju öppna en till ruta. 

Även ovanstående citat visar på att eleverna i vissa fall har fått en ofullkomlig bild 
av verktyget då de inte riktigt har förståelse kring hur man använder det korrekt. Det 
finns även andra riskfaktorer med att eleverna sitter ensamma vid datorn i skolan och 
i hemmet. Några elever har reflekterat över en mycket allvarlig aspekt av den snabba 
kommunikation som sker genom datorn.  

I - Vilka nackdelar finns med att skriva på datorn? 
E - Man kan ju få nån som mobbas i skolan som skickar brev till en… 

Eleverna beskrev hur det negativa i skolan nu kan, i och med datorn, följa med till 
hemmet eftersom människor inte längre måste vara på samma plats för att kunna 
kommunicera med varandra.   

5.2.4 Praktiska hinder  
Eleverna visar i intervjuerna viss misstro till datorns införande i undervisningen, de 
ser flera brister och problem som måste lösas om skriftspråkandet med datorn skall 
bli en möjlighet. De hinder som eleverna ser är både ekonomiska och 
utrymmesmässiga.  

I – Om ni suttit i skolan och sen skulle ni skriva nånting, hur skulle man göra? 
Skulle ni ha varsin dator eller skulle ni allihop skriva med papper och penna? 
Hur skulle ni vilja att det såg ut? 
E1 – Dator! 
E2 – mhm papper och penna att skriva med annars så skulle det bli så dyrt. 
E1 – mm  
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E2 – Tänk att köpa en helt ny dator bara för en lektion 

Eleverna beskriver ett missnöje över de fåtal datorer som finns att tillgå och tycks 
inte ha något hopp om att få fler till klassrummet. Men det finns även andra hinder 
som tycks vara svåra att övervinna.  

E1 – Sen har dem inge, kopiatorn ligger långt ut i rummet så man kan inte skriva 
på datan sen har vi bara två datorer. 

Eleverna tycks se bristerna som finns men ser inga praktiska lösningar på de hinder 
som de nämner.  

I – Jaha, hade ni velat skriva mer på datorn? 
E2- mm, men det skulle varit flera. 

Svaren visar på att skolan har svårt att anpassa datorn till de yttre faktorer så som 
lokaler, datormängd, lärartillgång och kompetens, elevmängd med mera. Vilket gör 
att den i många fall utesluts från lektionerna.  
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6 DISKUSSION 
I följande avsnitt kommer bakgrundskapitlet diskuteras mot resultatet utifrån 
rapportens problemställning, vilket kommer att ske under två olika huvudkategorier;  
Datorn – en möjlighet i skolan och Datorn – ett dilemma i skolan. Avslutas gör 
diskussionen med ett slutord och tänkbar vidare forskning.   

6.1 Datorn – en möjlighet i skolan 
Likt Dahlbom (2007), Folkesson (2004) och Trageton (2005) finner eleverna många 
utvecklingsmöjligheter med datorn i samhället, de ser möjligheter till att variera sitt 
skrivande men även datorn som nyckel för att lösa de brister som finns i skolan idag, 
med olika fantasifulla framtidsvisioner för skrivandet i skolan. Eleverna visar likt 
Hård af Segerstad (2002) och Calvert, Jordan och Cocking (2002) att kommunikation 
via datorn är en av de stora utvecklingsmöjligheterna.  Men tar även likt Jedeskog 
(1998) upp informationssökning via datorn som en viktig aspekt vilket kommer att 
diskuteras i detta avsnitt. 

6.1.1 Skriftspråkande på olika sätt 
Såsom Johansson och Sernhede (2003) beskriver det handlar postmodernismen om 
flexibilitet och förändringar. Eleverna tycks ha en god inblick i denna flexibilitet då 
de ser olika verktygs för- och nackdelar och kan väga dessa mot varandra. Vilket 
Axelsson (1998) hävdar är just det som skolan ska inse, att datorn är ett verktyg 
såsom vilket annat som helst i skolan. Frågan är dock om det är bara ett verktyg 
såsom vilket annat som helst? Pedersen (1998) beskriver datorn ur ett bredare 
perspektiv där tekniken ska förändra inte bara vad som undervisas om utan även hur 
och var undervisningen äger rum. Om detta faktum vägs in i begreppet flexibilitet 
återfinns inte någon flexibilitet i elevernas utsago om skolan. Elevernas svar visar 
enhälligt på att datorn inte är något som används i skolarbetet. Dock har vissa elever 
stor inblick i det senaste inom IT och visar på en inblick i de möjligheter som finns 
med den. Således är den flexibilitet som återgavs i resultatet ett fenomen som endast 
äger rum i hemmet. Om det ens kan nämnas som flexibilitet utan snarare tycks 
eleverna se datorn såsom Axelsson (1998) beskriver det som vilket verktyg som 
helst, ibland skriver man på datorn ibland på papper. Men då eleverna beskriver 
datorns olika funktioner framgår det tydligt att det inte är ett verktyg som vilket 
annat. Detta verktyg kan användas till att på ett enkelt sätt ändra i den redan skrivna 
texten och lätt hitta stavfel men också andra funktioner som inte alls har med 
skrivandet att göra såsom att spela, söka information och kommunicera. Detta tyder 
på att eleverna ser datorns möjligheter men vet inte riktigt hur möjligheterna kan 
kopplas till deras egen vardag i skolan.  

6.1.2 Datorn som en lösning på modernitetens brister 
Eleverna i undersökningen visar på en vilja till det mer flexibla lärandet då de ser 
datorn som en lösning på modernitetens brister. Elevernas yttrande tyder på ett mer 
postmodernistiskt tänkande vilket kan karaktäriseras av det som Hargreaves (1998) 
beskriver som skolans kamp mellan den moderna och postmoderna världen. Enligt 
resultatet är det således eleverna som för kampen för det postmoderna genom sin 
vilja till mer datorstyrd undervisning. Det är eleverna som tagit steget och 
ifrågasätter det trygga i det moderna samhället som Hargreaves (1998) och 
Johansson och Sernhede (2003) beskriver. Eleverna tycks ha upptäckt andra delar av 
världen tack vare tekniken och som följd av detta vill de utveckla den verklighet de 
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lever i. Det kan tänkas att eleverna upplever världen mer konkret och dynamisk 
såsom Johansson och Sernhede (2003) beskriver den postmoderna världen.  Det som 
tycks hålla tillbaka eleverna kan vara den modernistiska skolan som Hargreaves 
(1998) beskriver. Då läraren i en sådan skola är allvetande är det inte en lätt kamp 
som eleverna för. Enligt den modernistiska andan lärs vissa saker in i skolan och har 
enligt Hargreaves (1998) en lång tradition av det. Eleverna i en modernistisk skola är 
således inte vana att ifrågasätta rådande tradition. Något inte heller lärarna är vana 
vid då det snarare är så att det moderna samhället har en trygg ram som pedagogerna 
håller sig inom. Eleven som beskriver ’touch screen’ tekniken har en lösning på det 
då den tekniken håller sig inom modernitetens ramar samtidigt som den är inne och 
nosar på det postmoderna. I resultatet går att utläsa att det blir ett problem vid 
införandet av IT-tekniken i skolan, något eleven i fråga har en lösning på. I elevernas 
utsago finner vi att eleverna ser datorns många funktioner men de tycks inte se hur 
de olika funktionerna och datorns flexibla karaktär ska passa in i den skola där de 
går. De förklaringar och idéer de ger avser snarare kommande generationer av elever 
än dem själva. Vilket kan bero på att de ser sig själva som en del i det moderna 
samhället snarare än det postmoderna.  

6.1.3 Elever ser framtidsmöjligheter 
Eleverna i intervjuerna visar på insikt i det postmoderna ifrågasättandet då eleverna 
uppvisar tecken på den postmoderna människan som ifrågasätter och tänker ut 
lösningar för en förbättrad framtid där de bearbetar visioner och tankar. Många av 
dessa kan relateras till det föränderliga och flexibla så som Hargreaves (1998) 
beskriver det postmodernistiska lärandet. I den postmoderna världen avlöser 
forskningsrönen varandra och eftersom tekniken är en viktig del av barnens vardag 
har de en stor del i framtidsutvecklingen. Jedeskog (1998) hävdar att det tidigare var 
ett av målen med att införa IT-användandet i skolan, då han syftade till att det var en 
investering för eleverna inför framtiden. Eleverna i undersökningen visar att de är 
delvis förberedda på detta uppdrag då de söker nya lösningar på något som redan 
fungerar, likt den postmoderna människa Hardgreaves (1998) beskriver. Resultatet 
visar även på Axelssons (1998) påpekan om att det är eleverna som ska styra datorn 
för att lära sig dess funktioner. I elevernas framtidsvisioner framgår det, att de önskar 
att det är deras röst eller tankar som ska styra datorn, som en slags diktafon utan den 
mellanmänskliga kopplingen. Eleverna anser att skrivprocessen är ansträngande och 
de vill gärna se något hjälpmedel för att lösa den ansträngande och tidskrävande 
processen för dem. Dahlbom (2007) har liknande framtidstankar som eleverna, då 
han menar att samhället kommer förändras i takt med teknikutvecklingen och genom 
denne så kommer tidskrävande och ansträngande arbetsuppgifter förvandlas till enkla 
och snabba tillvägagångssätt, vilket gör det möjligt att fokusera tiden på större och 
mer komplexa åtaganden. I resultatet syns en önskan hos eleverna om att använda 
mer IT i skolan än vad de gör idag, Dahlboms (2007) framtida samhälle kan vara en 
lösning på den önskan.   

6.1.4 Kommunikationsmöjligheter 
Hård af Segerstad (2002) nämner e-post och snabbmeddelanden som olika sätt att 
kommunicera med datorns hjälp, något som eleverna själva har uppmärksammat som 
en viktig kommunikativ aspekt. Eleverna beskriver hur de i hemmet brukar samtala 
med kamrater över bland annat MSN och kan ha flera olika konversationer igång 
samtidigt. På samma vis som Åkerlunds (2008) utsago att parallella konversationer 
ofta pågår vid dator användning. Vilket är en aspekt eleverna tycks ha tagit till sig. 
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Vissa elever är så tillgivna användare att de dessutom känner en stress över 
situationen då alltför många kontakter är aktiva samtidigt. Genom IT-
kommunikationen skapar eleverna en kontaktbank för sociala resurser likt eleven i 
resultatet som säger sig ha femton eller kanske flera hundra kontakter att hålla sig 
vän med. Denna bank av sociala kontakter som Calvert m.fl. (2002) beskriver den 
kan eleverna sedan ha nytta av senare i livet. Om eleverna dessutom förmodas växa 
in i det samhälle som Dahlbom (2007) beskriver med nätverkande som sitt stora 
syfte har de elever med Internet tillgång ett stort försprång till den världen.  Eleverna 
i undersökningen såg främst datorn som ett verktyg till att kommunicera med men 
inte ett redskap till textskapande, något som även Calvert m.fl. (2002) beskriver i sin 
undersökning där de medverkande amerikanska ungdomarna mestadels använder 
datorn till att hålla kontakten med omvärlden. Vilket är en aspekt av datorn skolorna 
i undersökning tycks ha tappat bort.  
 
Appelberg och Eriksson (1999) beskriver ett projekt där elever brevväxlade genom 
e-post, med andra elever runtom i Sverige och de fick ge respons på varandras e-
posttexter. Varpå följden blev att deras texter bearbetades och fick ett större 
innehållsmässigt djup. Genom att arbeta medvetet med olika slags kommunikation 
kan eleverna enligt Åkerlund (2008) bli mer medvetna om hur och vad som skrivs i 
olika situationer. På så vis finns en möjlighet för framtidens människor att bli 
medveten om vilka normer som gäller för IT-kommunikation. Det är dock en aspekt 
som inte eleverna i undersökningen får ta del av genom skolan då deras IT-
kommunikation endast sker i hemmet. Enligt Hargreaves (1998) och Sernhede och 
Johansson (2003) är den postmoderna världen komplex och flexibel. Det kan vara så 
att framtidens människor kommer att kommunicera mer med hjälp av asterisks och 
symboler likt Hård af Segerstad (2002) beskriver IT-kommunikationen. Dock är det 
så att även dessa symboler behöver regler för hur de ska användas så att mottagaren 
ska kunna tyda budskapet. Dessa regler håller nu på att växa fram mer och mer i takt 
med att IT-kommunikationen ökar. Vilket visar på att trots att datorn enligt Dahlbom 
(2007) ses som framtidens flexibla verktyg till globaliseringen så finns inom 
flexibiliteten regler och normer som reglerar användandet. Det kan vara så att eleven 
i studien känner stress över att kommunicera med alla sina kontakter på grund av att 
eleven inte är medveten om dessa normer, regler och förkortningar och på så vis blir 
kommunikationen ansträngande.  

6.1.5 Informationssökning  
Broberg (2000) och Dahlbom (2007) beskriver framtidens människa som 
kunskapssökare. På grund av det bör dagens elever lära sig att själva söka reda på 
information vilket är ett faktum eleverna i undersökningen är väl medvetna om. De 
vet att fördelen med datorn är att man kan använda den för att hitta det man söker. 
Pedersen (1998) analyserade och kom fram till att informationstekniken kommer att 
förändra så väl arbetssätt som ämnesinnehåll i skolan. Såhär tio år senare är detta 
inget som speglas i elevernas utsagor. Eleverna i studien beskriver ett samhälle som 
är beroende av informationssökning men det är en del av samhället som de inte har 
tillgång till. Axelsson (1998) beskriver vikten av att eleverna vet vad de ska göra 
med den information de finner, inte heller det återfinns i elevernas utsagor. Enligt 
elevernas utsago är även informationssökningen något som äger rum i hemmet. 
Vilket leder till att eleverna inte får med sig verktyg från skolan att avgöra vad som 
är sant och vad som inte är det. Dahlbom (2007) nämner att det är ungdomarna i 
samhället som står för den största delen av uppladdning och hemladdning av filer 
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och information. Broberg (2000) nämner informationssökningen som en naturlig del 
i lärprocessen, vilket inte är fallet för eleverna i undersökningen. Eleverna är väl 
medvetna om dess funktion men inte hur de själva inom skolans värld skulle gå 
tillväga för att finna det som de söker.  

6.2 Datorn – ett dilemma i skolan 
I intervjuerna återfanns även en del dilemman. Under första kategorin kommer 
modernismens kvarlevor att belysas utifrån resultatet kopplat till litteraturen. 
Eleverna har även funnit andra dilemman i användandet av datorn i skolan. Flera 
elever har tagit upp varierande förkunskaper som ett hinder. Resultatet tyder även på 
att eleverna känner sig lämnade ensamma vid datorn samt att det fanns brister och 
hinder rent allmänt vid datoranvändandet vilket kommer att diskuteras i detta kapitel.   

6.2.1 Modernismens kvarlevor i skolan 
Skolan är enligt Hargreaves (1998) skapad och utvecklad i det moderna samhället. 
Således är det inte konstigt att eleverna i undersökningen finner trygghet i det fasta 
och statiska arbete som av tradition finns i skolan. Folkesson (2004) har noterat att 
eleverna känner mer skuld över de fel som uppstår i den handskrivna texten än den 
datorskrivna. Något eleven i studien tycks känna igen sig i, då eleven upplever mer 
stolthet över en handskriven text. Det kan vara så att eleven finner likt Lannér (1999) 
att den handskrivna texten ger en mer fysisk närhet vilket leder till att texten känns 
mer privat. Vidare menade Folkesson (2004) att det förmodas bero på att det går så 
lätt att rätta till felen på datorn att det aldrig hinner kännas jobbigt att ändra. Det kan 
vara därför eleven i resultatet känner sig mer stolt över den handskrivna texten 
eftersom den datorskrivna känns för lätt.  Eller är det så att eleverna är vana vid det 
trygga och beständiga Hargreaves (1998) beskriver som karaktäristiskt för det 
moderna samhället vilket i detta fall kan symboliseras av en vanlig penna.  Det kan 
vara så att datorn är svår att passa in i de rådande rutinerna i skolan då den snarare 
har postmodernismens flexibla och föränderliga struktur än modernitetens fasta och 
stabila karaktär. En elev nämner att de bara skriver med papper och penna, det är 
således inte alla elever som får tillgång till det flexibla dator skrivandet. Van Waes, 
Leijten & Neuwirth (2006) påstår att datorn skulle ge nya arbetssätt, ämnesinnehåll 
och förändra skolan, kanske åt Dahlboms (2007) håll med elever som deltar aktivt i 
samhället. En förändrad och flexibel bild av skolan som skulle anpassa sig efter vad 
som efterfrågas i samhället. Det kan vara så att alltför mycket av det Hargreaves 
(1998) skulle beskriva som modernitetens ramar och regler ännu finns kvar i skolan 
för att datorn ska kunna ta en större del i undervisningen.  

6.2.2 Elevers varierade förkunskaper 
Både Folkesson (2004) och Hargreaves (1998) anser att datorn och dess teknik har 
en stor plats i elevernas kultur och framtid. Vidare menar de, tillsammans med 
Axelsson (1998) att IT-användning i skolan är ett utmärkt sätt för eleverna att lära sig 
använda detta redskap för att förbereda eleverna på det datasamhälle som vi lever i. 
Axelsson (1998) anser att om eleverna får experimentera med tekniken lär de sig 
således hantera redskapet. Även Jedeskog (1998) har liknande åsikter då han menar 
att eleverna behöver förkunskaper i datoranvändandet genom att praktiskt använda 
datorer och IT, eftersom att samhället indirekt kräver det för att eleverna ska kunna 
klara sig i framtiden, då datoranvändandet är naturliga delar av nutidens- och 
framtidens samhälle. Eleverna i studien uttrycker själva denna önskan om att få 
använda verktyget för att kunna förbättra sina färdigheter, som de till största del fått 
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från hemmet. Åkerlund (2008) instämmer och har som åsikt att både hemmet och 
arbetsplatsen ligger långt före skolan i teknikanvändandet, vilket han förklarar med 
att skolan inte har varit någon pionjär i teknikfrågan, utan det har andra verksamheter 
varit. Både Broberg (2000) och Bolander (2001) anser att det är en av skolans 
främsta uppgifter, att hjälpa eleverna till självlärande inför det livslånga lärandet som 
sker genom hela livet. Vidare anser Broberg (2000) och Bolander (2001) att detta 
självlärande mest troligt kommer ske via datorn, eftersom datatekniken förmodligen 
alltid kommer ha en stor plats i elevernas nutid och framtid.  
 
Chaib, Bäckström och Chaib (2001) beskriver hur elever med större förkunskap 
kring IT-användandet än sina klasskamrater känner frustration då de inte utvecklar 
sina kunskaper i IT-samarbeten. Vidare beskriver Chaib m.fl. (2001) att de elever 
med mindre förkunskaper också uttrycker missnöje över att de inte ges möjlighet att 
utveckla sina kunskaper då de elever med större erfarenhet, som Hernwall (2001) 
uttrycker det, tar större utrymme i gruppdiskussionerna. I undersökningen blir det 
tydligt att några av eleverna har ett klart försprång i sitt IT-användande då de har 
tillgång till dator och Internet i hemmet. Genom kommunikationen och spelandet på 
datorn tar de till sig några av de grundläggande principerna vid datoranvändandet. 
De har själva experimenterat och undersökt hur datorn fungerar såsom Axelsson 
(1998) förespråkar, och på så vis tagit till sig en grundläggande kompetens. De 
elever som har den kompetensen tycks se sig själva som experter inom området och 
kan komma undan med att kalla exempelvis Microsoft Word för Windows media 

word player utan att någon annan elev sätter sig emot. Vilket kan bero på att eleverna 
har experimenterat och upptäckt IT-tekniken utan en medveten pedagog som funnits 
till hands och utvecklat arbetet under upptäcktsperioden. Folkesson (2004) beskriver 
den medvetne pedagogen som en av de viktigaste delarna i elevers IT-undervisning. 
Flera av de andra eleverna uttrycker en osäkerhet inför skrivandet på datorn vilket 
tycks förstärkas av att det finns elever som är mycket säkra på sin sak och bedyrar 
hur lätt det är. Vad som är gemensamt för båda kategorierna av barn dels de med 
erfarenhet av dator användande och de med mycket lite erfarenhet är att de är 
medvetna om att det är en färdighet som behöver övas in de vet att för att klara av att 
skriva fort och hitta alla tangenterna krävs det att man sitter mycket vid datorn och 
övar. En möjlighet som enligt resultatet inte ges till alla elever. 

6.2.3 Datorn på egen hand 
Folkesson (2004) och Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) menar att då 
datorn används i skolan, ligger alltför mycket fokus på själva tekniken istället för på 
textens innehåll. Detta är ett faktum som återfinns i elevernas reflektioner då de 
upplever tekniska svårigheter som stavningskontrollen, som ett näst intill 
oövervinneligt hinder i skrivprocessen. Alexandersson m.fl. (2001) menar att 
stavningsprogram är en förvirrande faktor för eleverna, något som eleverna själva 
direkt påpekar. Då vissa ord i ordbehandlingsprogrammet markeras röda och andra 
inte, förstår inte alltid alla elever varför det blir på sådant vis. De elever har då inte 
förkunskapen att utnyttja stavningsprogrammet ordentligt, utan det stjälper mer än 
vad det skulle kunna hjälpa och är dessutom tidsstjälande från uppgiften. Vilket kan 
bero på bristande vuxennärvaro vid datoraktivitet i hemmet och på fritids, vilka är de 
två platser där datoraktivitet tycks förekomma på de två intervjuskolorna. Datorn 
används inte såsom Pedersen (1998) och Myndigheten för skolutveckling (2007) 
förespråkar, som en variation i den vardagliga verksamheten. Hernwall (2000) vill se 
datorn som ett tillgängligt verktyg från morgon till kväll i den postmoderna 
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människans vardag. Något som endast i viss mån återspeglas i resultatet. Utan tvekan 
är datorn en viktig del under stora delar av dagen med undantag för de timmar 
eleverna tillbringar i klassrummet.   
 
Alexandersson m.fl. (2001) menar att mycket av tiden som eleverna spenderar vid 
datorn går till att utforska verktyget istället för att koncentrera sig på vad de skriver. 
Eleverna i undersökningen tycks inte få den rätta ledsagningen för att klara av 
redskapet, vilket gör det svårt för eleverna att klara av det på egen hand. Vilket i sin 
tur leder till att den kontakt som eleverna gör med textskapande via datorn sker 
nästintill uteslutande via snabbmeddelande på MSN. Hård af Segerstad (2002) har 
gjort en noggrann undersökning av det språk som används vid sådan 
snabbmeddelande kommunikation. De skrivtekniska egenskaper som förknippas med 
detta IT-språk är mer implicit än en traditionell text vilket i sin tur gör att eleverna 
inte utvecklar sitt traditionella skriftspråk via datorkommunikationen.  Folkesson 
(2004) har konstaterat att elevers samtal med varandra vid datorsamarbete är mer 
implicit än vid andra situationer. Det implicita tal Folkesson (2004) beskriv kan vara 
en återskapning av det förkortade men uttrycksfulla IT-språket.  
 
Eleverna lyfter ytterligare en negativ aspekt med möjligheten att fritt kommunicera 
med andra, det vill säga mobbingperspektivet. Eleverna berättar hur mobbingen med 
datorns hjälp lätt kan följa med in i hemmet. Vilket kan bero på det fenomen som 
Johansson och Sernhede (2002) beskriver där den datorskrivna texten är mer 
distanserad från sin skribent än den handskrivna, det kan på så vis vara lättare att 
säga elaka saker till varandra över datorn, eftersom eleverna inte står öga mot öga 
med varandra. Eleverna ser således risken med att mobbing kan ske på håll, utan 
varken någon fysisk kontakt eller att alla parter behöver befinna sig på samma plats. 
Sker dessutom all datoraktivitet på egen hand av eleven är det svårt för pedagoger 
och föräldrar att se vad som sker genom IT-kommunikationen. 

6.2.4 Praktiska hinder  
Eleverna ser flera hinder i användandet av datorn i skolan, ett av de mer tydliga 
hinder de ser är bristen på datorer. Enligt Säljö och Linderoth (2002) skulle skolan 
tvärtom kunna se datorbristen som något positivt då det ger möjligheter till naturliga 
samarbeten. Problemet i undersökningsskolorna tycks inte ligga i datorbristen då inte 
ens de datorer som finns tycks användas till pedagogiska syften. Det kan vara så att 
eleverna inte får ta del av datorerna snarare på grund av den okunskap bland lärarna 
som Folkesson (2004) beskriver. Enligt Chaib m.fl. (2001) känner sig många elever 
lämnade ensamma vid datorn vilket kan bero just på det Folkesson (2004) beskriver 
som lärarnas okunskap. Är lösningen på de utrymmesskäl där kopiatorn (skrivaren) 
ligger långt från datorerna som eleverna nämner, det samhälle som Dahlbom (2007) 
beskriver där eleven är en aktiv del av samhället och inte längre en belastning i form 
av utrymmeskrav. I Dahlboms (2007) framtidsvision behöver inte längre eleven 
känna skuld för att kosta mycket pengar då de även gör nytta i en verksamhet 
parallellt med undervisningen.  Om samhället dessutom ska se eleverna mer som 
samhällsmedborgare såsom Dahlbom (2007) förespråkar, är det samhällets 
skylldighet att ge eleverna de rätta verktygen för att klara av sitt uppdrag. 

6.3 Slutord 
I resultatet framkommer att de intervjuade eleverna har haft ingen eller ytterst liten 
kontakt med datorn i skolan. Hur det kommer sig framgår inte av resultatet dock 
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beskriver några elever pengar som ett hinder för att få fler datorer och mer medveten 
undervisning kring IT. I övrigt verkar eleverna vara positivt inställda till datorer i sitt 
textskapande och kommunikation i skolan men tycker även att det fungerar bra som 
det är trots det icke existerande IT-användandet.  Det som eleverna i resultatet tar del 
av när det gäller datorer på sin fritid är något de upplever som positivt och 
utvecklande. För visst är eleverna positiva och ser möjligheterna att utveckla 
datoranvändandet och skrivandet i skolan. Eleverna visade på stora framtidsvisioner 
för en framtida skola. Hoppet finns hos eleverna nu gäller det för samhället att ta till 
vara på deras drömmar och framtidshopp. 

6.4 Vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka pedagogers IT kunskaper men 
framförallt tankar kring datorn som ett textskapande och pedagogiskt medel. Hur ser 
pedagogerna på de möjligheter och dilemman eleverna beskriver? Då både pedagog 
och elev spelar en stor roll i skolan, skulle helhetsbilden bli tydligare om båda parter 
finns representerade. Eleverna får från hemmet med sig olika förkunskaper, hur ska 
pedagogerna gå till väga för att utmana och utveckla alla sina elevers datakunskaper, 
oberoende vilken förkunskap de har med sig sedan innan, när resurserna ibland är 
långt från idealiska? Men är problemet verkligen datorbristen? Hur kommer det sig i 
sådant fall att eleverna i undersökningen inte ens får använda de datorer som faktiskt 
finns? Och är det verkligen pedagogerna som är anledningen till att det inte används 
mer datorer i skolan och att eleverna inte får den utökade förkunskap de önskar? 
Vidare forskning kan vara att gå ut och ta reda på vad pedagoger, rektorer och 
skolledningar har för tankar kring dataanvändandet i skolan. Och hur de arbetar för 
att inkludera datorn i undervisningen och skolan generellt? Eleverna i 
undersökningen menar att datorbristen beror på skolans bristande ekonomi, att det 
inte finns resurser i budgeten att utrusta skolorna med fler och mer moderna datorer 
än de som redan finns. Är det verkligen så att fler datorer i skolan i själva verket 
kostar så mycket? Är det inte dyrare för samhället att inte ha några datorer i skolan 
då dessa elever kommer ut i samhället utan kunskaper inom IT? Vidare forskning 
hade kunnat vara att gå ut i samhället för att undersöka vilka förkunskaper företag 
och statliga instanser efterfrågar av sina anställda. 
 
I undersökningen uttrycker eleverna en önskan att få använda datorn i större grad än 
vad de gör idag. De ser möjligheter till att förenkla och utveckla skrivandet men 
samtidigt visar de en viss skepticism inför att just skriva på datorn i skolan. Hur 
kommer det sig då de samtidigt återger mycket fantasifulla uträkningar och idéer om 
hur framtidens skola kan komma att se ut. Vidare forskning kan göras genom att 
jämföra tankarna hos elever som går i skolor med uttalad dataprofilering mot elever 
som går i skolor där datorn inte har en lika sort roll i undervisningen. Hur ser de 
olika elevgrupperna på framtiden och datoranvändandet?  Därutöver nämner de 
intervjuade eleverna en framtidsönskan om att tekniken skall kunna göra skrivandet 
enklare för dem och forskning visar tendenser på att detta framtidsscenario inte är 
långt bort, men om denna önskan blir verklighet, vad kommer att hända med det 
praktiska skrivandet för hand, antingen med penna eller med tangentbord? Är det en 
färdighet som är på väg att försvinna? Och hur inverkar det i sådana fall på skolan 
och samhället? 
 
Eleverna i undersökningen anser att kommunikationen är en av IT-användandets 
viktigaste funktioner. En aspekt som skolan tycks tappat bort på vägen. Hur kommer 
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det sig? Hur kan skolan förbereda eleverna för livet utan att ge dem de rätta 
verktygen i skolan? Även IT-kommunikation har normer att följa, frågan är dock om 
framtidens kommunikation kräver normer och regler på samma vis som de 
modernistiska kommunikationsmedlen är uppbyggda på? Behöver även den 
postmoderna människan ramar att följa?  
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BILAGA 1 
 
 
 

Hej Föräldrar till barn i tredje klass! 
 
Vi är två tjejer som denna höst läser sista terminen på lärarhögskolan i Kalmar. Nu är 
det dags för att skriva examensarbete och vi skulle vilja komma ut och intervjua just 
Ert barn om deras tankar kring datorn och dess användningsområden, då 
textskapande med hjälp av datorn är kärnan i vårt examensarbete.  
Vi kommer spela in intervjuerna med bandspelare men tilläggas skall, att dessa 
intervjuer är självklart helt anonyma! 
Dessa intervjuer kommer med ganska hög sannolikhet ske någon gång under vecka 
49.  
 
Skulle Ni föräldrar inte vilja att Ert barn medverkar i dessa intervjuer, önskar vi att ni 
meddelar läraren snarast på nedanstående talong. Annars antar vi att det går bra att 
Ert barn medverkar.  
 
 
Med vänliga hälsingar  
 
Louise Nimstad & Malin Ericson  
 
 
 
klipp   klipp                                  klipp 

 
 
 
 
 
Jag vill inte att mitt barn _______________________________________ 
medverkar i intervjuerna kring barnens tankar om datorn och dess 
användningsområde.     
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 



   

     
 BILAGA 2 

 
Undersökningsinstrument – frågorna till eleverna 

 
Allmänt 

1. Kan du berätta om alla gånger du skrev något, i någon form, under gårdagen, 
från att du vaknade tills du gick och lade dig? 

 
2. Vad skrev du med när du skrev…? (penna, mobil, dator, osv.) 
 
3. Finns det något annat sätt än dessa du/ni nyss nämnt, att skriva på? 

 
 

Nutid 
Innan vi går in på nutiden pratar vi allmänt om ett aktuellt skrivprojekt som de 
håller på med i klassen. (förinformation från lärarna) 

 
4. Vad skriver du med i detta projekt?  
 
5. När du ska skriva längre texter i skolan, vilket redskap föredrar du då att 

använda? (penna och papper, dator)  
 
6. Kan du förklara varför du föredrar det? 
 
7. Vilka fördelar ser ni med att använda datorn? 
 
8. Vilka nackdelar ser ni med att använda datorn? 

 
Framtidsvision  

 
9. Om du fick bestämma helt själv, hur skulle du vilja skriva i skolan i 

framtiden? 
 
10. Kan du berätta varför du skulle vilja ha det så?  
 
 
 

Följdfrågor; 
Hur tänker du då?  
Kan du förklara lite mer om detta?  
Hur kändes det…? 
Tror du att man kan göra så i skolan också? 

 
 


