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Sammanfattning 
Bakgrund: Datorn är idag ett vanligt hjälpmedel i de flesta skolor, och även ett vanligt 
inslag i de flesta hem. I och med datorns intåg i skolans värld ställs nya krav, på både 
elever och pedagoger. Pedagogens roll har ändrats från auktoritär kunnskapsförmedlare 
till en mer handledande (Jedeskog 1993). Läroplanen (1994) skriver om elevers 
kunskaper: Skolan ska sträva efter att varje elev efter genomgången grundskola kan 
använda informationsteknik som ett redskap för lärande (Skolverket 1994 [Elektronisk] 
s. 10). Datorn är en komplicerad företeelse, och till och med det allra enklaste 
ordbehandlingsprogram har många finesser.  Men använder sig eleverna av datorns, och 
då främst ordbehandlingsprogrammens finesser när de skriver? Hur ser användandet ut 
och på vilket sätt använder eleverna de olika finesserna? Skulle ett anpassat 
ordbehandligsprogram bidra till utveckling av elevernas språkförmåga i ännu högre 
grad? 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka strategier elever använder sig av när de 
skriver vid datorn, samt hur de resonerar kring användandet av dessa. Tanken är att detta 
ska mynna ut i en diskussion kring vilket material vi använder i skolan, och om 
anpassade ordbehandligsprogram skulle ge elever bättre hjälp och stöd i sitt lärande.  
 
Metod: Jag har gjort deltagande observationer av tioåringar. Mina analyser av dessa 
observationer är gjorda utifrån ett fenomenografiskt och sociokulturellt perspektiv. 
  
Resultat: Jag märkte snabbt att det fanns två olika grupper av användare bland de elever 
jag observerade; de som lärde om datorn och de som lärde vid datorn. Vilken grupp 
eleverna tillhör beror på hur långt de kommit i sin utveckling, samt vilken attityd de har 
till datorn. De elever som inte kommit så långt i sin utveckling, lär sig fortfarande hur 
datorn fungerar praktiskt, medan de som kommit längre bland annat lär sig om det ämne 
de skriver om, nya ord, etcetera. De som kommit längre i sin utveckling ser också datorn 
som ett hjälpmedel. De flesta av eleverna behärskade majoriteten av de finesser jag 
valde att fokusera på. När det kom till stavnings och- grammatikkontroll, hade många 
svårt att förstå de instruktioner som gavs. Det visade sig också att många inte använde 
sig av dessa kontroller överhuvudtaget. De valde istället att prova sig fram till rätt 
lösning/stavning. 
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Inledning 
Dagens samhälle och den kvalificerade informationsteknik vi har tillgång till ger skolan 
chansen att öppna upp klassrummen för omvärlden. IT ger möjligheter att anpassa 
undervisningen och arbetssättet till varje individs behov (Skolverket 2007). Datorn är 
idag ett naturligt inslag i de flesta skolmiljöer. Eleverna lär sig allt från att forska till att 
läsa och skriva på datorn. I de flesta skolor använder man datorn främst i textproduktion, 
men också för att söka information, spela spel, lära sig läsa etcetera. Datorn är ofta ett 
uppskattat hjälpmedel, som kan inspirera och motivera elever.  
  
I och med datorns intåg i den svenska skolan ställs det nya krav på kunskaper, både hos 
lärare och elever. Som lärare krävs det inte bara att du ska kunna använda datorn, du 
måste också äga ett sådant språk att du kan förklara hur man ska använda datorn 
(Enochsson 2002). Även lärarens inställning och förmåga att använda sig av datorn som 
ett pedagogiskt hjälpmedel har betydelse för hur, och i vilken utsträckning arbetet 
bedrivs (Appelberg, Eriksson 1999). Läroplanen (1994) skriver om elevers kunskaper: 
Skolan ska sträva efter att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 
informationsteknik som ett redskap för lärande (Skolverket [Elektronisk] s. 10).  
 
För att kunna använda datorn som det hjälpmedel den är, krävs dock att eleven har 
praktiska kunskaper och erfarenheter. Alexandersson m.fl. (2001) skriver om två olika 
stadier i elevens utveckling; lära om datorn, för de elever som inte kommit så långt i sin 
utveckling. Här handlar det om saker som att kunna bemästra tangentbordet, starta och 
stänga av program med mera. Det är Alexanderssons stadium nummer två som 
läroplanen skriver om, lära vid datorn; att kunna använda datorn som ett hjälpmedel vid 
inlärning. Datorn är en komplicerad företeelse, och till och med det allra enklaste 
ordbehandlingsprogram har många finesser.  Men använder sig eleverna av datorns, och 
då främst ordbehandlingsprogrammens finesser när de skriver? Hur ser användandet ut 
och på vilket sätt använder eleverna de olika finesserna? Skulle ett anpassat 
ordbehandlingsprogram bidra till utveckling av elevernas språkförmåga i ännu högre 
grad?  
 
Som blivande lärare och medlem av den så kallade IT-generationen, anser jag att detta är 
ett angeläget område, då forskning visar att datorn och IT tar en allt större plats i fler 
människors liv. Då datorn redan nu används ganska flitigt i de flesta skolor känns det 
relevant för mig att undersöka huruvida man skulle kunna utnyttja dess kapacitet till 
fullo. Jag hoppas också att detta ska intressera verksamma pedagoger, men också 
föräldrar och personer verksamma inom IT och datavetenskap samt läromedelsförfattare. 
Det har inte gjorts speciellt mycket forskning inom området och det ger mitt ämnesval 
mer relevans. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om och i vilken utsträckning ordbehandlingsprogram 
kan anses vara språkstimulerande och språkutvecklande för elever. Tanken är att detta 
ska mynna ut i en diskussion kring vilket material vi använder i skolan, och om 
anpassade ordbehandligsprogram skulle ge elever bättre  hjälp och stöd i sitt lärande.  

Mina frågeställningar är följande: 
 
- Hur använder sig eleverna av ordbehandlingsprogrammens olika finesser? 
- Hur uppfattar de  dessa finesser? 
- Hur står elevernas tankar i relation till vad de i praktiken gör? 



Forskningsbakgrund 
Generellt kan man säga att det gjorts en del forskning om effekter av datorstödd 
undervisning, om datorn som pedagogiskt hjälpmedel och om datorns möjligheter och 
begränsningar. Datorn kom in i den svenska skolan på 1980-talet, och sedan dess har en 
rad olika satsningar gjorts. Ett av de större projekt som genomfördes i slutet på 80-talet 
var DOS-projektet. De skolor som investerade i datorer, fick en del av kostnaden i 
statsbidrag (Riis, red. 2000). Jedeskog (1993) skriver om de olika tankar och reflektioner 
från lärare som var med i DOS-projektet. Lärarna sa bland annat att elever upplever 
ordbehandlingsprogrammen som en hjälp vid skrivande, för att man bland annat 
upptäcker fel i texten lättare. Dock fanns det en del tekniska svårigheter som hade med 
datorn att göra. Elever som inte lärt sig att behärska tangentbordet blev lätt frustrerade 
och gav upp. Elevernas attityd till datorn var annars positiv; de uppskattade datorerna 
och var väldigt receptiva. Över lag var också lärarna positiva till att arbeta med datorn; 
de tyckte att den hade en positiv inverkan på klassrumsklimatet och de upplevde att 
skrivandet fått en högre status i och med datorn.   
 
I början av 1990-talet började allt fler använda Internet, och först då tog utvecklingen 
ordentlig skruv. Arbetet med att integrera IT i undervisningen började på allvar. Runt 
millennieskiftet kom ITiS – satsningen som innebar kompetensutveckling för lärare, men 
som också syftade till att skapa en utveckling där skolan tog tillvara på de möjligheter 
den nya tekniken gav att utveckla lärandet (Skolverket 2007). 
 

Användande och strategier 
Det har inte gjorts speciellt mycket forskning på området vad gäller elevers användning 
och strategier vid datorn. Dock finns det en grupp vid Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm, som forskat kring ordbehandlingsprogram och språkkontroll. I spetsen för 
denna grupp står Richard Domeij. I avhandlingen ”Datorstödd språkgranskning under 
skrivprocessen - svensk språkkontroll ur ett användarperspektiv” (2003), skriver Domeij 
om användningen av språkkontroll som ett interaktivt verktyg vid textproduktion. I 
avhandlingen diskuteras bland annat att behovet av ett granskningsprogram för svenska 
språket. Granskningsprogram för engelska har funnits länge, med det var inte förrän 
2000 som ett granskningsprogram för svenska kom. Problemet med svenska språket är 
att det är morfologiskt komplicerat, vilket gör det svårt att göra ett komplett program. 
Utifrån forskning och studier som gjorts, har Kungliga Tekniska Högskolan utvecklat 
egna språkkontrollprogram, där man försökt undvika de fällor och problem som uppstår 
då man kopierar ett språkkontrollprogram från engelska språket. De svenska 
programmen är inte heller lika utvecklade som de engelska och amerikanska; dessa 
program är mer stilgranskande, har grammatikkontroll och en väl utvecklad ordlista.  
 
 
 
 
 
 



Mer forskning om barn och datorer har gjorts utomlands. Just nu undersöker en grupp 
forskare från University of Berkeley och University of Southern California media och IT 
ur ett barnperspektiv. Projektet heter ”About Digital Youth” (Lyman mfl. 2006 
[Elektronisk]) och är en etnografisk studie med tre huvudfokus: kommunikation, 
inlärning och kunskap samt lek. De undersöker med hjälp av deltagande observationer 
hur den informella inlärining och den kunskap barn erhåller när de spelar datorspel, 
chattar eller använder mobiltelefonen, kan appliceras på och användas för att främja 
inlärning.  
 

This project works to address this gap in understanding and practice with a targeted set of 
ethnographic investigations into three emergent modes of informal learning that young people are 
practicing using new media technologies. These are areas not well understood in the literature, and 
are promising sweet spots for exploring whether kids' media culture can be adapted to support new 
modes of learning (Lyman mfl. 2006 [Elektronisk]. 
 

Projektet avser att studera dels, fysiska platser där unga vistas och på något sätt använder 
sig av de tre ovan nämnda huvudfokus. Exempel på dessa platser kan vara skolan, 
museum, fritids, ungdomsgårdar (eng. Community centers) och andra 
eftermiddagsaktiviteter. Dels virtuella platser där unga träffas och kommunicerar. 
Exempel på dessa är bloggar, chatrum, ARG-communities 1  med mera. I de fysiska 
miljöerna tittar forskarna på hur unga kommunicerar, lär in och leker. Faktorer som 
spelar in här är kön, social klass, vart man bor och etnicitet. Genom att observera barn i 
deras naturliga digitala miljö, hoppas forskarna kunna identifiera framtida utvecklingar, 
samt upptäcka positiva lärandesituationer.  
 

The mobile phone and the Internet are changing the scale, scope and dynamics of kids' social worlds. 
Kids use these new social networks to build identity and reputation, to share ideas and solve 
problems. Is it possible to adapt these tools and practices to promote learning? (Lyman mfl. 2006 
[Elektronisk]). 

 
Skolverket har som uppdrag att kontrollera svenska skolor på en rad olika sätt. 
Skolverket genomförde 1993, 1995, 1997, 1999 och 2001 kartläggningar av samtliga 
skolor. Undersökningen var av kvantitativ karaktär, då man ville ha svar på frågor som 
hur många datorer skolan hade tillgång till, hur många datorer som hade uppkoppling till 
Internet, vilken typ av uppkoppling det rörde sig om etcetera. Vart sjätte år görs också en 
utbildningsinspektion, där alla skolor, både kommunala och offentliga, kontrolleras. 
Denna undersökning har som mål att se efter hur skolorna arbetar för att uppnå de 
nationella målen. Man granskar också utvecklingsarbetet och i vilken grad man arbetar 
för att utveckla sin verksamhet. Sedan 1993 görs också undersökningen Attityder till 
skolan vart tredje år. 

                                                 
1 ARG står för Alternate Reality Game och är ett spel som försöker sudda ut gränsen mellan 
verklighet och fiktion. Det utspelar sig huvudsakligen online, men integrerar verkliga 
händelser som presidentval, naturkatastrofer med mera i spelet.  ARG spel är oftast 
uppbyggda runt ett hundratal hemsidor, som verkar äkta, men som egentligen bara är 
spelets spelplan. Det är på dessa hemsidor spelarna kan få tips och uppdrag. Det är också på 
dessa hemsidor den röda tråden skapas.  En annan sak som kännetecknar ARG spel är att de 
påstår sig vara verkliga, konceptet är ”This is not a game”(Wikipedia [elektronisk] 2007-
09-12).  
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Med undantag av den kvantitativa undersökning av förekomsten av datorer som gjorts, 
är det få av de andra undersökningar som tar upp IT och datoranvändning i skolan. KK-
stiftelsen gör varje år en undersökning som behandlar elevers och lärares attityder, tilltro 
och användning av IT. Andra nationella och internationella undersökningar har också 
gjorts med avseende på att kartlägga unga och vuxnas attityder och användning av IT. 
Undersökningar som berör datorn som pedagogiskt hjälpmedel i skolan har dock aldrig 
gjorts. Skolverket fick av regeringen uppdraget att utarbeta en plan för en bättre 
uppföljning av IT-användningen i skola och förskola. Författarna till den rapport som 
gjorts i ärendet föreslår att man vart tredje år bör genomföra en uppföljning av IT-
användningen i verksamheterna (Skolverket 2007).  
 
Generellt bör respektive uppföljning ge en bild av IT-användningen i det pedagogiska arbetet, aktuell 
digital kompetens och situationen i arbetet för en god etik på Internet samt åtgärder för att förhindra digital 
mobbning (Skolverket 2007 s.1). 

 
Alexandersson med flera (2001) skriver i boken Bland barn och datorer – Lärandets 
villkor i mötet med nya medier, om projektet LärIT, där man intervjuat barn om IT. De 
skriver att barnens tankar om sitt eget lärande var beroende av hur långt de kommit i sin 
utveckling, samt hur medvetna de var om sitt eget lärande. Alexandersson med flera 
(2001) refererar också till intervjuer de gjort med barn om vad man lär sig vid datorn.  
Alexandersson med flera skriver att för att kunna använda datorn som det hjälpmedel den 
är, krävs att eleven har praktiska kunskaper och erfarenheter. De skriver om två olika 
stadier i elevens utveckling; lära om datorn, för de elever som inte kommit så långt i sin 
utveckling. Här handlar det om saker som att kunna bemästra tangentbordet, starta och 
stänga av program med mera. Stadium nummer två kallas, lära vid datorn, och handlar 
om att kunna använda datorn som ett hjälpmedel vid inlärning. Alexandersson med flera  
(2001) skriver också att textproduktion med hjälp av datorns ordbehandlare och dess 
möjligheter att snabbt ändra och justera texten kan göra skrivandet mer lustbetonat och 
stärka elevers självförtroende. De ställer sig frågan om det fokuseras för mycket på 
felstavade ord, istället för på innehållet. Kanske är det bättre att ”bara”skriva rent texter 
på datorn?  
 
Riis (red. 2000) skriver i avhandlingen IT i skolan mellan vision och praktik, om 
ordbehandlingsprogram och den snabba takt tekniken förändras i. Hon menar att skolan 
står inför en utvecklingsuppgift, skolan måste ha tillgång till ny och färsk teknik, men vi 
måste också kunna hantera denna teknik. Riis (red. 2000) skriver också att för att kunna 
använda ett ordbehandlingsprogram krävs det att individen förstår logiken bakom detta.  
Appelberg, Eriksson (1999) tar också upp problemet med att ha tillgång till färsk och 
updaterad teknik i sin bok Barn erövrar datorn – en utmaning för vuxna. De menar att i 
jämförelse med andra länder ligger Sverige långt fram då det gäller tillgången till teknik. 
Författarna ställer sig dock frågan vad som händer när alla dessa datorer måste bytas ut? 
De skriver att Sverige inte ligger lika långt fram då det gäller utbildning av personal och 
att detta är ett problem i många skolor (Appelberg, Eriksson 1999).  
Lärarens attityd är enligt Appelberg och Eriksson (1999) betydande för elevernas 
inställning och kunskaper. Kan läraren förmedla och på ett bra sätt integrera datorn i 
undervisningen kommer detta att spegla av sig i elevernas attityd. 
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Jedeskog menar i böckerna Datorer, IT och en förändrad skola (1998) och  Datorn som 
pedagogiskt hjälpmedel (1993) att skrivandet fått högre status i och med datorns intåg i 
skolan. Hon menar också att elevers uppmärksamhet skärps vid datorn. Alla dessa 
positiva upplevelser leder till stimulans. Att skriva på datorn kan också hjälpa att 
motivera elever med motoriska svagheter och elever i behov av särskilt stöd.. Ofta är 
datorn en positiv upplevelse för dessa barn, då de inte behöver fokusera sin energi på att 
forma bokstäver. Tangentbordet har versaler, vilket gör det lättare att se skillnad mellan 
b och d (Jedeskog 1993). Lärarens roll har ändrats från att vara kunskapsförmedlare till 
att agera mer som handledare (Jedeskog 1998). Jedeskog (1993) skriver också att 
lärarens uppgift är att vara en ledare som skapar goda förutsättningar för eleverna. För 
att kunna skapa goda förutsättningar vid datorn måste läraren kunna handleda eleven på 
rätt sätt.  
 
Josephson (red. 1999) skriver i Svenskan i IT-samhället om datorn som hjälpmedel vid 
produktion av text. Han skriver att en text på papper är lättare att överblicka, men att 
datorn är mycket bättre när man ska redigera stycken, då man kan klippa och klistra i 
texten. Josephson skriver också om anpassningar av ordbehandlingsprogram. Han menar 
att de möjligheter till anpassning som finns idag inte är tillräckliga, de är inte heller 
anpassade till en definierad målgrupp eller skrivuppgift, vilket skulle underlätta 
användning. Josephson skriver vidare att det är viktigt att anpassningar görs med viss 
försiktighet. Programmen måste anpassas så att det finns stor flexibilitet, eftersom olika 
skribenter behöver olika mycket stöd. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiskt perspektiv 
Jag väljer att kombinera två perspektiv i min studie, men lägger fokus på ett av dem. I 
centrum står det sociokulturella perspektivet, men jag har också använt mig av det 
fenomenografiska perektivet i min studie. I analysen av mina observationer har jag 
försökt hitta så många olika uppfattningar av ordbehandlingsprogram som möjligt. 
Utifrån dessa uppfattningar har jag vidare analyserat hur samspelet mellan individ och 
verktyg, i detta fall datorns ordbehandlingsprogram, fungerar. Man kan alltså säga att jag 
började analysera fenomenografiskt, och sedan applicerade ett sociokulturellt perspektiv 
på den analysen.  

Språk och tänkande 
 I det sociokulturella perspektivet ses språket som länken mellan kommunikation och 
tänkande. Man menar att man aldrig kan veta vad människor tänker, bara vad de säger. 
Det vi säger är ingen direkt spegel av det vi tänker, och det vi tänker återspeglas inte 
nödvändigtvis i det vi säger (Säljö (2000) s. 115). I det sociokulturella perspektivet ses 
tänkandet inte bara är en individuell företeelse, det är en kollektiv process som sker 
mellan människor. Säljö (2000) menar att ett samtal mellan människor är en form av 
kollektivt tänkande. Alla former av kommunikation människor emellan omfattas av vissa 
oskrivna spelregler, ett samtal innebär ett givande och tagande – en form av tänkande i 
grupp. Tänkande är en process genom vilken man upprättar förståelse och genom 
kommunikation utvecklas denna förståelse. I det sociokulturella perspektivet betonas 
banden mellan tänkande och kommunikation. Det är genom deltagande i kommunikation 
man möter olika perspektiv och sätt att tänka. Dessa möten är viktiga för att individen 
ska utvecklas. I kommunikation är talet en viktig komponent. Genom talet får vi tillgång 
till andras synsätt och tolkningar. På så sätt kan vi bygga vidare på varandras tankar och 
idéer . Säljö pratar här om ”intersubjektivitet”, vilket i det här fallet innebär det att man 
kan koordinera sina perspektiv på det man talar om.  

När det gäller det fenomenografiska perspektivet har jag använt mig av Larsson (1986). 
Han menar att det fenomenografiska perspektivet är ett perspektiv av andra ordningen; 
det beskriver hur människor betraktar världen. Dock får detta inte förväxlas med 
förklaringar eller samband,  det är innebörden i hur fenomenet uppfattas man vill åt. 
Man strävar efter att gestalta olika uppfattningar, skilda sätt att se på ett fenomen. 
Utgångspunkten för en fenomenografisk analys är ofta intervjuer med människor, vilket 
gör det fenomenografiska perspektivet beroende av någon form av språk. Det är genom 
kommunikation mellan informant och intervjuare de olika uppfattningarna av det 
fenomen som undersöks, yttrar sig. Detta betyder också att en fenomenografisk analys 
påverkas av den som utför den. Inom fenomenografin menar man att den som analyserar 
kan, trots egna uppfattningar och sätt att se på saker och ting, kan utnyttja olika 
perspektiv och på så sätt se tolkningsmöjligheter.  
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Kunskap 
I det sociokulturella perspektivet är kunskapen dynamisk till sin karaktär. Kunskapen 
ändrar sig över tid, men också utifrån vilka sammanhang individen befinner sig i (Säljö, 
2000). Situationen och under vilka omständigheter individen lär är betydelsefulla inom 
det sociokulturella perspektivet. Man menar att den fysiska och sociala kontext individen 
befinner sig i är utgångspunkten för lärande (Dysthe red. 2003). Säljö (2000) skriver att 
vi lär oss i alla situationer, vi kan aldrig undvika att lära oss något. Man menar också att 
det sociokulturella perspektivet alltid är beroende av en kontext, det finns ingen neutral 
kontext och kunskap är kunskap först när man kan använda den i olika sammanhang. 

I ett fenomenografiskt perspektiv utvecklas förståelse när vi reflekterar över våra 
erfarenheter och omprövar våra handlingar. Kunskap innebär alltså en förändring i 
individens sätt att uppfatta något. Det sätt en individ erfar världen på är alltid beroende 
av hennes tidigare erfarenheter och det sammanhang hon befinner sig i. Det 
fenomenografiska perspektivet fokuserar på objektet för individens lärande, vad-frågan 
är alltså mycket viktig. Alla lär sig på olika sätt, och alla har olika förståelse av saker och 
ting, den fenomenografiska forskningen fokuserar på vilka olika sätt individer förstår 
saker (Larsson 1986).  

Jag väljer att ta in ett fenomenografiskt perspektiv, då min studie är uppbyggd på 
deltagande observationer. Under observationerna har jag fört en dialog med mina 
informanter. När jag frågat om de olika finesserna, vad de kan, vart de har lärt sig, och 
hur man gör har frågor uppstått. Hur gör man det? Kan du visa mig? 
Observationstillfället har alltså inte bara varit en ren observation, det har också blivit ett 
inlärningstillfälle för mina informanter. Deras uppfattningar av ordbehandlingsprogram 
har ändrats, ny kunskap har skapats. Detta har givetvis påverkat situationen, och kommer 
därför oundvikligt att påverka analysen av mina observationer.  

Man menar också att vad eleven lär är viktigt. Vad-frågan är för mig extra viktig, då jag 
undersöker var eleverna befinner sig i sin kunskapskurva. Vad kan de och vad kan de 
inte? Vad man kan är givetvis en subjektiv företeelse. Alla har olika förståelse av saker 
och ting, och därför anser jag att enbart ett fenomenografiskt perspektiv skulle ge 
subjektiv information. Jag måste kombinera det informanterna säger och upplever att de 
kan med observationer, där jag kan relatera till det de i praktiken gör. Dock kan en 
observation utan verbal kommunikation bli missledande, och/eller bristfällig. Det 
sociokulturella perspektivet betonar språkets betydelse; man menar att man aldrig kan 
veta vad människor tänker, bara vad de säger. Det vi säger behöver inte heller vara en 
direkt spegel av det vi tänker.  

Jag anser att jag genom att kombinera det sociokulturella perspektivet med det 
fenomenografiska, får ut det mesta av min studie. Det fenomenografiska perspektivet 
fokuserar på att hitta så många skilda uppfattningar av ett fenomen som möjligt. Detta 
perspektiv kommer alltså tydligt fram i min analys då de olika uppfattningar av 
ordbehandlingsprogram som framkommit under observationerna ligger till grund för den 
fortsatta analysen. Här tar jag in det sociokulturella perspektivet genom att analysera de 
olika uppfattningarna med avseende på samspelet mellan elev och dator. Det 
sociokulturella perspektivets fokus ligger på samspel, kommunikation och interaktion 
och kompletterar därför det fenomenografiska perspektivet på ett bra sätt.  
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Centrala begrepp 
Följande begrepp är återkommande i min studie. För att läsaren inte ska behöva fundera 
på vad jag menar med dessa, följer här förklaringar till vart och ett av dem. 
 
Med ordbehandlingsprogram menas ett program där man kan mata in, lagra, ändra, 
bearbeta och skriva ut texter. Det ordbehandlingsprogram jag syftar på och som eleverna 
använder är Microsoft Office Word.  
 
IT är en förkortning av informationsteknik, även informationsteknologi (eng. 
Information Technology). Det är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som 
skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation (Wikipedia 2007 
[Elektronisk] ) 
 
Jag väljer att använda mig av begreppet elev istället för barn i min studie. Många av 
författarna till de källor jag använt använder sig omväxlande av både barn och elev. Jag 
känner dock att det blir enhetligt att använda sig av ett uttryck. De elever jag observerat 
är också så pass gamla att de, enligt min mening, går under uttrycket elev, även om de 
fortfarande räknas som barn. Läser man våra styrdokument upptäcker man också att de 
valt att hålla  sig till ett och samma uttryck. 
 
Jag använder mig av uttrycket elevers strategier vid datorn.  Med strategier menar jag 
det sätt de tar sig an programmet och de finesser som finns. Hur använder de 
programmet? På vilket sätt använder de det?  
 
Jag tar upp uttrycket anpassat ordbehandlingsprogram. Med detta menas ett program 
som på något sätt är modifierat för att passa en viss målgrupp. Ett anpassat 
ordbehandlingsprogram för skolans värld innebär att man på något sätt ändrat det 
ursprungliga programmet, lagt till eller dragit bort, ändrat instruktioner, 
navigeringsmöjligheter, layout etcetera.  
 
Jag väljer att inte använda mig av pedagogiska program. Pedagogiska program är ett 
uttryck man ska vara försiktig med. Ett pedagogiskt program kan vara mycket 
opedagogiskt om man anväder det på fel sätt. Lärarens sätt att undervisa och integrera 
programmet har stor betydelse. Man ska också se upp med pedagogiska program, då de 
inte alltid grundar sig på samma pedagogiska gundsyn (Appelberg, Eriksson 1999).  
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Metod 

Val av metod 
För att få reda på hur elever använder ordbehandlingsprogram och hur de resonerar kring 
dess finesser valde jag att använda mig av deltagande observationer. Det som 
kännetecknar en deltagande observation är att man deltar, inte bara som forskare, utan 
också som social varelse. För att få trovärdiga data, måste man delta. Genom att delta i 
samspel och samtal, minskar man risken att inta en åskådarposition och göra sina 
informanter nervösa eller stressade (Fangen 2005). 
 
Till en början hade jag tänkt att göra observationer med efterföljande intervjuer. Jag 
valde att ändra till deltagande observationer, och istället fälla in eventuella frågor under 
tiden. Under en deltagande observation kommer man närmare inpå människor, och man 
kan jämföra det de säger med vad de i praktiken gör (Fangen 20005). Detta är helt i linje 
med mitt syfte, där fokus ligger på att relatera det eleverna säger att de gör, till vad de i 
praktiken faktiskt gör.  
 
Jag anser att en intervju inte hade gett samma svar. Jag tror att det kunde varit svårt för 
eleverna att komma ihåg och tänka sig in i situationen, och det hade också bara gett 
deras syn på hur de tror att de agerar i samspel med datorn. Mina erfarenheter och 
intryck hade på så sätt uteblivit. Kvale (1997) skriver att observation är att föredra som 
metod om man vill studera människors beteende och samspel med deras omgivning. 
  
För att hålla hög kvalitet på min studie, valde jag att göra en observation per dag. Detta 
gav mig möjlighet att direkt efteråt skriva ut protokollet, mina tankar och funderingar. 
Jag valde också att göra en provobservation innan, för att se om mitt observationsschema 
(se bil. 1) höll och om jag skulle ändra på något. Detta gjorde att jag kände att jag ägde 
observationsprotokollet, samt att jag kände mig väl förberedd.  
 
Jag valde att lära mig observationsprotokollet, för att inte behöva sitta med ett papper 
och ”pricka av” vad jag sett. Jag ansåg att detta skulle förstöra den autentiska situation 
jag så långt som möjligt ville uppnå. Även om eleverna var vana vid att jag var nyfikna 
på mig. Många undrade varför jag satt bredvid dem och antecknade och frågade frågor. 
Mitt observationsprotokoll var inte speciellt omfattande, och då datorn och 
ordbehandlingsprogram är ett naturligt inslag i min vardag, var det ingenting okänt eller 
nytt för mig att memorera.  
 



Urval 
Mitt urval var till viss del ett bekvämlighetsurval, min tid var begränsad och jag valde 
därför att kontakta den skola och klass jag gjort VFU i tidigare. Men samtidigt var detta 
ett högst medvetet val, då jag ville få så naturliga observationssituationer som möjligt. 
Detta påverkade urvalet vidare, då jag inte ville störa de vardagliga rutinerna i klassen 
genom att ta ut elever för att enbart observera. Istället valde jag att finnas på plats under 
de timmar de hade tillgång till datorerna, och ta tillfället i akt när någon skulle skriva på 
datorn. När observationerna gjordes gick mina informanter vårterminen i år fyra. 
 
 Då jag gjort VFU och vikarierat i klassen från och till i två år, var mina besök helt 
naturliga. Fangen (2005) skriver att det idealiska när man gör deltagande observationer, 
är om man kan smyga sig in naturligt i det sociala sammanhanget. Detta var också en av 
anledningarna till att jag valde att göra mina observationer i en och samma klass. Arbetet 
i klassen flyter på utan vidare bemärkelse, eleverna känner igen mig och jag får en så 
autentisk situation som möjligt. Fangen (2005) skriver också om kommunikationen och 
de interna koder som används av deltagarna. Då jag spenderat så mycket tid i klassen, 
upplever jag att jag kan läsa av eleverna på ett helt annat sätt än om jag kommit in i 
klassen för första gången. Detta anser jag har påverkat min studie positivt. Fangen 
(2005) menar också att man genom observation under en längre tid kan få en ”helhetlig” 
bild av deltagarna.  
 
Då min studie i första hand kommer att behandla elevernas förhållningssätt till och 
användande av ordbehandlingsprogram, valde jag att observera elever som kommit en 
bra bit i skolan och som är relativt insatta i datorn. Tioåringar har en del datorvana, och 
har framför allt skrivarvana. Risken med att observera äldre elever är att de kommit så 
pass långt i sin utbildning att de automatiserat mycket av sitt skrivande och tänkandet 
kring detta. Fallet är det motsatta hos yngre elever, de har nästan ingenting automatiserat 
än, vilket gör att de måste lägga så mycket energi på själva skrivandet att de förmodligen 
inte har tid att tänka på vad du gör och varför.   
 
Jag har valt att inte anta ett genusperspektiv i min studie. Om flickor och pojkar beter sig 
annorlunda vid datorn är en fråga i sig, och därför lämnar jag den till vidare forskning. 
Jag är också rädd att ett genusperspektiv skulle ta för stor plats, och på så sätt förskjuta 
mitt syfte. Dock är det viktigt att få en spridning i materialet, och jag har försökt att få en 
någorlunda jämn fördelning mellan pojkar och flickor i mina observationer.  
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Produktion och bearbetning av data 
Då eleverna inte visste att jag var i klassen för att observera något specifikt, ville jag inte 
riskera att påverka den naturliga situationen negativt. Jag valde därför att inte vare sig 
banda eller filma mina observationer. Detta är givetvis ett risktagande i sig, då man 
riskerar att missa saker. Det kan också vara svårt att komma ihåg hur situationen som 
sådan såg ut, och det är svårt att anteckna pauser, antydningar och andra 
kroppsspråkssignaler (Fangen 2005). Jag valde att riskera detta, då jag efter min 
provobservation tyckte att jag fått med mycket ändå. I en fenomenografisk analys är inte 
heller situationen betydelsefull, då man fokuserar på att hitta så många skilda 
uppfattningar av ett fenomen som möjligt (Larsson 1986).  
 
Jag valde att göra en form av observationsprotokoll (se bil. 1) före, mest för att 
strukturera upp för mig själv vad det var jag skulle titta på. Ordbehandlingsprogram idag 
är omfattande, och det finns mycket att observera. Precis som det är att föredra att 
intervjuaren äger sina frågor inför en intervju (Kvale 1997), lika viktigt kändes det för 
mig att äga mitt observationsprotokoll. Återigen ville jag inte inkräkta och påverka 
observationssituationen negativt genom att bocka av på ett papper. Det viktigaste för mig 
var att mina informanter kände sig så bekväma som möjligt, samt att situationen som 
sådan var så autentisk som möjligt. Därför såg alla observationer olika ut. Då de också 
var deltagande observationer, där jag hjälpte eleven om det var något hon/han behövde 
hjälp med blev de också naturligt olika till sin karaktär.  
 
Jag började analysera mina observationer utifrån det fenomenografiska perspektivet. 
Larsson (1986) skriver om arbetet med att gestalta variationen i uppfattningar som ett 
mödosamt arbete, som kräver läsning och reflektion om vartannat. Förutom att läsa och 
reflektera, valde jag att göra en form av meningskoncentrering av mitt material. Jag ville 
komma på djupet, men också få ut det verkligt väsentliga av mina observationer. Genom 
att alternera mellan min meningskoncentrering och de fullt utskrivna observationerna, 
kunde jag se flera olika uppfattningar av temat, i detta fall ordbehandlingsprogram. Jag 
kunde ganska snart se att dessa olika uppfattningar kunde rymmas under två centrala 
rubriker, ”lära om datorn” och ”lära vid datorn”. Jag fann också olika uppfattningar om 
attityder till datorn och ordbehandlingsprogram, samt om vad mina informanter ansåg att 
de lärde sig vid datorn. Dessa uppfattningar kunde jag också placera under mina två 
huvudrubriker. Dessa två huvudrubriker representerar på ett sätt två underliggande 
teman i mina observationer. Allt är på ett sätt beroende av hur eleverna ser på sitt lärande 
vid datorn; om de lär vid eller om datorn. Larsson (1986) skriver att man ska i en 
fenomenografisk analys jämföra skillnader och likheter i sitt material, men också försöka 
se till vad som är underförstått, vad som framstår som ett underliggande tema.  
De uppfattningar jag fann analyserade jag sedan utifrån det sociokulturella perspektivet: 
hur ser samspelet mellan elev och dator ut? Här hade jag god hjälp av mina kategorier 
och de två teman jag funnit i den fenomenografiska analysen. Utifrån dessa kunde jag 
fortsätta min analys, och bygga på min förståelse ytterligare. 
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Etik 
Jag har i min studie noggrant beaktat och utgått från Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådets forskningsetiska regler (1990), och dess fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
Jag började med att kontakta skolans rektor och informera om min studie och dess syfte. 
Efter att ha fått rektors tillstånd tog jag kontakt med klassens lärare. Även denne 
informerades om studiens syfte och min undersökningsdesign. Då jag både varit i klassen 
på VFU och som vikarie, omfattas jag av de regler som gäller för praktikanter och 
vikarier, när det gäller tystnadsplikt och kravet på information till föräldrar. Jag har 
skrivit på ett avtal om tystnadsplikt, och föräldrarna har blivit informerade om att jag 
gjort och gör löpande undersökningar, som kan komma att publiceras, i klassen. Jag har 
alltså informerat föräldrarna även om det i undersökningar av denna natur inte är 
nödvändigt enligt HSFR:s regler.  
 

I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, 
kan samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 
(t ex skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening eller motsvarande) och eventuellt 
berörd tredje part. En förutsättning är då också att undersökningen i förekommande fall 
sker inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid (Etikregler för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 1990).  

 
Inga analyser har gjorts på individnivå och undersökningen innefattar inga frågor av 
privat eler etiskt känslig natur. 
 
Eleverna i klassen var också informerade om att jag var där för att göra VFU, de hade 
också löpande blivit informerade om mina uppgifter från högskolan. Vad gäller denna 
studie blev eleverna informerade i den mån att de visste att jag var där för att fokusera på 
deras arbete vid datorn. Att delta var också frivilligt, då jag frågade varje elev innan jag 
satte mig för att observera, om de hade något emot att jag satt med när de arbetade. De 
som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 
och på vilka villkor de skall delta (Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning 1990).  
 
Innan jag började samla in data, upprättade jag också ett etiskt protokoll (se bil 2). Kvale 
(1997) skriver att det är viktigt att ha ett etiskt perspektiv genom hela processen. Alla 
namn är fingerade, även i observationsprotokollet och varken jag eller någon annan 
skulle på något sätt kunna röja mina informanter. Detta är också i linje med Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska regler: Alla uppgifter om 
identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 
enskilda människor ej kan identifieras av utomstående (Etikregler för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning 1990).  
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Validitet och realibitet 
Jag anser att min metod har varit adekvat för att uppnå mitt syfte och få svar på mina 
forskningsfrågor. Dock är mitt material förhållandevis litet, och eftersom det finns lite 
eller ingen forskning alls om elevers förhållningssätt till ordbehandligsprogram, är det 
svårt att avgöra om resultatet är generaliserbart eller inte. Det är också svårt att avgöra 
om det kan ligga till grund för att svara på frågan om vi behöver anpassade program för 
skolan eller inte. Mitt resultat pekar åt samma håll, vilket kan tyda på att det till viss del 
ändå är generaliserbart.  
 
Tillförlitlighet påverkas av många saker, bland annat av det faktum att jag inte har 
erfarenhet av att göra undersökningar som denna, det påverkas också av att det är 
människor man har att göra med. Allting är föremål för tolkning och analys och kan 
därför inte vara helt objektivt. Dock har jag försökt att vara kritisk till min analys och 
mina slutsatser samt vara medveten om mina värderingar och förutfattade meningar.  
 
Då min studie inte är speciellt omfattande är det svårt att generalisera mitt resultat. Dock 
är studiens ingång speciell och det finns lite dokumenterat, vilket gör det än mer relevant 
att ta tillvara på den dokumentation som finns. Min studie, den dokumentation och de 
eventuella generaliseringar som gjorts är viktiga, då detta kan utgöra en grund för vidare 
forskning, och generaliseringar i ett senare skede.  
 
Man kan också diskutera vilket underlag som gör sig bäst för generaliseringar, många 
och mycket eller färre och på djupet? Ett större antal observationer behöver inte alltid 
betyda att resultatet blir mer generaliserbart. Kvale (1997) skriver om generaliseringar 
och generaliserbarhet. Han menar att antalet nödvändiga (intervjuer i detta fall), beror på 
vilken sorts generalisering man är ute efter. Jag vill påstå att en analytisk generalisering 
till viss del kan appliceras på min studie. En bedömning utifrån mitt resultat har gjorts, 
som jag hoppas på något sätt ska visa vägen för vidare forskning och dokumentation.  
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Resultat och diskussion 
I detta kapitel presenterar jag mitt resultat min analys och diskuterar i anslutning till detta 
fördelar, nackdelar, skillnader, likheter samt frågor, funderingar och reaktioner.  
 
Klassen använder datorerna flera gånger i veckan, främst för produktion av texter, men också 
för att söka information och bilder på Internet. Det främsta syftet med att använda datorn i 
textproduktion är att eleverna kan presentera sina texter på ett proffsigt och snyggt sätt. Med 
hjälp av bilder kan de också förstärka texter. Att få skriva på datorn fungerar också som 
motivation för de elever som är skrivsvaga. Har man svårt att skriva kan man också berätta 
något med hjälp av ett collage av bilder. 
  
Alla elever har fått en genomgång i hur man söker bilder och information på Googles 
hemsida. Dock har många problem med att sortera resultatet, välja rätt länk och på så sätt få 
adekvat information. Ett annat problem med användandet av datorerna var tillgänglighet; då 
datorerna är belägna i studiehallen utanför klassrummet är det inte datorkunnande som 
begränsar användandet, utan det faktum om man kan sköta sig utanför klassrummet.  
Statsistik visar att nästan 80% av svenskarna i åldrarna 16-74 år har tillgång till en stationär 
dator, och drygt 30% har tillgång till bärbar dator (Statistiska Centralbyrån 2006 
[Elektronisk]). Det är alltså sannolikt att de flesta elever i klassen har en dator hemma, dock 
ingen självklarhet. Hur mycket erfarenhet varje elev har är alltså individuellt, och också svårt 
att mäta. Datorvana behöver inte bara innebära vana vid att skriva vid datorn. Många elever 
har dator hemma, men använder den mest till att surfa på Internet eller spela spel. Jag märkte 
dock att dessa elever, trots att de inte var vana vid ordbehandligsprogrammet som sådant, 
ändå hade lättare att navigera och hitta rätt. De var inte heller rädda för att prova sig fram.  
 
Under analysen av mina observationer kunde jag snabbt se ett ganska tydligt mönster. Hur 
eleverna arbetade vid datorn, och vilken attityd de hade var direkt beroende av tidigare 
erfarenhet och vana.  
 

Skriver en text om Göteborg. Har skrivit ett par rader när han går ut på Internet för att 
hitta fakta om staden. Går till Googles hemsida. Skriver in ”Göteborg”. Letar bland 
resultaten. Blir stressad och frustrerad, verkar inte hitta något som är bra. Klickar på en 
länk. Tittar på texten. Kopierar och klistrar in i dokumentet, är väldigt osäker på hur man 
gör. Texten är i ett annat teckensnitt, funderar en stund och säger till slut: ”Jag vill byta 
text, kostar det pengar?” (Observation den 10/5 2007. Kl. 10.20). 

 
Att pojken frågar om det kostar pengar att byta teckensnitt visar att han inte har speciellt 
mycket erfarenhet av att skriva på datorn. Dock kan man ana att han varit ute på Internet 
förut, han hade inga problem med att söka information och välja bra information. Att han 
frågar om det kostar pengar kan också tyda på att pojken har erfarenhet av att saker kan kosta 
pengar vid datorn, och då främst på Internet.  
 

Pojken letar efter information om lejon på Internet. Bläddrar snabbt bland olika 
sökresultat, ögnar igenom ett antal innan han bestämmer sig för en text. Kopierar och 
klistrar in texten i sitt dokument. Börjar skriva om texten genom att sätta markören 
framför den mening han ska skriva om. Skriver sedan med egna ord. Han skriver fort, 
ibland så fort att bokstäverna kommer i omvänd ordning. Centrerar rubrik. Ändrar 
teckensnitt. Sparar dokumentet. Stänger ner fönster och program. Allt detta sker mycket 
snabbt och pojken verkar mycket van vid programmet och datorn.  Under tiden småpratar 
vi om vad han gör, om lejon och internet (Observation den 3/5 2007. Kl. 10.00). 
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Detta citat visar en pojke som är mycket van vid att skriva och använda datorn. Allting sker 
snabbt, han är avslappnad och kan småprata under tiden. 
 
Dessa två citat är egentligen två motsatser och visar det direkta sambandet mellan erfarenhet 
och hur eleverna arbetade vid datorn. Den första pojken var nervös och stressad och det tog 
också längre tid för honom att genomföra relativt enkla saker. Den andra pojken gjorde 
allting snabbt och vant, och kunde småprata med mig under tiden.  
Huvudkategorier fenomenografi exempel på, synliggör. 
 
 

Ordbehandlingsprogrammens finesser 
Jag valde att göra deltagande observationer, och gjorde upp ett observationsschema. Då 
dagens ordbehandlingsprogram är förhållandevis komplexa valde jag ut ett antal finesser som 
dels är grundläggande för att kunna använda programmet förhållandevis smidigt, dels är så 
pass enkla att de flesta borde känna till dem. Då det var viktigt för mig att eleverna kände sig 
bekväma, samt att situationen inte kändes tillgjord valde jag att göra en så kallad deltagande 
obsevation. Jag ville inte heller störa i det vardagliga arbetet genom att skapa en regelrätt 
observationssituation. Därför tog jag tillfället i akt att sitta med när eleverna hade uppgifter 
vid datorn. Frågade de om hjälp svarade jag på deras frågor och ville de småprata under tiden 
var det givetvis tillåtet, allt för att få en så avslappnad och naturlig situation som möjligt. Alla 
eleverna tog tillfället i akt att prata lite, de passade på att ställa frågor, och jag fick 
uppfattningen om att de uppskattade att någon tog sig tid att sitta ner och intressera sig. Alla 
försökte svara på mina frågor, även om många upplevde dem som svåra.  
 
De finesser jag tittade extra på var:  
  
Kopiera, klippa ut, klistra in 
Kan eleven markera ett textstycke eller en bild, högerklicka, kopiera eller klippa ut, för att 
sedan klistra in texten/bilden på annan plats, alternativt i ett annat dokument? 
Öppna, spara, skriva ut 
Finns som kortkommandon, men också i arkiv-menyn. Kan eleven spara sitt arbete i rätt 
folder? 
Centrera text 
Vet eleven var knappen för centrera sitter? Kan eleven markera text för att sedan centrera 
den? 
Teckensnitt, rubriker, storlek 
Kontroller som finns i verktygsfältet.  
Stavningskontroll 
Kan eleven hantera stavningskontrollen? Använder eleven kontrollen överhuvudtaget?  
Synonymordlistan 
Vet eleven om synonymfunktionen? I så fall, används den?  
Synonymfunktionen är en inbyggd funktion och fungerar precis som en ordlista. Man ställer 
markören vid eller mitt i ordet och högerklickar. Förslag på synonymer visas.  
Word och clipart 
Ett verktyg för att sätta in bilder och rubriker i dokument. Man väljer form, färg, storlek och 
figur stegvis.  
Kortkommandon 
Kommandon man kan utföra med hjälp av tangentbordet, exempelvis Ctrl+c=kopiera.  
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Min analys visar att de flesta vet och kan använda verktygen i ordbehandlingsprogrammet. 
Dock är det skillnad i om de har gjort kunskapen till sin egen. De elever som hade mer 
erfarenhet av datorn, kunde koncentrera sig mer på själva skapandet av sin text, medan de 
som inte hade lika stor erfarenhet la mer energi på att bemästra datorn. Dessa elever var 
emellanåt ganska frustrerade över det faktum att ”datorn inte gjorde som de ville”. 
 
Då eleverna fått en genomgång i hur man söker, kopierar och klistrar in bilder, förväntade jag 
mig att alla skulle kunna göra detsamma med ett stycke text. Dock var det flera som var 
osäkra, och som frågade hur man skulle göra. När de fått hjälp kunde de visserligen fortsätta 
själva, men detta visar på att en del av mina informanter fortfarande inte äger kunskap om 
hur ordbehandlingsprogrammen fungerar.  
 

Letar efter bilder på Internet. Tittar på mig ganska ofta. Är osäker. Vill kopiera en bild. 
”hur gör man nu igen?” frågar hon. ”först får man markera bilden” säger jag. ”Ja, just 
det” Paus. Hon markerar bilden, högerklickar och kopierar. ”Nu kommer jag ihåg!”. 
Växlar till textdokumentet, högerklickar och klistrar in (Observation den 15/5 2007. Kl. 
10.20). 

 
Detta citat visar en typisk situation med en elev som inte gjort kunskapen till sin egen. 
Eleven visste, med lite hjälp på traven hur man gjorde. Dock ägde hon inte kunskapen helt. 
Hennes framtoning var osäker, och hon frågade och behövde hjälp innan hon kom ihåg.  
 
Det visade sig att alla kunde öppna, spara och skriva ut. Detta var definitivt kunskap alla 
ägde. Få eller inga alls kände till synonymordlistan. Få kände till begreppet synonym 
överhuvudtaget. Men många hade hört ordet förut och visste ungefär vad det var. De visste 
inte att datorn hade en synonymfunktion, och de visste inte heller hur de skulle använda den.  
 
När det kom till ändringar av teckensnitt, storlek med mera, kunde alla informanter utan 
problem ändra sina texter. Dock var de inte lika medvetna om läsbarhet. Många valde 
teckensnitt och storlek med avseende på uteseende istället för läsbarhet. Detta beror med stor 
sannolikhet på hur långt eleverna kommit i sin utveckling och hur fokuserade de är på att 
skriva mottagarvänligt. 
 

Kopierar ett textstycke från Internet. Klistrar in, men texten verkar hamna på fel plats. 
Han blir frustrerad ”ååååhh!”. En kompis kommer och ”tar över”, ”så här gör man” 
(visar).  Texten är tydligen för lång, för pojken börjar radera från slutet, bokstav för 
bokstav. Går högre upp i texten. Börjar ljuda ett ord, går långsamt, provar flera gånger. 
Raderar ordet. Markerar texten, ändrar teckensnitt. Teckensnittet är i princip omöjligt att 
läsa. Jag frågar om han kan läsa vad som står. Det kan han inte. Paus. ”Varför är det svårt 
att läsa?” frågar jag. ”Bokstäverna ser konstiga ut” (Observation den 10/5 2007. Kl. 
10.20). 

 
Denna elev ändrar teckensnitt utan att reflektera över att det ska vara läsbart. Att han raderar 
halva texten, och ett ord mitt i, tyder också på att eleven inte tänker på att någon ska läsa det 
han skrivit.  
 
Jag valde att inte anta ett genusperspektiv i min studie, men lade ändå märke till vissa 
skillnader mellan pojkar och flickor som kan vara intressanta att nämna. De elever som hade 
mest erfarenhet av datorn var pojkar. Dessa pojkar utmärkte sig också genom att vara de som 
vågade prova sig fram, trots att de inte kände till programmet. De elever som använde sig av 
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ordbehandligsprogram på fritiden var flickor som skrev berättelser, dagböcker eller 
sångtexter. Flickorna var också över lag mer försiktiga. De frågade gärna, även om de visste 
hur man skulle göra. Appelberg, Eriksson (1999) skriver om könsskillnader vid 
datoranvändning. De refererar till ett antal studier som gjorts, både nationellt och 
internationellt, och konstaterar att alla pekar åt samma håll. Flickor är mer försiktiga vid 
datorn, de är också försiktiga när det gäller självskattning av sin datorförmåga. Flickor frågar 
också oftare, även om de vet hur de ska gå vidare. Studier visar också att pojkar oftare 
överskattar sin egen förmåga och är mer framåt vid datorn. De vågar prova sig fram och 
frågar inte lika ofta.  
  
Många, eller nästan alla informanter visste att man kunde högerklicka på ett ord markerat 
med grönt eller rött, och på så sätt få förslag ändringar eller alternativa stavningar. Alla visste 
att när ett ord var markerat med grönt eller rött var det något som var fel. Även om eleverna 
visste att man kunde högerklicka på ordet och på så sätt få en instruktion, var det få som 
gjorde detta. Istället provade de sig fram. Ofta genom att först granska ordet eller texten, 
ibland såg de vad som var fel med en gång, ibland spenderades förhållandevis mycket tid till 
att prova olika lösningar. När de provat sig fram ett tag, fanns det de som högerklickade, 
nästan som en sista utväg.  Dock var det få elever som faktiskt kunde ta hjälp av stavnings 
eller- grammatikverktyget, få förstod instruktionen som gavs. Josephson tar upp just detta 
problem; de grammatiska reglerna på datorn kan vara svåra att förstå. Ofta innehåller 
ordbehandlingsprogram ganska outvecklade instruktiva system, som i värsta fall kan lura 
skribenten att ändra. Som skribent och användare av ordbehandlingsprogram måste man 
ställa sig kritisk till förslagen. Josephson menar man därför inte kan se dessa program som 
fullfjädrade språkträningsprogram. Oavsett om man skriver för hand eller på datorn krävs 
planering, förmåga att formulera sig, samt kunskap om skrivreglerna (Josephson red. 1999).  
 

Skriver fel på också, glömmer c. Tänker efter en kort stund, högerklickar inte för att se 
efter hur det stavas. Stavar det rätt andra gången. Hon fortsätter att skriva. Skriver fel på 
fjäll, stavar med e istället. Frågar mig förvånat ”Stavas inte fjäll med e?” ”Nej” svarar 
jag. ”Då stavas det väl med ä.” Ändrar e till ä. Det blir grönt under ordet. Flickan 
högerklickar, ”kontrollera att du inte inlett en mening med liten begynnelsebokstav”. 
Flickan läser, får ljuda sig fram en del. Frågar mig vad begynnelsebokstav är. Jag frågar 
om hon kan se något fel i meningen. Hon ser med en gång att det är liten bokstav i 
början. Ändrar utan bekymmer. Jag förtydligar genom att förklara att begynnelsebokstav 
är första bokstaven i en mening eller ett ord (Observation 17/5 2007. Kl. 10.30).  

 
Detta citat ger exempel på två saker. Lägg märke till att flickan inte högerklickar med en 
gång. Hon provar sig fram först, och frågar mig innan hon tar hjälp av datorns 
stavningskontroll. Hon högerklickar dock när ordet blir grönmarkerat, men förstår inte 
instruktionen som ges. Trots det, löser hon problemet. 
 
Även stavningskontrollen kunde ibland vara svår att förstå för mina informanter. Ibland gavs 
förslag som inte alls stämmer överens med sammanhanget. Egentligen kontrollerar datorn 
inte stavning alls, istället kontrolleras huruvida ordet i fråga finns med i ordlistan. Alla ord 
som inte finns med blir misstänkta stavfel. Programmet har ingen analysförmåga, och vissa 
ord kan bara uppfattas i sitt sammanhang, vilket gör att prgrammet kräver viss kontroll av 
skribenten (Josephson red. 1999). Vid mina observationer upptäckte jag att eleverna till viss 
del litar mer på datorn än på sig själva. De har inte utvecklat det kritiska tänkande som 
behövs för att kunna fatta rätt beslut i korrigeringsprocessen. De har inte heller kommit så 
långt i sin utveckling att de kan alla regler för skrivande, vilket gör att när datorn föreslår en 
ändring, litar de på att den har rätt. Som pedagog kan det vara viktigt att tänka på detta, och 
uppmana elever att läsa igenom texten, att läsa igenom tillsammans med eleven, samt att 
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uppmana elever att vara kritiska till datorns förslag. Datorn är idag ett naturligt inslag i de 
flesta hem och miljöer och fler och fler grupper i samhället använder datorn. Det är också 
uppenbart att de granskningsprogram som finns på marknaden idag, inte är tillräckliga. 
Domeij med flera  (2002 [elektronisk]) menar att en fullständig grammatikkontroll måste 
finnas, för att stödja dessa nya grupper i deras skrivande. De skriver vidare att dessa 
grammatikkontroller måste utvärderas och bearbetas med avseende på användarvänlighet och 
funktionalitet.  
 

There are many reasons for further research and development of authoring aids. First, the 
need for such aid has increased, especially when the computer as a writing tool has 
reached many new and different user groups, for example high school students and 
second language learners. Secondly, before adapting the grammar checkers to new user 
groups, there is a need for more sophisticated methods for evaluating the functionality 
and usability of the programs and their effects on users’ ability and practices of revision 
in writing (Domeij, Knutsson, Severinsson Eklundh 2002 s. 1). 

 
Kan det vara så att dessa nya grupper, som är del av den så kallade IT-generationen, litar så 
mycket på datorn och tekniken att de sätter sin egna förmåga och kritiska tänkande i andra 
hand? Då forskning visar att ordbehandlingsprogrammen inte är fullständiga, är detta en 
förändring vi kanske behöver se upp för? Har pedagogens uppdrag ändrats i och med 
teknikens intåg i skolan? Våra styrdokument understryker vikten av att kunna tänka kritiskt 
och kunna värdera information. När datorn tar över allt fler uppgifter i skolan, blir det ännu 
viktigare att som pedagog undervisa om kritiskt tänkande och förhållningssätt, inte bara till 
information, utan också till stavnings och- grammatiska ändringsförslag i arbetet vid datorn. 
Det blir med detta om inte ännu viktigare att känna till och äga kunskap om grammatiska 
regler och det svenska språkets uppbyggnad,  och lita på sin egen förmåga och kunskap vid 
produktion och berarbetning av text på datorn. Per Dalin (1994) skriver om framtidens skola 
och dess läroplan. Då boken skrevs 1994, är vi till viss del redan där, även om vi inte har en 
ny läroplan ännu. Han skriver att en ny utmaning blir att få elever att förstå ”mediespråk” och 
kritiskt kunna värdera mediernas information. Han skriver också om en så kallad ”individuell 
läroplan”, som uppstår i ett samspel mellan elev, hem och skola. Han menar att denna 
läroplan ska förbereda eleven för en fördjupning och användning av de ”elektroniska 
marknaderna”...( s.155-156) Sedan 1994 har mycket forskning gjorts, och allt fler påpekar 
vikten av kritiskt tänkande. 1994 fanns det också de som tvivlade på att datorn var här för att 
stanna, idag vet vi att så är fallet. För skolan innebär detta en förändring i uppdraget. Vi 
måste förbereda våra elever på det informationsflöde som finns. Jedeskog (1998) refererar till 
Tengström (1997), och menar att läraren är en nyckelperson i kunskapssamhället. Vidare 
ifrågasättss inte värdet av kompletterande informationsvägar, istället  framhålls vikten av att 
kunna förstå informationen, kritiskt värdera den och sedan kunna använda den i sina 
tankestrukturer.  
 
 Alexandersson med flera  (2001) skriver att textproduktion med hjälp av datorns 
ordbehandlare och dess möjligheter att snabbt ändra och justera texten kan göra skrivandet 
mer lustbetonat och stärka elevers självförtroende. De ställer sig också frågan om det 
fokuseras för mycket på felstavade ord, istället för på innehållet. Kanske är det bättre att 
”bara”skriva rent texter på datorn? Jag obseverade både elever som ”bara” skrev rent och 
elever som producerade text direkt på datorn, och upplevde att det inte var någon direkt 
skillnad i hur mycket tid de fokuserade på felstavade ord. Det fanns de som stördes av de 
röda markeringarna, och därför rättade med en gång, och det fanns de som valde att rätta i 
slutet. Då min studie inte fokuserade på de producerade texternas kvalitet kan jag inte uttala 
mig om den. Jag fann dock att de flesta texter var förhållandevis långa, och att eleverna 
verkade vara inspirerade till att skriva mer på datorn. 
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Riis (red. 2000) skriver om ordbehandlingsprogram och den snabba takt tekniken förändras i. 
Hon menar att skolan står inför en utvecklingsuppgift, skolan måste ha tillgång till ny och 
färsk teknik, men vi måste också kunna hantera denna teknik. Appelberg, Eriksson (1999) tar 
också upp problemet med att ha tillgång till färsk och updaterad teknik. I jämförelse med 
andra länder ligger sverige långt fram då det gäller tillgången till teknik. Författarna ställer 
sig dock frågan vad som händer när alla dessa datorer måste bytas ut? De skriver också att 
Sverige inte ligger lika långt fram då det gäller utbildning av personal och att detta är ett 
problem i många skolor (Appelberg, Eriksson 1999).  
 
Riis (red. 2000) skriver att för att kunna använda ett ordbehandlingsprogram krävs det att 
individen förstår logiken bakom detta. Jag märkte tydligt en skillnad mellan de som hade 
datorvana och de som var vana vid att skriva på datorn. De som hade datavana, var elever 
som spenderade mycket tid vid datorn, men som inte nödvändigtvis använde sig av 
ordbehandlaren. Istället spelade de spel, var ute på internet eller chattade. Dessa elever 
kännetckenades av att de vågade prova sig fram, även i ett program de inte riktigt kände till. 
Deras vana hade gett dem förståelse för logiken bakom dataprogram, precis som Riis (red. 
2000) skriver.  
 
Användandet av kortkommandon visade sig vara mycket begränsat. Endast en av eleverna 
visste vad kortkommandon var och hur man använde dem. De kommandon de kunde var 
kommandot för kopiera (Ctrl+C) och för klistra in (Ctrl+P). De elever som kunde använda 
sig av kortkommandon var de elever som hade mest erfarenhet av datorn. De hade 
nödvändigvis inte erfarenhet av att skriva i ett ordbehandlingsprogram, men de använde 
datorn som ett hjälpmedel, både i skolan och på fritiden. Dessa elever kännetecknades också 
av deras nyfikenhet och vilja att prova sig fram. De känner till logiken bakom programmet 
och vågar därför prova sig fram. De ber sällan om hjälp, utan är istället de som får hjälpa alla 
kompisar. En av mina informanter visade mig, hur han av misstag ”hittade” och på så sätt 
lärde sig ett nytt kommando. Jag bara tryckte lite, så blev det svart. Detta citat är mycket 
beskrivande för hur dessa elever tänker.  

Lära om eller vid datorn? 
Jag märkte ganska snabbt att det fanns två grupper av elever, de som inte kommit så långt i 
sin utveckling, och fortfarande lär om datorn, hur den fungerar, och de som kommit längre 
och därför kunde fokusera helt på sitt arbete. Det fanns även en grupp som befann sig mitt 
emellan dessa två ”ytterligheter”, de som hade viss kunskap automatiserad, medan annan 
kunskap forfarande var ganska ytlig. Majoriteten av eleverna har dock kommit såpass långt 
att de inte längre behöver tänka på vad de gör. Endast ett fåtal befann sig i gruppen som hade 
lite erfarenhet av att arbeta med datorn.  
Det som utmärkte den grupp av elever som hade ganska mycket erfarenhet av att arbeta med 
datorn var deras säkerhet och arbetstempo. De använde datorn som ett hjälpmedel och kunde 
på så sätt underlätta arbetet. Josephson (red. 1999) skriver om datorn som hjälpmedel vid 
produktion av text. Han skriver att en text på papper är lättare att överblicka, men att datorn 
är mycket bättre när man ska redigera stycken, då man kan klippa och klistra i texten. Jag 
skrev tidigare att alla elever fått en genomgång i hur man klipper, klistrar och kopierar bilder 
på datorn, men att det ändå var en del av dem som var väldigt osäkra på hur man gjorde det i 
en text. Jag lade märke till att det endast var ett fåtal som använde sig av kontrollen, och 
faktiskt tog hjälp av den.  
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Den grupp av elever som inte hade kunskapen automatiserad fick spendera mer tid på själva 
manövrerandet av datorn och ordbehandlingsprogrammet som sådant. För dessa elever är 
datorn ännu så länge inte ett hjälpmedel. För en del hade det förmodligen gått fortare att 
skriva för hand, medan andra verkligen uppskattade datorn, då de inte behövde tänka på att 
forma bokstäver. Trots det mödosamma arbetet var dessa elever ändå väldigt motiverade. De 
ville lära sig, och var mycket ivriga. När de frågade om hjälp, och jag kunde visa dem något 
de inte visste förut verkade deras motivation öka ännu mer. Alexandersson med flera (2001) 
skriver om samma sak: elever blir ofta mer aktiva och intresserade vid datorn. Jedeskog 
(1993) går längre och menar att skrivandet fått högre status i och med datorns intåg i skolan. 
Hon menar också att elevers uppmärksamhet skärps vid datorn. Alla dessa positiva 
upplevelser leder till stimulans. Att skriva på datorn kan också hjälpa att motivera elever med 
motoriska svagheter och elever i behov av särskilt stöd.. Ofta är datorn en positiv upplevelse 
för dessa barn, då de inte behöver fokusera sin energi på att forma bokstäver. Tangentbordet 
har versaler, vilket gör det lättare att se skillnad mellan b och d (Jedeskog 1993). Folkesson 
(2004) skriver om hur skrivsvaga elever inte utmärker sig så väl när de arbetar vid datorn, 
och hur detta kan påverka dem positivt. Hon menar, att även om dessa elever inte producerar 
lika mycket text som andra, slipper de den negativa uppmärkasamhet som ofta uppstår inför 
klassen då de kan ha svårt att sitta still och lyssna i helklass.  
 
I det stora hela har eleverna god kunskap om datorn och ordbehandlingsprogrammet. 
Majoriteten behärskar de verktg jag valt att titta närmare på, vilket innebär att majoriteten 
befinner sig i gruppen som ”lär vid datorn”. Endast ett fåtal har såpass lite erfarenhet av 
datorn att de passar in i gruppen som fortfarande ”lär om datorn”. Resten befinner sig 
någonstans där emellan.  
 

Attityder  
Det märktes också tydliga skillnader i attityden till datorn och dessa attityder var direkt 
beroende av hur mycket erfarenhet eleverna hade. De två, eller möjligvis tre grupper jag 
kunde urskilja när det kom till kunskaper, kunde urskiljas även här. De elever som hörde till 
den grupp med mest erfarenhet av att arbeta vid datorn var också de som såg datorn som ett 
hjälpmedel. Med datorns hjälp kunde de på ett smidigare sätt än tidigare producera text. Jag 
upplevde också att dessa elever vågade prova sig fram mer. De frågade sällan om hjälp, utan 
försökte istället lösa problemet själva först.  
 
Attityder är beroende av våra erfarenheter och vi skaffar oss erfarenheter i många olika 
situationer. Tidigare upplevelser av ett fenomen är givetvis avgörande, elever som har 
tillgång till dator i hemmet, och som använder den regelbundet, har mer erfarenhet och 
därmed också en annan attityd till datorn. Lärarens attityd är enligt Appelberg och Eriksson 
(1999) betydande för elevernas inställning och kunskaper. Kan läraren förmedla och på ett 
bra sätt integrera datorn i undervisningen kommer detta att spegla av sig i elevernas attityd.  
De elever som inte hade lika mycket erfarenhet av att skriva på datorn var mer negativa och 
kritiska till datorn och dess finesser. För dem var det en sak till att hålla reda på.  
 
Jag kunde urskilja de elever som spenderade mycket tid framför datorn men som inte 
använde den som ett skrivverktyg på fritiden. Även om dessa elever kunde programmet 
hindrades de av det faktum att de tänkte snabbare än de skrev. Många blev frustrerade när de 
inte hittade bokstäverna på tangentbordet och det tog mer tid.  
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Jag upplevde att skriva på datorn också kunde bli ett stressmoment för vissa elever. Då 
datorerna var belägna i studiehallen, var det ofta fler än en elev som satt där. Positivt var att 
de hjälpte varandra om de körde fast, men att ha kompisarna bredvid sig upplevdes av vissa 
som ett stressmoment. De jämförde hur fort de skrev och hur mycket de hade skrivit. Detta 
kunde kopplas direkt till elevers erfarenhet. De som spenderade mycket tid framför datorn på 
fritiden, kunde allt som oftast skriva snabbare, och det var dessa elever som fick hjälpa sina 
kompisar. Attityden till och hur elever tänker kring datorn var beroende av deras erfarenhet.  
 
Det fanns också elever som inte riktigt litade på tekniken, och därför inte erkänt datorn som 
ett fullvärdigt redskap och hjälpmedel. Jag observerade en elev som verkade skriva rent på 
datorn av den enkla anledning att det skulle göras. Denna elev hade rättat och gått igenom sin 
text innan hon satte sig och skrev ut den. Då jag gjorde min analys placerade jag denna elev i 
den grupp som hade mycket erfarenhet av datorn och ordbehandlingsprogrammet, då det 
märktes att hon hade skrivarvana. Hon berättade att hon skrev mycket på datorn hemma. Allt 
från berättelser till sångtexter. Det märktes att hon hade vanan inne, eleven kunde skriva med 
tvåhandsgrepp, och det relativt fort. Hon kunde också en hel del kortkommandon, som hon 
”hittat” allt eftersom. Men hon använde datorn endast för att skriva rent, och använde sig inte 
av stavningskontrollen, eller några av de andra verktyg som ordbehandligsprogrammet 
erbjuder, i första hand. När denna elev provat alla tänkbara lösningar, och ändå inte fått rätt 
stavning, högerklickade hon för att se vad datorn erbjöd för lösning. Då denna elev hade 
mycket erfarenhet av datorn, blev jag förvånad, och nyfiken på varför hon inte använde 
stavningskontrollen. Var det för att instruktionerna ofta var långa och krångliga, för att hon 
ville rätta på egen hand, eller för att hon inte riktigt litade på att det blev rätt? 

Vad man lär sig vid datorn 
När jag frågade mina informanter om vad de lärde sig vid datorn fick jag antingen svar som 
handlade om kunskap kring ämnet de studerade eller kunskap om datorn som verktyg.  
Många svarade att de lärt sig om lejon, fjärilar, eller vad det nu var de studerade. De var 
alltså fokuserade på ämnet de skrev om. Andra var helt fokuserade på datakunskapen, de 
hade lärt sig att klippa och klistra, eller att rätta felstavade ord på ett enkelt sätt. Det fanns 
också en grupp elever som tyckte att de lärde sig nya ord, och hur ord stavas. 
 

Kan man lära sig något genom att skriva på datorn? 
-Ja man kan lära sig hur datorn fungerar...och så lär man sig ord och så. 
Ord och så? 
-Ja, precis som när man skriver vanligt, men man kan ju se hur det stavas och så. 
Lär du dig hur ord stavas? 
-Ja när man har sett dem några gånger känner man ju igen dem, och då behöver man inte 
klicka och se hur de stavas. 
 

Alexandersson med flera (2001) skriver om projektet LärIT, där man intervjuat barn om IT. 
De skriver att barnens tankar om sitt eget lärande var beroende av hur långt de kommit i sin 
utveckling, samt hur medvetna de var om sitt eget lärande. Precis som jag tidigare nämnt var 
det de barn som inte kommit så långt i sin utveckling som tyckte att de i arbetet vid datorn 
lärde sig praktiska saker, såsom att använda programmet och dess finesser. De som kommit 
längre i sin utvecklig såg att de lärde sig faktakunskaper om det de forskade om såväl som 
nya ord.  
 
Alexandersson med flera ( 2001) refererar också till intervjuer de gjort med barn om vad man 
lär sig vid datorn. Dessa barn säger, precis som mina informanter att de lär sig ord, eftersom 
de som är felstavade blir understrukna med rött. 
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Jag har tidigare nämnt att många elever är positiva till att använda datorn, och att arbetet vid 
datorn ofta upplevs som mer lustbetonat. Huruvida texterna eleverna producerar blir 
kvalitativt bättre eller längre, råder det delade meningar om. Alexandersson med flera (2001) 
menar att det inte finns några påtagliga bevis, varken för att texter skulle bli längre, eller att 
de skulle vara av bättre kvalitet. Jedeskog (1993, 1998) menar att datorn påverkar även de 
handskrivna texterna till att bli längre och kvalitativt bättre. Huruvida detta har med 
ordbehandlingsprogrammen, och/eller med datorn som sådan att göra, är svårt att sia om. 
Fastställt är dock att datorn och arbetet vid den har en positiv inverkan på elevers motivation 
och textproduktion. Om datorn innebär en kvalitetsförbättring av elevers texter förblir osagt. 
Kanske skulle ett ordbehandlingsprogram, anpassat för skolelever, ge ett bättre resultat? Ett 
ordbehandlingsprogram med tydliga och lättförståeliga instruktioner, som kontrollerar såväl 
stavfel och avstavningar, som grammatiska regler. Domeij med flera (2002) skriver om det 
faktum att svenska ordbehandlingsprogram inte är lika utvecklade som exemplevis 
amerikanska, då svenskan är ett mer komplicerat språk. De skriver vidare att det är mycket 
viktigt att en väl utvecklad grammatikkontroll finns. Det är först nu på senare tid som sådana, 
anpassade till det svenska språket utarbetats. ”Granska” är ett av dessa, utarbetat av Rickard 
Domeij vid Kungliga Tekniska Institutet i Stockholm.  

Behövs anpassade program? 
Frågan om anpassade program är növändiga i skolan är givetvis inte helt lätt att svara på. Inte 
ens med tydliga forskningsresultat i bakgrunden. Hur man ser på denna fråga speglar på ett 
sätt hur man ser på skolan, och vilken tradition man står bakom.  
 
De anpassningar som är möjliga att göra i ett ”vanligt” ordbehandlingsprogram idag är 
ganska begränsade. Josephson (red. 1999) skriver att det i vissa program finns olika 
uppsättningar med regler för olika slags texttyper. Till viss del kan man välja vilka funktioner 
man vill ha, och man kan också anpassa sin egen ordlista genom att lägga till och ta bort ord. 
Man kan också ställa in autokorrigeringsverktyget, så att det automatiskt korrigerar ord som 
man kanske ofta stavar fel på eller liknande.  
 
Domeij med flera  (2002) menar att vidare forskning om skrivhjälpmedel, som grammatik 
och stavningskontroll behövs, då nya grupper i samhället använder sig allt mer av datorn. 
Dessa nya grupper är bland andra unga och människor med svenska som andraspråk. De 
skriver vidare att det förut inte funnits speciellt utvecklad mjukvara för det svenska språket, 
men att det nu finns tre program ute på marknaden, anpassade för svenskan. De argumenterar 
också för att anpassningar måste göras med avseende på användarvänlighet.  
 

We argue that the evaluation of grammar and style checking must go further than merely 
measuring the functionality by measures of precision and recall, and thus seriously address 
the issue of usability (Domeij, Knutsson, Severinsson Eklundh 2002 s. 1).  
 

Josephson (red. 1999) skriver också om anpassningar av ordbehandlingsprogram. Han menar 
att de möjligheter till anpassning som finns idag inte är tillräckliga, de är inte heller 
anpassade till en definierad målgrupp eller skrivuppgift, vilket skulle underlätta användning. 
Josephson skriver vidare att det är viktigt att anpassningar görs med viss försiktighet. 
Programmen måste anpassas så att det finns stor flexibilitet, eftersom olika skribenter 
behöver olika mycket stöd. Då vissa skribenter kanske bara behöver få ett ord utpekat, 
behöver andra få tydliga och lättförståeliga instruktioner. Detta för att språkkontrollen inte 
ska resultera i en icke önskvärd språklig likriktning (Josephson red. s. 43). En anpassning av 
ordbehandlingsprogram får inte bli en ny språkpolis, utan ska fungera mer som en språklig 
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handbok. Det är viktigt att ha i åtanke att det är programmet som ska vara ett verktyg för 
skribenten och inte tvärtom.  
 
Jag skrev tidigare att frågan om anpassade material i skolan ofta har att göra med vilken 
tradition man står bakom. Ska vi anpassa skolan efter verkligheten eller ska vi anpassa de 
material vi använder efter vår målgrupp, de vill säga eleverna? Styrdokumenten påpekar att 
vi ska lära våra elever att bli goda samhällsmedborgare. Medborgare som klarar av att leva 
och verka i världen. Kanske är ett pedagogiskt program bara en pinne i hjulet så att säga. 
Kanske skulle mer tid läggas på att förklara programmen som sådana; lära eleverna att klara 
av dem. Kanske skulle det räcka med att utbilda våra pedagoger ytterligare? I och med 
datorns intåg i skolan förändrades lärarrollen. Läraren har gått från att vara 
kunskapsförmedlare till att agera mer som handledare (Jedeskog 1998). Jedeskog (1993) 
skriver också att lärarens uppgift är att vara en ledare som skapar goda förutsättningar för 
eleverna. För att kunna skapa goda förutsättningar vid datorn måste läraren kunna handleda 
eleven på rätt sätt. Enochsson (2002) skriver att man som lärare inte bara behöver känna till 
och äga kunskap om hur datorn fungerar, man måste också äga ett sådant språk, att man kan 
förmedla denna kunskap på rätt sätt till eleverna. Med fler utbildade pedagoger kanske elever 
får ut såpass mycket av datorn, att ett anpassat program blir överflödigt. Forskning visar 
också att tiden elever spenderar vid datorn, är till viss del kvalitetstid förlorad med 
pedagogen. Skulle ett program kunna anpassas så att elever egentligen inte behöver 
interaktionen med pedagogen? Och är detta en önskvärd utveckling? Människan lär sig bäst i 
samspel med andra sägs det. Skulle det kunna representera en dator? Personligen tror jag att 
tiden tillsammans med pedagogen är ovärdelig, lika väl som tid tillsammans med andra 
elever. Datorn får inte ta över den sociala interaktionen. Datorn får inte bli istället för.  
 
Jag har skrivit tidigare att många av mina informanter uppgav att de lärde sig nya ord, och 
hur ord stavas på datorn. Detta eftersom de dels kan högerklicka på ett felstavat ord för att se 
ordet rättstavat, dels för att de kan använda sig av synonymordlistan. Frågan är om ett 
anpassat ordbehandlingsprogram skulle kunna påverka elevers språkutveckling ytterligare? 
Informanterna uppgav också att de grammatiska förklaringar som gavs var svåra att förstå. 
Tydligare förklaringar, som är anpassade till en tydlig målgrupp, i detta fall skolelever, tror 
jag enbart skulle gynna programmets användare. Likaså möjligheter att anpassa andra delar 
av ett ordbehandlingsprogram, till exempel ordlistor.  
 
Det finns dock en paradoxal i detta resonemang; de som behöver tekniken mest, är minst 
lämpade att använda den. Ovana skribenter har varken tillräckliga språkliga kunskaper, eller 
de tekniska kunskaper som krävs för att kunna utnyttja teknikens fördelar. Programmen 
måste bli bättre på att lokalisera och presentera fel på ett bra instruktivt sätt, programmen 
måste anpassas till skribenters behov (Josephson red. 1999).  
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Avslutande reflektioner och frågor till vidare forskning 
Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att mer forskning på området behövs, dels för att få 
mer kunskap om elevers användning av ordbehandlingsprogram, dels för att kunna förutspå 
och göra generaliseringar för framtiden. Språkutveckling är en viktig del i skolan; i 
kursplanen för svenska kan man i första stycket läsa: språkförmågan har stor betydelse för 
allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet (Skolverket 2002 s.96). Om 
man med hjälp av ett anpassat program, alternativt bättre utbildade pedagoger, kan hjälpa 
elever att utvecklas ytterligare, är väl detta något som alla som arbetar i skolan skulle 
välkomna?   
 
Jag skriver i kapitlet ”Metod” hur jag väljer att inte anta ett genusperspektiv i min studie. 
Dock fann jag en hel del intressanta skillnader som skulle kunna ha betydelse för hur en 
eventuell anpassning av ordbehandlingsprogram utformas. Då genusfrågan är en fråga i sig, 
som tar mycket plats, väljer jag att lämna den till vidare forskning.  
 
Något som jag valt att inte diskutera i min rapport är den alltid aktuella, och ständigt 
närvarande ekonomifrågan. Sverige gjorde på 1990 talet en stor satsning på skolan och 
teknisk utrustning. Vi ligger, i jämförelse med övriga världen långt fram när det gäller 
tillgänglighet till datorer i skolorna. Det är också allmänt känt att teknik åldras snabbt. Vilket 
gör framtiden mycket intressant. Hur kan vi hålla samma höga standard på vår teknik? Vilket 
är mest ekonomiskt? Att utbilda pedagoger, eller att köpa in anpassade program? Eller 
behövs kanske både och? Olyckligtvis räcker det inte med enastående forskningsresultat för 
att åstadkomma förändring, men förhoppningsvis kan de påskynda utvecklingen. 
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Bilaga 1 
 

Observationsprotokoll 
 

• Allmänt intryck: Hur använder sig eleverna av datorn? Hur fungerar samspelet?  
 

• Stavningskontroll 
 

• Synonymfunktion 
 

• Kortkommandon 
 

• Klippa och klistra 
 

• Teckensnitt, rubriker, storlek med mera 
 

• Word art, clip art 
 

• Öppna, spara skriva ut 
 

Vad lär man sig vid datorn? 
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Bilaga 2  
 

Etiskt protokoll 
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska regler (1990) och dess 
fyra huvudkrav har noggrant beaktats i min studie. Informations, samtyckes, konfidentialiets 
och- nyttjandekravet har jag beaktat på följande sätt: 
 
Information om min studie: Jag omfattas av de regler som gäller för praktikanter och 
vikarier då jag både gjort VFU och arbetat i klassen tidigare. Jag har signerat tystnadsplikt. 
Rektor och klasslärare har blivit informerade om studiens syfte och undersökningsdesign. 
Föräldrar är informerade om att jag löpande gör undersökningar och uppgifter som kan 
komma att publiceras i klassen. Eleverna är informerade om att jag foukserar på arbetet vid 
datorn. De har också blivit tillfrågade innan en observation har påbörjats. 
 
Intervju/observationssituation: Hur bevaras konfidentialiteten? 
Fingerade eller inga namn redan från början. Vem som observerats är inte intressant. Dock 
dokumenteras hurvida det är en pojke eller flicka jag observerar.  
 
Samspel: En fördel att jag gjort VFU i klassen i två år. Eleverna känner igen mig, och mina 
besök är naturliga. Dock viktigt att försöka vara neutral och inte läsa in för mycket i 
situationen. Då jag känner eleverna, och vet deras svagheter och styrkor. Detta får inte 
påverka min analys, men kan ändå vara användbart för att förstå. 
Inga bandupptagningar eller videoinspelningar som kan förändra och påverka situationen 
negativt.  
 
Planering: Det etiska protokollet skrivs innan arbetet påbörjas. Frågan om samtycke tas upp 
med rektor och klasslärare. Rektor och klasslärare informeras om studiens syfte, upplägg och 
planerat genomförande.  
 
Utskrift: Då namn är fingerade eller inte förkommande överhuvudtaget, är informanterna 
också skyddade i utskriftsstadiet. Det finns ingenting i utskriften som kan avslöja mina 
informanter, skolan på vilken studien gjorts eller liknande.  
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