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1 Bakgrund

”Både skrivandets verktyg och dess produkt är materiella artefakter. Verktygen,

pennan, tangentbordet tillhör den materiella världen. Så gör också produkten; t ex

skriften på stenen, papperet eller datorskärmen.” 1 Alla dessa materiella artefakter

för skrivande utvecklas i takt med människans behov och kunskap. Människan

måste alltid vara beredd att lära sig att behärska det nya hantverket eller den nya

tekniken.

Historien om skrivandets artefakter är ett mycket fascinerande ämne, vilket var en

bidragande orsak till att jag valde att skriva om just detta. Det är också intressant att

veta vilka fördelar respektive nackdelar det finns med elektronisk skrift och hur

elever använder dagens artefakter för skrivande.

1 Olof Lannér, Datorstöd i skrivandet – en longitudinell studie på grundskolan och gymnasieskolan (Ängelholm
1999), s. 40.
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2 Syfte och problemformuleringar

2.1  Syfte

Syftet med denna litteraturstudie och enkätundersökning är att dels få en bild av

skrivandets artefakter i historien, både i ett allmänhistoriskt och i ett skolhistoriskt

perspektiv, och dels få kunskap om elevernas förhållande till elektronisk och

manuell skrift.

2.2  Problemformuleringar

• Vilken plats i historien har pennan och  tangentbordet bland andra artefakter för

skrivande?

• Vilka fördelar och nackdelar finns med elektronisk skrift?

• Hur använder elever i år 9 pennan och tangentbordet och vilka attityder har de

gentemot användandet?

• Finns det några skillnader i användande och attityder beroende på elevernas

könstillhörighet?
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3  Metod

Jag har valt att både studera litteratur, som berör ämnet, och göra en

enkätundersökning bland elever i år 9 (se bilaga). Fördelarna med en

enkätundersökning är att den ger en strukturell överblick och att alla utfrågade får

likalydande frågor och följdfrågor, vilket gör det lättare att sammanställa ett

resultat.2 Nackdelen och bristen med enkätundersökning som metod är att den inte

ger så stort utrymme för flexibilitet och spontana följdfrågor.

3.1  Litteraturstudie

Genom att studera böcker om skriftens och skolans historia, pedagogiska böcker och

avhandlingar, som berör ämnet, har många av mina frågor kunnat besvarats. Jag har

använt en kvalitativ metod för att bearbeta textmaterialet, det vill säga jag har

bearbetat och tolkat delar av textmassan utifrån mitt syfte. Att arbeta med

litteraturstudier på det här sättet har inneburit att läsa med urskiljning, det vill säga

läsa det som är relevant för syfte och problemformuleringar. 3 Allteftersom jag har

bearbetat och tolkat materialet har dispositionen till litteraturstudien vuxit fram.

Genom att samla allt under huvudrubriker och underrubriker, som speglar

innehållet, har arbetet med att  sortera och sålla i materialet varit enklare. 4

3.2  Enkätundersökning

Jag har gjort ett urval bestående av femtio stycken elever i år 9. Urvalsgruppen kom

jag i kontakt med under min slutpraktik, vilken var förlagd till en skola som var

relativt datortät. Anledningen till att jag, utöver litteraturstudien, ville göra en

enkätundersökning var förankringen i verkligheten.

                                                
2 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en
undersökning (Lund 1994, andra upplagan), s. 61.
3 Sven G Hartman, Handledning (Linköping 1993), s. 55.
4 Patel & Davidson, s. 100 ff.
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Som materialtyp beskriver Hartman enkäter som ”icke tryckt skriftligt material i

strukturerad form”. Den strukturerade formen gör det lättare att sammanställa och

tolka materialet. Enligt Hartman finns det olika grad av strukturering beroende på

vilken typ av frågor man väljer, öppna frågor eller frågor med mer eller mindre fasta

svarsalternativ. 5 Öppna frågor inbjuder den utfrågade till att fritt utveckla sina

tankar och formulera sina åsikter och uppfattningar.

Jag har utformat en enkät bestående av elva frågor. Dessa frågor innehåller dels

frågor med slutna svar dels följdfrågor med öppna svar. Jag valde följdfrågor med

öppna svar på grund av att svaren då blir mer uttömmande och att närheten till

elevernas tankar och åsikter blir mer påtaglig. De slutna svarsalternativen innebär

hög grad av strukturering och en kvantitativ undersökning medan de öppna

svarsalternativen innebär låg grad av strukturering och en kvalitativ undersökning. 6

Enkätundersökningar förknippas oftast med formulär som skickas per post men jag

valde att göra en ”enkätundersökning under ledning”, det vill säga jag tog med mig

formuläret och besökte eleverna som skulle besvara frågorna. Detta är en fördel

eftersom eventuella oklarheter, som kommer upp, kan tydliggöras. 7

Undersökningen gjordes under lektionstid vecka 49. Eleverna fick i lugn och ro fylla i

enkäten och hade ingen tidspress. Tidspress kan leda till att de utfrågade gör det

enkelt för sig och inte väljer att motivera sina svar, därför är det viktigt att det ges

tillräckligt med tid till eftertanke och reflektion.

3.2.1 Bearbetning av enkätundersökning

Efter genomförandet av enkätundersökningen började bearbetningen av

                                                
5 Hartman, s. 30 ff.
6 Patel & Davidson, s. 62.
7 Ibid. s. 60.
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enkätsvaren. För att få en helhetsbild över svaren läste jag igenom dessa ett flertal

gånger. Därefter sorterade jag enkätformulären efter den utfrågades könstillhörighet

för att få en tydligare bild av skillnader och likheter i svaren mellan könen. Jag

bearbetade slutligen enkäterna genom att gå igenom fråga för fråga.

Den kvantitativa delen i enkätundersökningen redovisas i antal och %, vilket innebär

att jag har använt en deskriptiv statistik. Den deskriptiva statistiken används då

beskrivningen av materialet görs med hjälp av siffror. 8 Den kvalitativa delen av

enkätundersökningen redovisas i form av citat. Dessa citat speglar klart och tydligt

elevernas attityder gentemot användandet av dagens artefakter, pennan och

tangentbordet, och ger en bild av elevernas förhållande till manuell och elektronisk

skrift.

3.2.2 Generalisering

I min enkätundersökning har jag ett urval på femtio stycken elever i år 9. Bortfallet i

undersökningen kom att bli åtta elever, vilka av olika anledningar inte kunde vara

närvarande vid undersökningstillfället. Urvalsgruppens storlek och bortfall gör att

jag inte kan dra slutsatser om att undersökningens utfall gäller för alla elever i år 9.

Jag har därför inte för avsikt att generalisera resultatet av denna undersökning

utanför undersökningsgruppen.

                                                
8 Ibid. s. 90.
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4  Litteraturstudie

4.1  Skrivandets artefakter i ett allmänhistoriskt perspektiv

Skrivkonsten är en av de största uppfinningarna i mänsklighetens
historia, kanske den största eftersom den gjort historien möjlig. Den är
likväl en färdighet som de flesta som använder den tar för given. Vi lär
oss den i skolan, antingen på grundval av ett alfabet eller (om vi lever i
Kina eller Japan) på grundval av skrivtecken. […] Få av oss kommer
ihåg hur vi lärde oss skriva. 9

Skriften som används i dagens samhälle har genomgått en lång utvecklingsperiod.

Texter, tecken och olika skrivredskap har utvecklats i takt med samhällets

förändring. Människan har alltid haft en stark drivkraft att kommunicera. Till en

början var kommunikation genom skriftspråket ett mödosamt arbete. Detta har gjort

att människan hela tiden har varit i behov av att utveckla tekniska hjälpmedel för att

göra arbetet enklare. 10 Artefakter för skrivandet utvecklas hela tiden och detta är ett

tecken på att människan har en stor ”förmåga att samla erfarenheter och att använda

dem för sina syften. I de fysiska redskapen vilar många av våra gemensamma

kunskaper och insikter.” 11

Från att ha ritat med handen på marken och i sanden gick människan över till att

använda redskap för sitt skrivande. 12 Den amerikanska arkeologen Schmandt-

Besserat menar att ursprunget till vårt skriftspråk är den teknik som utvecklades i

området mellan Eufrat och Tigris (det som grekerna senare kallade Mesopotamien)

under slutet av det fjärde årtusendet före Kristus. Tekniken gick ut på att leverera en

lerbehållare, som var märkt med en symbol, till köpare av olika varor. Lerbehållaren

utgjorde en slags följesedel eller ett kvitto. Senare användes lertavlor för samma

ändamål. 13 Lertavlorna uppkom troligen till följd av att de mesopotamiska

stadsstaterna utökade sin handel. Det var ganska lätt att teckna i lera med ett skrivrör

                                                
9 Andrew Robinson, Skrivkonsten – uppkomst och historia (Stockholm 1998), s. 7.
10 Lars Melin, Människan och skriften – Tecken Historia Psykologi (WS Bookwell, Finland, 2000), s.10.
11 Roger Säljö, Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv (Smedjebacken 2000), s.30.
12 Ibid. s.164.
13 Ibid. s.178



8

av vass, som trycktes antingen vertikalt mot den fuktiga leran och gjorde ett runt hål

eller snett  för att göra en nagelformad fördjupning. Dessa markeringar gjordes för

att uttrycka siffertal. Senare utvecklades dessa markeringar till kilskrift, en skrift som

hade ett tecken per ord. Detta skriftspråk är det första av alla kända skriftsystem.

Liksom istidsmänniskorna använde grottväggar och ben för sitt skrivande använde

stadsborna i Mesopotamien lera och skrivrör av vass. 14

För mer än fem tusen år sedan var den skriftliga formen mycket viktigare än vad den

är idag. Människan lade ner stor möda på att rista, hugga, dekorera och måla. Att

sedan dessa målningar fick en ren kommunikativ funktion gjorde att människan fick

mersmak. Målningarna gjordes med träkol och med pinnar som penslar. Målarfärgen

var en blandning av pulvriserade jordfärger och djurfett. 15 Grottmålningarna,

hällristningarna och de monumentala dekorationerna räknas som föregångare till vår

alfabetiska skrift. 16 Roger Säljö ställer sig frågan varför människorna lämnade

avbildningarna och övergick till en mer komplicerad form av skriftspråket. Ett svar

kan vara att abstrakta företeelser och uttryck inte går att avbilda. Ett annat kan vara

att bilden är mångtydig och inte har den retoriska funktion och karaktär som är

önskvärd i många sammanhang. 17

Under antiken fanns två skrivsätt: capitalis quadrata, stora fyrkantiga versaler som

höggs in i marmormonument, och uncialerna, små bokstäver som skrevs med

gåspenna på pergament. 18 De material, som ursprungligen användes att skriva på;

sten, lera, hudar och pergament hade egenskaper som gjorde att skriften inte kunde

brukas i alla sammanhang. En del material var för klumpiga för att kunna lagras och

transporteras, andra var inte beständiga. Pappret fanns i Kina före Kristi födelse men

                                                
14 Robinson, s. 62 ff.
15 Lannér, s. 42.
16 Melin, 2000, s. 29.
17 Säljö, s.167.
18 Melin, 2000, s.47.
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kom inte till Europa förrän under tidig medeltid. De tidigaste handskrifterna med

mycket vackert tecknade inledningsbokstäver visade att skriften skulle vara av

estetisk god kvalitet. De vackert tecknade inledningsbokstäverna gjorde att böcker

kom att innehålla ”en serie konstverk.” 19

När boktryckarkonsten kom till i mitten av 1400-talet standardiserades skrivytan och

orden tillverkades med hjälp av separata metallstycken (typer). Detta gjorde det

möjligt att trycka böcker på löpande band. 20 Tekniken var densamma som för en

stämpel. Trycksvärtan penslades ut över typerna, som hölls fast i en ram, s.k. form,

som sedan med många kilos belastning pressades ner över boksidan.

Handskriven text i hem, på kontor och i kanslier producerades fortfarande med

gåspenna och bläckhorn i hundratals år. Innan skrivmaskinen kom i slutet av 1800-

talet var det gåspennan, bläcket och stålpennorna som var de vanligaste artefakterna

för skrivande. 21

Idag på 2000-talet används, vid sidan av blyertspennan och bläckpennan, datorns

tangentbord för skrivande. Det senare  började användas som artefakt i skrivandet

redan på 1980-talet. Trots att tangentbordets funktion som ordbehandlare funnits

med i över tjugo år har inte tanken om skrivandet förändrats särskilt mycket. I

”tankarna är det fortfarande fråga om (gås)penna och papper”. 22

4.2  Skrivandets artefakter i ett skolhistoriskt perspektiv

Människan har alltid varit i starkt behov av att lära sig saker. Från början var det den

muntliga undervisningen som var gällande men redan under antiken använde

romarna vaxtavlor att skriva på. Vaxtavlorna var ett återanvändbart skrivmaterial,

                                                
19 Ibid. s. 182 f.
20 Lannér, s. 45.
21 Melin, 2000, s. 56 ff.
22 Ibid. s.59.
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på vilket man lätt kunde skriva med ett skrivinstrument som kallades för stylus och

radera det skrivna genom att släta ut vaxet. Vaxtavlorna ersattes senare av

griffeltavlan, en sorts svart skiffer, på vilken man skrev med krita.

Den antika skriftkulturen övertogs av munkarna i de medeltida klostren. Det var

nämligen i huvudsak kyrkans män som läste, skrev och undervisade. 23 ”Även

skoltraditionen har sina rötter i medeltiden och i dess arv från antiken. Kloster- och

domskolor samt enklare barnskolor kom till i vårt land under 1200-talet som nordliga

förgreningar av den europeiska kulturen.” Präster utbildades till lärare vid

universitetet i Uppsala  från år 1477 för att kunna föra folkundervisningen vidare till

sockenkyrkan. Ofta var det endast läsning av katekesen som stod i centrum.

Undervisning i skrivning och räkning tillhörde undantagen och skedde mot

särskilda avgifter. 24

1842 fattades beslutet om allmän folkundervisning och principen var att alla hade en

skyldighet att skaffa sig vissa kunskaper och färdigheter. Genom insatser från

hemmen och kyrkan hade många lärt sig att läsa hjälpligt men det var värre med

skriv- och räknekunskaperna. Allmogen ansågs till en början inte ha något behov av

att kunna skriva och räkna. 25 De konservativa i samhället menade att det rent av

kunde vara en fara för ordningen i samhället med att låta allmogen få för mycket

utbildning. 26

Skrivmaterialen i den tidiga folkundervisningen bestod av sandbänkar, bänkar med

sand i locket, istället för bordsskiva, i vilken man skrev med fingret och suddade

                                                
23 Melin, 2000, s. 54.
24 Egil Johansson, ”Folkundervisningen före folkskolan” i Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992
red.: Kerstin Thorsén (Uddevalla 1992), s. 12 f.
25 Gunnar Richardson, ”1842 års folkskolestadga” i Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992 red.:
Kerstin Thorsén (Uddevalla 1992), s. 18 ff.
26 Margaretha Lindén, Inger Nyman & Eskilstuna Stadsarkiv, Från Barnaskola till Grundskola 1619-1994 –
Torshälla Pedagogi 375 år (Eskilstuna 1994), s. 114.
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med en speciell platta. 27 I sandbänken kunde barnen öva sig i att forma bokstäver

tills de blev duktiga nog att få skriva med bläck och penna. Detta gjordes för att

spara på dyrbart skrivmaterial. 28 Andra skrivmaterial som användes var griffeltavlor

och kritor. Det fanns oftast endast ett fåtal gåspennor med bläckhorn längst fram hos

läraren. 29 Standarden i skolorna var ännu in på 1880-talet usel. Ibland var bristen på

läromedel så stor att man fick använda dörrar till svart tavla, hemmagjort bläck,

hönsfjädrar som pennor och hårda lerbitar som kritor. 30

I instruktionen för den kommunale folkskolinspektören (i början av 1900-talet) ingick

bland annat att ombesörja inköp av böcker till fattiga barn. Respektive klasslärare

gav förslag på vilka barn som ansågs vara i behov av hjälp. Böckerna bekostades av

skolkassan. 1912 föreslog skolstyrelsen att material såsom skriv- och räkneböcker,

ritpapper, bläck och stålpennor samt blyertspennor kostnadsfritt skulle ges till

samtliga elever. En hel del av eleverna hade nämligen inte råd att köpa material,

vilket gjorde att undervisningen blev lidande. 31 En utredning tillsattes som 1923

föreslog att folkskolans elever skulle, som gåva, erhålla läroböcker och

förbrukningsmateriel. Det var meningen att staten skulle bidraga med 9/10 av

kostnaderna men riksdagen avslog förslaget eftersom kostnaderna ansågs för höga.

Under 1930-talet var det alltfler skoldistrikt som införde fritt skolmaterial, helt eller

delvis. 1937 gjordes en ny utredning eftersom obligatorisk undervisning måste anses

förutsätta fritt skolmaterial. Utredningsmännen menade att varje barn skulle få, ett

på förhand bestämt antal, blyertspennor, radergummin etcetera per termin och att

läroböcker borde ges till eleverna som gåva. Från januari 1945 skulle samtliga barn få

                                                
27 K G Lindqvist, ”Pionjärtidens skolor” i Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992 red.: Kerstin
Thorsén (Uddevalla 1992), s.53ff.
28 Margaretha Lindén, Inger Nyman & Eskilstuna Stadsarkiv, s. 63.
29 K G Lindqvist, s. 70.
30 Ibid. s. 53.
31 Carl-Erik Carldén, Från kyrkskola till medborgarskola – Folkskolans historia i Karlstad under fyra decennier-
Värmlands Museums skriftserie nr 19 (Ystad 1989), s. 139.
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fritt skolmaterial i enlighet med folkskolestyrelsens förslag. Läroböckerna utdelades

som gåva och en del andra särskilt angivna böcker som lån. Varje elev skulle skydda

sina böcker med omslagspapper. De som slarvat bort sina böcker eller förstört böcker

blev ersättningsskyldiga. ”I småskolan fick varje elev en linjal och ett pennskaft jämte

stålpennor (för skrivning med bläck) och i folkskolan en linjal.  3-4 blyertspennor och

radergummi utdelades per termin i såväl småskolan som folkskolan.” 32 Riksdagen

beslutade 1946 att ”’erforderlig’ materiel skall tillhandahållas kostnadsfritt och att

eleverna som gåva skall få egentliga läroböcker, arbetsböcker och

förbrukningsmaterial, varvid som läroböcker jämväl räknas psalmbok samt de för

läsningens inlärande nödvändiga läseböckerna i klasserna 1-3”. Alltsedan 1946 har

policyn med fritt skolmaterial funnits i den obligatoriska skolan. 33

Under 1970- och 80-talen satsades stora resurser på datoriseringen i skolan. 34 I Lgr 80

slås det fast att ”inlärning, som innebär att man med rätt anslagsteknik och rätt

fingersättning lär sig skriva maskin, bör ske integrerat i olika ämnen helst redan på

mellanstadiet”. 35 Vidare går att läsa i kursplanen i svenska (1988:99) att

maskinskrivning och användning av datorer/ordbehandlare får ingå i skolarbetet. 36

Tangentbordet blev, vid sidan av pennan, den viktigaste artefakten för skrivandet i

skolan.

                                                
32 Ibid. s. 284 ff.
33 Anne-Charlotte Melin, ”Från ABC till ADB” i Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992 red.:
Kerstin Thorsén (Uddevalla 1992), s. 203.
34 Ibid. s.207.
35 Lgr 80, s. 150.



13

4.3  Pennan och tangentbordet i ett pedagogiskt perspektiv

While some writers can compose with only pencils or pens, others need
typewriters, a few like to dictate, and a growing number rely on the
electronic services of a computer – the word processor. Every tool has its
advantages and its disadvantages. Some differences are profound, others
trivial, but all are important because writing is such an individual
matter. […] For some writers, a pencil might be the preferred instrument
because it is small, light, transportable, and usully accessible; its marks
are easily erased, there are no smudges, and nothing has to dry. A pen or
typewriter, on the other hand, might be considered more desirable
because of their relative permanence […].  37

Både antikens sätt att skriva och dagens teknik med datorer krävde/kräver en

färdighet i att använda verktyg och material. Skribenten behöver alltid en yta att

skriva på och ett verktyg att skriva med. Liksom vi står i fysisk kontakt med pennan

står vi också i fysisk kontakt med tangentbordet. 38 Vi har gjort skrivkonsten till en

del av oss och har därför svårt att uppfatta skrivandets artefakter som tekniska

redskap. Walter J. Ong menar att vi vanligtvis betraktar boktryckarkonsten och

datorerna som en teknologi men själva skrivkonsten som en del av oss själva. Vidare

menar Ong att vi ändå måste se skriften som en teknologi eftersom den kräver både

verktyg och utrusning för att kunna utföras.39

”Pennan som verktyg är givetvis en grundläggande och absolut nödvändighet. Men

så gott som allt vi läser i dag utgörs av tryckta eller maskinskrivna texter. Det är både

lättläst och snabbskrivet.” 40 I ett pedagogiskt perspektiv kan den tryckta texten

ibland uppfattas av mindre barn som icke skriven text. Forskaren Margaret

Donaldson menar att barn som ännu inte fått begreppen klara för sig blandar

samman skrivande med ritande. I en studie frågade Donaldson ett barn om det stod

                                                                                                                                                        
36 Gunnar Landborn, SÖ, ”Maskinskrivningens grunder” i Att skriva med skrivmaskin och dator  red.: Birgitta
Myrman (Stockholm 1990), s. 15.
37 Frank Smith, Writing and the writer (Hillsdale, New Jersey, USA, 1994, second edition), s. 162.
38 Lannér, s. 40.
39 Walter J. Ong, Muntlig och skriftlig kultur – Teknologiseringen av ordet (Uddevalla 1999), s. 98.
40 Gunnar Landborn, SÖ, ”Inledning” i  Att skriva med skrivmaskin och dator red.: Birgitta Myrman (Stockholm
1990), s. 7.
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något skrivet på ett cornflakespaket. Barnet svarade nej, tog därefter en penna och

ritade på paketet och sa att nu stod det något på paketet. 41

4.3.1 Handskrift

Ester Stadler menar att det idag skrivs mer på dator eller ordbehandlare än med

penna och att det är viktigt att ta handskrivningen på allvar. Handskrivningen har

stor betydelse för läsinlärningen och genom att skriva ihop bokstäver i en sekvens

från vänster till höger till ett ord illustreras samtidigt hur läsning går till. Vidare

menar Stadler att ”minnet i skrivhandens muskler har stor betydelse vid

inpräglingen av bokstavens ljud och form [och att] vid skrivande på tangentbord

framstår inte skrivriktningen lika tydligt som när skrivrörelserna utförs med handen

från vänster till höger”. Genom att använda handskrift utvecklas även känslan för en

vacker och tydlig skrift. 42 De flesta människor vill nog ha en vacker handskrift som

framhäver personligheten. Skribenten vill framträda på ett sympatiskt sätt och inte

bli missuppfattad.  I vår del av världen är det vanligast med tryckt text och den har

också högre status än handskriven men i stora delar av världen t ex i Kina, Japan och

i arabvärlden är det precis tvärtom. 43

För att tekniskt kunna hantera pennan som skrivredskap menar Stadler att ”pennan

bör vila i tumgreppet och mot långfingrets nedersta led och hållas med tummen och

pekfingret. Fingrarna bör inte skymma pennstiftet eller skriften. Därför bör pennan

vara tillräckligt lång och pennfattningen inte för långt ner mot pennspetsen.” 44

                                                
41 Rose-Marie Fahlén, Perspektiv på läs och skrivinlärning. En litteraturstudie som belyser läs- och
skrivinlärning utifrån fyra teoretiska perspektiv samt en instrumentprövande barnstudie (Linköping 1994), s. 74.
42 Ester Stadler, Läs- och skrivinlärning (Lund 1998), s. 68.
43 Melin, 2000, s. 193.
44 Stadler, s. 70.
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4.3.2 Elektronisk skrift

”En del av skolans ansvar, att förbereda eleverna för det framtida samhället, är att

introducera dem i datorns och den avancerade skrivmaskinens användningsområde,

bl. a genom en rationell hantering av tangentbordet.” 45 Det är viktigt att eleverna lär

sig den rätta fingersättningen genom touchmetoden för att kunna skriva så effektivt

som möjligt. ”När en ny teknologi vinner insteg i en kultur för den med sig både

fördelar och nackdelar. […] Det är därför viktigt att kritiskt diskutera datorns roll i

skolan. Det innebär att man försöker se både fördelar och nackdelar.” 46 Fördelarna

med att använda tangentbordet är många. För det första innebär datorns tekniska

möjligheter att många tråkiga och enahanda moment försvinner. Eleverna kan arbeta

med och bearbeta en text hur mycket som helst och fortfarande känna att texten är

deras egen. Datorn döljer även spretig oläslig handstil och problem med stavning.

Texten blir tydligare och överskådligare om den är maskinskriven jämfört med

handskriven. Andra fördelar är datorn som pedagogiskt hjälpmedel. ”För synsvaga

elever och för elever med läs- och skrivsvårigheter innebär möjligheten att på

skärmen uppförstora bokstäver nya chanser till en bättre läsinlärning. Andra elever

som har svårt att skilja mellan b och d lär sig detta ’på köpet’ genom att de på

tangentbordet arbetar med versaler men möter gemena på skärmen.” Motoriskt

svaga elever slipper koncentrera sig på det rent tekniska med att forma bokstäver

med pennan och kan istället koncentrera sig på innehållet, vilket ökar skrivglädjen.47

Att få producera en proffsig datorskriven textsida jämfört med det av suddgummit

skrynklade och gråsvarta arket ökar både skrivglädjen och skaparlusten. Det blir

roligare och tacksammare att skriva. 48

                                                
45 Landborn, 1990, s. 7.
46 Lannér, s. 74.
47 Gunilla Jedeskog, Datorn som pedagogiskt hjälpmedel  (Lund 1993), s. 26 f.
48 Siv Strömquist, Skrivprocessen (Lund 1993), s. 127.
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” Genom att se även nackdelarna ges argument för att förbättra skrivverktyget. ” 49

De tekniska svårigheterna med tangentbordet, till exempel elevernas ovana att

använda olika kommandon och deras ovana att hitta bokstäverna, gör att eleverna

känner sig frustrerade.  50 Andra nackdelar med tangentbordstekniken är att yngre

elever med mindre händer inte kan täcka hela tangentbordet och att elever med

långsam läs- och skrivinlärning känner att det uppstår nya hinder i deras

skrivutveckling när de ska lära sig ytterligare en skrivteknik. 51 Nackdelar kan också

vara de konsekvenser som för tidigt användande av tangentbordet kan få, till

exempel risken att elever inte lär sig att använda pennan.  Det är viktigt att eleverna

utvecklar en handstil innan de börjar lära sig tangentbordet. Även om tangentbordet

är den artefakt som används mest ute i samhället kommer vi i framtiden också vara

beroende av pennan för våra hastigt nedtecknade noteringar. 52 Olof Lannér menar

att vi löper en risk att bli beroende av tangentbordet och att vi då förlorar vår

kunskap att skriva med pennan. Lannér menar vidare att framtida ordbehandlare

kan bli mycket mindre och lätthanterligare än dem vi har i dag, vilket gör att

beroendet kan bli större. Detta leder i sin tur till att vi blir sämre skribenter med

papper och penna. Lannér anser att det i dag finns stor anledning för skolan att

diskutera handskriftens ställning i förhållande till skrivandet med dator. 53

4.3.2.1 Elektronisk skrift i ett könsperspektiv

Lannér menar att användningen av datorer har högre status än användningen av

pennan. I synnerhet bland pojkar innebär det hög status att kunna använda datorn.

Lannér har i sin avhandling Datorstöd i skrivandet. En longitudinell studie på

grundskolan och gymnasieskolan. kommit fram till att pojkar har större erfarenhet av

datorer utanför skolan än vad flickor har. Troligen har pojkarna fått erfarenheten på

                                                
49 Lannér, s. 75.
50 Jedeskog. s. 29.
51 Ibid. s. 16 f.
52 Strömquist, s. 128.
53 Lannér, s. 77.
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fritiden, i form av hobbyverksamhet. Lannérs uppfattning är att pojkarna överskattar

sin erfarenhet på grund av att datorn har hög status bland pojkar. 54 I rapporten Nå’t

måste ju hända av Birgitta Axelsson och Ulla Riis framkommer även där svar som

tyder på att pojkar i högre grad har lärt sig använda datorn på egen hand eller med

hjälp av en kamrat på fritiden medan flickor främst har lärt sig genom läraren i

skolan. Annars menar Axelsson och Riis att könsskillnaderna, vad gäller attityder

gentemot IT och datorer, i deras undersökning inte är stora. 55

4.4  Sammanfattning

Av ovanstående går att utläsa att både skriften och de olika skrivredskapen, som

används i dagens samhälle, har genomgått en lång utvecklingsperiod. Från att ha

ritat med handen på marken och i sanden övergick människan till att använda

redskap för sitt skrivande. Redskapen utvecklades och utvecklas än i dag till att tjäna

människans behov av att erhålla kunskap i skrivkonsten, vilken är en av

förutsättningarna för kommunikation både i och utanför skolan.

                                                
54 Ibid. s 172.
55 Birgitta Axelsson & Ulla Riis, Nå’t måste ju hända…Röster från 215 elever i KK-stiftelsens
skolutvecklingsprojekt. (Kalmar 1997), s. 31.
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5  Resultat av enkätundersökning

Resultatet presenteras och redovisas efter ordningen på enkätfrågorna. Därefter

presenteras och redovisas skillnader och likheter i svaren beroende på

könstillhörighet på de utfrågade. När jag hänvisar till ”eleverna” i redovisningen av

resultaten syftar jag hela tiden till de elever som finns i urvalsgruppen.

5.1 Enkätsvar

Väljer eleverna att skriva med pennan eller med hjälp av tangentbordet när de ska

skriva en berättelse eller ett arbete i svenska?

Pennan Pennan +Tangentb. Tangentb. Totalt

Kille 8 13 4 25

Kön _____________________________________________________

Tjej 7 9 1 17

_____________________ ___________________________________________

Totalt 15 22 5 n=42

36 % 52 % 12 % 100 %

• 36 % väljer att skriva för hand.

• 52 % väljer att skriva för hand men sedan renskriva på datorn.

• 12 % väljer att skriva direkt på datorn.

Tycker eleverna att det är svårt att använda tangentbordet?

Ja Nej Vet inte Totalt

Kille 2 22 1 25

Kön _____________________________________________________

Tjej 0 17 0 17

________________________________________________________________

Totalt 2 38 2 n=42

5 % 90 % 5 % 100 %



19

• 5 % tycker det är svårt.

• 90 % tycker inte det är svårt att använda tangentbordet.

• 5 % svarar vet inte.

De elever som tycker att det är svårt att använda tangentbordet har skrivit att det är

frustrerande att ”inte hitta knapparna” och att ”det tar lång tid”.

Tycker eleverna att det är svårt att skriva för hand?

Ja Nej Vet inte Totalt

Kille 2 23 0 25

Kön _____________________________________________________

Tjej 0 17 0 17

________________________________________________________________

Totalt 2 40 n=42

5 % 95 % 0 % 100 %

• 5 % tycker det är svårt.

• 95 % tycker inte det är svårt.

Det är inte samma elever som tycker att det är svårt att skriva för hand och som

tycker det är svårt att använda tangentbordet.

Vilket skrivredskap tycker eleverna går snabbast att använda?

Pennan Tangentb. Lika snabbt Totalt

Kille 10 7 8 25

Kön _____________________________________________________

Tjej 5 7 5 17

________________________________________________________________

Totalt 15 14 13 n=42

36 % 33 % 31 % 100 %



20

• 36 % tycker att pennan är snabbast att använda.

• 33 % tycker att tangentbordet är snabbast att använda.

• 31 % tycker att båda skrivredskapen är lika snabba att använda.

Har eleverna fått lära sig fingersättningen på tangentbordet och i så fall var har de

lärt sig den?

Ja, i skolan Nej Lärt sig själv Totalt

Kille 16 4 5 25

Kön ______________________________________________________

Tjej 9 5 3 17

Totalt 25 9 8 n=42

60 % 21 % 19 % 100 %

• 60 % har lärt sig fingersättningen i skolan.

• 21 % har inte fått lära sig fingersättningen.

• 19 % har lärt sig fingersättningen på egen hand.

Vilken typ av papper vill eleverna lämna till sin lärare?

Handskr. Datorskr. Spelar ingen roll Totalt

Kille 5 17 3 25

Kön _____________________________________________________

Tjej 5 11 1 17

________________________________________________________________

Totalt 10 28 4 n=42

24 % 67 % 9 % 100 %

• 24 % vill lämna ett handskrivet papper.

Elevernas argument för att lämna in ett handskrivet papper till läraren är följande:

• ”Det blir snyggare att skriva för hand.”

• ”Skriften blir personligare och jag blir mer stolt.”
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• ”Jag tycker det blir bättre.”

• ”Det är lättare att sudda om det blir fel.”

• ” Det är mycket trevligare med ett handskrivet arbete.”

• ”Man kan skilja på olika handstilar.”

• ”Man lär sig att stava bättre.”

• ”Det går fortare att skriva för hand.”

• ”Lärare föredrar handskrivet.”

• 67 % vill lämna ett datorskrivet papper.

Elevernas argument för att lämna in ett datorskrivet papper till läraren är följande:

• ”Det ser mer välgjort ut.”

• ”Vissa lärare kräver det.”

• ”Det är snyggast.”

• ”Det är tydligt och lättare att läsa.”

• ”Det går att lägga in bilder.”

• ”Det är lätt att ändra om något blir fel.”

• ”Det är lättare att läsa.”

• ”För att läraren knappt ser vad jag skriver.”

• ”Det ser professionellt ut.”

• ”Prydligt och snabbläst.”

• ”Datorn rättar svåra ord.”

• ”Man kan få ett extra plus på arbetet p g a layouten.”

•  ”Det ser mer ut som ett arbete.”

• ”Det blir inte kladdigt och pinsamma stavfel blir ett mindre problem.”

• ”Många lärare vill att det ska vara datorskrivet för att de ska se vad det står, så att

det inte blir missuppfattningar.”

• ”Egentligen vill jag helst skriva för hand för jag tycker om min handstil men

lämnar hellre in datorskrivet ifall läraren inte skulle se vad jag skriver.”
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• ”För att när jag skriver mycket och snabbt skriver jag så slarvigt.”

• ”För att jag har så ful handstil.”

• 9 % tycker att det inte spelar någon roll vilken typ av papper de lämnar.

Tycker eleverna att deras handstil är viktig för dem?

Ja Nej Vet inte Totalt

Kille 11 11 3 25

Kön ______________________________________________________

Tjej 11 2 4 17

_________________________________________________________________

Totalt 22 13 7 n=42

52 % 31 % 17 % 100 %

• 52 % tycker att handstilen är viktig.

• 31 % tycker inte att handstilen är viktig.

• 17 % svarar vet inte.

Tror eleverna att de blir sämre på att skriva för hand om de använder datorn för

mycket?

Ja Nej Vet inte Totalt

Kille 3 16 6 25

Kön ______________________________________________________

Tjej 4 10 3 17

_________________________________________________________________

Totalt 7 26 9 n=42

17 % 62 % 21 % 100 %

• 17 % tror att de blir sämre på att skriva för hand.

• 62 % tror inte att de blir sämre på att skriva för hand.

• 21 % vet inte.
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Vilka fördelar ser eleverna med elektronisk skrift?

• ”Det går snabbare att skriva.”

• ”Det blir snyggare.”

• ”Det blir inga stavfel.”

• ”Det ser bättre ut och det är lättare att hitta fel.”

• ”Det finns många olika saker man kan göra t ex ändra textstorlek, textstilar.”

• ”Det är lättare att ta bort fel.”

• ”Man behöver inte anstränga sig lika mycket. Man kan sitta bekvämt och ändå

skriva snyggt genom att ha tangentbordet i knät.”

• ”Man kan lyssna på musik samtidigt som man skriver. Arbetet blir vackrare.”

• ”Det blir snyggare, fräshare och bättre helt enkelt.”

• ”Det finns rättstavningsprogram.”

• ”Stilen blir samma hela tiden.”

• ”Man kan inte tappa bort dom.” (Jag tolkar dom som de handskrivna papperen.)

• ”Man trycker inte hårt på en penna så att man får ont.”

• ”Roligare.”

• ”Man kan tyda allt som står utan problem.”

• ”Det går att lägga in bilder.”

• ”Man får plats med mer per ark.”

• ”Kan göra mycket finesser.”

• ”Det blir bara samma storlek.” (Jag tolkar storleken på bokstäverna.)

• ”Lättare att läsa.”

• ”Man ser vad man har skrivit.”

• ”Gratis rättning, behöver inte sudda och kladda.”

• ”Man kan flytta text, lägga till och ta bort.”

• ”Många fler möjligheter t ex typsnitt, bilder etc.”

• ”Bra ordning.”

• ”Det blir enkelt att rätta.”

• ”Man sparar papper.”
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Vilka nackdelar ser eleverna med elektronisk skrift?

• ”Om allt skulle försvinna och man har glömt att spara.”

• ”Det tar längre tid för mig. Det blir fel hela tiden så man får sudda och man blir

bara trött framför datorn.”

• ”Att man kanske blir för van vid datorer och skippar handskrivet totalt.”

• ”Man blir stirrig om man sitter för länge och man får ont i huvudet.”

• ”Man blir latare och skriver aldrig för hand till slut.”

• ”Det tar längre tid, är tråkigt och allt kan raderas.”

• ”Man lär sig inte att skriva själv och att skriva för hand kanske behövs till nåt

annat och då måste man kunna skriva för hand.”

• ”Det ser mycket mindre ut.”

• ”Jag går in och gör annat som jag inte borde göra.”

• ”Man får ont i ögonen och nacken.”

• ”Det kostar pengar med allt bläck.”

• ”Om man inte har bra arbetsställning kan det vara jobbigt för handleder, nacke

mm. Skrivaren kan krångla. Det är ofta fel på datorerna men en penna fungerar

alltid.”

• ”Det är opersonligt.”

• ”Tyvärr får man plats med mer text per ark.”

• ”Det går sakta och blir tråkigt fort.”

• ”Datorn låser sig och man får börja om.”

• ”Det kan gå fel. Man kanske blir av med hela arbetet om allt inte funkar.”

• ”Den kan gå sönder och allt jag sparat försvinner.”

• ”Ibland kan det vara svårt att komma överens med ’dumburken’.”

• ”Ser ofta trist och opersonligt ut.”
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5.2 Könsrelaterade svar

Handskrift eller datorskrift?

Tjej Kille
      Antal %           Antal                            %

Handskrift 7                                 41 % 8                                  32 %
Handskrift + datorskrift 9                                 53 % 13                                52 %
Datorskrift 1                                 6 % 4                                  16 %
Totalt 17                               100 % 25                                100 %

• 41 % av tjejerna väljer att lämna in ett handskrivet papper till läraren och 32 % av

killarna.

• 53 % av tjejerna väljer att skriva för hand och sedan renskriva på datorn medan 52

% av killarna väljer detta sätt.

• 6 % av tjejerna väljer att skriva direkt på datorn medan 16 % av killarna väljer

samma sätt.

Svårigheten med att använda tangentbordet.

• Ingen av tjejerna tycker att det är svårt att använda tangentbordet men däremot

tycker 8 % av killarna att det är svårt.

Svårigheter med att skriva för hand.

• Ingen av tjejerna tycker att det är svårt att skriva för hand medan 8 % av

killarna tycker att det är svårt.

Det snabbaste sättet att skriva?

Tjej Kille
      Antal %           Antal                            %

Handskrift 5                                 29 % 10                                40 %
Datorskrift 7                                 41 % 7                                  28 %
Lika snabbt 5                                 29 % 8                                  32 %
Totalt 17                               100 % 25                                100 %

• 29 % av tjejerna anser att det går snabbast att skriva för hand medan 40 % av

killarna anser samma sak.
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• 41 % av tjejerna anser att det gå snabbast att skriva på datorn medan 28 % av

killarna tycker detsamma.

• 29 % av tjejerna och 32 % av killarna anser att båda skrivredskapen går lika

snabbt att använda.

Inlärning av fingersättning på tangentbordet?

   Tjej         Kille
      Antal %           Antal                            %

Ja, i skolan 9                                 53 % 16                               64 %
Nej 5                                 29 % 4                                  16 %
Har lärt sig själv 3                                 18 % 5                                  20 %
Totalt 17                               100 % 25                                100 %

• 53 % av tjejerna och 64 % av killarna har lärt sig fingersättningen i skolan.

• 29 % av tjejerna och 16 % av killarna har inte fått lära sig fingersättningen.

• 18 % av tjejerna och 20 % av killarna har lärt sig fingersättningen på egen hand.

Handskrivet eller datorskrivet till läraren?

Tjej         Kille
      Antal %           Antal                            %

Handskrivet 5                                  29 % 5                                 20 %
Datorskrivet 11                                65 % 17                                68 %
Spelar ingen roll 1                                  6 % 3                                  12 %
Totalt 17                               100 % 25                                100 %

• 29 % av tjejerna vill lämna in handskrivet papper till läraren medan 20 % av

killarna vill göra detsamma.

• 65 % av tjejerna vill lämna in datorskrivet medan 68 % av killarna vill göra

detsamma.
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Är handstilen viktig?

Tjej         Kille
      Antal %           Antal                            %

Ja 11                                65 % 11                                44 %
Nej 2                                  12 % 11                                44 %
Vet inte 4                                  23 % 3                                  12 %
Totalt 17                               100 % 25                                100 %

• 65 % av tjejerna anser att handstilen är viktig medan 44 % av killarna anser

samma sak.

• 12 % av tjejerna och 44 % av killarna anser att handstilen inte är viktig.

• 23 % av tjejerna och 12 % av killarna svarar vet inte.

Försämras handstilen vid för mycket datoranvändande?

Tjej         Kille
      Antal %           Antal                            %

Ja 4                                 23 % 3                                  12 %
Nej 10                               59 % 16                                64 %
Vet inte 3                                 18 % 6                                  24 %
Totalt 17                               100 % 25                                100 %

• 24 % av tjejerna anser att handstilen försämras medan 12 % av killarna anser

detsamma.

• 59 % av tjejerna och 64 % av killarna anser att handstilen inte försämras.

• 18 % av tjejerna och 24 % av killarna svarar vet inte.
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6  Diskussion

6.1  Reflektioner kring litteraturstudie

Syftet med min litteraturstudie har varit att försöka få en helhetsbild av skrivandets

artefakter i historien, både i ett allmänhistoriskt perspektiv och i ett skolhistoriskt

perspektiv, och få svar på de två första övergripande frågeställningarna: vilken plats

i historien har pennan och tangentbordet bland andra artefakter för skrivande och

vilka fördelar och nackdelar finns med elektronisk skrift? Genom att studera

skrivandets artefakter både i ett allmänhistoriskt perspektiv och i ett skolhistoriskt

perspektiv har jag fått en mer övergripande bild av skrivandets artefakter i historien.

Det skolhistoriska perspektivet har också fungerat som en bakgrund till

enkätundersökningen och placerat pennan och tangentbordet i en kontext.

Av historien går att utläsa att människan alltid har haft och har en stor drift att

utveckla nya tekniker för skrivande. Tekniker som tjänar människans syften och som

gör arbetet enklare. I Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. (2000) menar

Roger Säljö att just i våra fysiska redskap finns människans kunskaper och insikter.

Allteftersom människans kunskaper och insikter ökar blir även tekniken mer och

mer avancerad. Vi lever i ett kunskapssamhälle som gör att kraven på att vi ska lära

oss den nya tekniken ökar. Intressant är att veta att trots att vi har använt

tangentbordet i över tjugo år har inte tanken om skrivandet förändrats. I Människan

och skriften. Tecken Historia Psykologi. (2000) menar Lars Melin att vi tänker ännu på

papper och penna när vi skriver på tangentbordet och tittar på skärmen. Jag håller

med Melin om detta. Jag för min del måste alltid skriva i pappersformat annars har

jag svårt att få en uppfattning om textmassan.

I ett skolhistoriskt perspektiv utgjorde nya tekniker för skrivande också nya

kostnader för skrivmaterial. Kostnader som ibland inte kunde täckas. Människans

uppfinningsrikedom fick ofta utgöra substitut för den nya tekniken när pengarna



29

inte räckte. Standarden var ibland så dålig att hemmagjort bläck, hönsfjädrar som

pennor och hårda lerbitar som kritor fick användas. Fortfarande i dag talas det om

kostnader för skrivmaterial i skolan och då framför allt kostnader för datorinköp.

Dagens artefakter för skrivande, pennan och tangentbordet, är inte längre

jämbördiga. I Läs- och skrivinlärning (1998) menar Ester Stadler att det skrivs mer på

dator eller ordbehandlare än med penna i dag. I ett pedagogiskt perspektiv ser

Stadler en fara i detta. Stadler menar att handskrivning är en viktig del i

läsinlärningen. Troligen kommer effekterna av datoranvändningen inte att visa sig

förrän om ytterligare tjugo år när den nya generationen, som har använt

tangentbordet som huvudsakliga skrivredskap, har växt upp.

Vilka är då fördelarna med elektronisk skrift? I Datorn som pedagogiskt hjälpmedel

(1993) menar Gunilla Jedeskog att fördelarna är många, bland annat kan eleverna

arbeta med och bearbeta en text hur mycket som helst och fortfarande känna att

texten är deras egen. Datorn döljer också spretig oläslig handstil och

stavningsproblem. Vidare menar Jedeskog att texten blir tydligare och

överskådligare. De stora fördelarna ses dock i datorn som ett pedagogiskt

hjälpmedel. För synsvaga elever innebär bokstävernas uppförstoringsmöjlighet nya

chanser till bättre läsinlärning. Motoriskt svaga elever slipper koncentrera sig på

pennfattning och formandet av bokstäver. Det går verkligen att konstatera att

tangentbordet är ett fantastiskt hjälpmedel och skrivredskap i många sammanhang.

I Skrivprocessen (1993) menar Siv Strömquist att skrivglädjen och skaparlusten ökar

och att det blir roligare och tacksammare att skriva. Jag frågar mig ibland om det

bara är den nya tekniken som gör att skrivglädjen och skaparlusten ökar. Kan det

inte bero på lärarnas och elevernas inställning till skrivandet överhuvudtaget?

Kanske är det så att attityden till själva skrivkonsten ligger till grund för hur stor

glädjen och lusten är till skrivandet.
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Vilka är då nackdelarna med elektronisk skrift? De tekniska svårigheterna med

tangentbordet kan vara frustrerande för många elever, både vad gäller fingersättning

och kommandon. Nackdelar kan också ses i tangentbordets anpassning till vuxna

människor. Yngre elever har inte tillräckligt stora händer för att kunna täcka hela

tangentbordet. Det kan också finnas en risk i att elever inte lär sig att använda

pennan i sitt skrivande. Det kommer alltid finnas ett behov av att kunna använda

pennan så länge storleken på datorerna gör att skrivredskapet är svårt att bära med

sig. I Datorstöd i skrivandet – en longitudinell studie på grundskolan och gymnasieskolan.

(1999) menar Olof Lannér att genom att se nackdelarna med det nya skrivverktyget

ges argument för att förbättra det. Jag håller helt med Lannér om detta. Det är viktigt

att inte stanna upp, slå sig till ro och tro att inget går att förbättra. Allt går att

förbättra och det är vad människan har gjort i historien hela tiden från skriften i

sandbänkarna till den elektroniska skriften. Det kommer inte stanna med den

elektroniska skriften utan människan kommer forsätta att utveckla nya tekniker för

skrivande. Frågan är bara om synen på skrift kommer att ändras eller inte. Kanske

kommer tanken inte stanna vid penna och papper när vi talar om skrift i framtiden.

Olof Lannér menar vidare att vi löper en risk att bli beroende av tangentbordet i

framtiden när ordbehandlare kan bli mycket mindre och lätthanterligare. Frågan är

om det är så bra att bygga upp allt skrivande på elektroniken. Kan människan

möjligen bli mer sårbar om elektroniken får styra hela tillvaron?

6.2  Reflektioner kring enkätfrågor

Syftet med min enkätundersökning är förankringen i verkligheten men också att ge

svar på de två sistnämnda av mina frågeställningar: vilka fördelar och nackdelar

finns med elektronisk skrift, hur använder elever i år 9 pennan och tangentbordet

och vilka attityder har de gentemot användandet? Den tidiga frågeställningen får jag

svar på både genom min litteraturstudie och genom min  enkätundersökning. Detta

är en fördel då jag kan belysa frågan om den elektroniska skriftens fördelar och
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nackdelar från två håll, dels genom författarnas uppfattningar och dels genom

elevernas uppfattningar.

Enkätundersökningen har på det hela taget varit givande och frågorna har givit

användbara svar. Fördelarna med att använda öppna följdsvarsalternativ har varit

många, bland annat har elevernas förhållande till både manuell och elektronisk skrift

kunnat skönjas.

6.3   Reflektioner kring enkätsvar

Hälften av eleverna väljer att först skriva för hand och sedan renskriva på datorn när

de ska skriva en berättelse eller ett arbete i svenska. Frågan är om detta beror på

lärarens inställning till tangentbordet som skrivredskap eller elevernas egna

inställningar till skrivredskapet, eftersom eleverna på detta sätt får arbeta dubbelt.

Kanske ser läraren det pedagogiska i att skriva flera gånger för att träna minnet men

varför göra det med två olika artefakter för skrivande? Pennan får användas som ett

slaskredskap för att förkastas i slutänden till förmån för tangentbordet. Här kan ses

sambandet i historien gällande att träna på det gamla skrivredskapet medan det nya

används till renskrivning. Jag tänker på elevernas övande i sandbänken innan de fick

renskriva med gåspenna och bläck. Statusen har alltid varit högre hos den nya

tekniken. Det är endast 12 % av de utfrågade som väljer att skriva direkt på datorn.

Ändå är det hela 90 % av eleverna som tycker att tangentbordet inte innebär någon

svårighet att använda.

Kanske är lärarna är lite splittrade i sina tankar om dagens två artefakter för

skrivande, pennan och tangentbordet. Det verkar som fingersättningen på

tangentbordet lärs ut till eleverna och även handskrivningens grunder men att de

båda inte har samma typ av status. Tangentbordet ska användas till slutprodukten,

vilket en del av eleverna förklarar med att ”vissa lärare kräver det” medan pennan

ska användas vid överföringen från tanke till papper, till reflektionsarbete och
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tankearbete. En del av eleverna menar också att deras handstil inte ”duger” åt

lärarna, att deras handstil är ful och slarvig. Av mina data går även att utläsa att

eleverna anser att både pennan och tangentbordet går lika snabbt att använda och att

en del av dem till och med vill lämna in handskrivet papper till läraren men väljer att

lämna in datorskrivet emot sin vilja. Vilka signaler ger lärarna till eleverna vad gäller

användningen av dagens artefakter för skrivande? Vilken ställning har egentligen

pennan och tangentbordet i skolan?

Vilka fördelar anser då eleverna det finns med elektronisk skrift? Eleverna anser att

fördelarna med elektronisk skrift är många. Liksom Gunilla Jedeskog, i Datorn som

pedagogiskt hjälpmedel, anser eleverna att det är en stor fördel att kunna arbeta med

och bearbeta en text hur mycket som helst. De anser också att datorn döljer oläslig

handstil och stavningsproblem. Att det finns många fördelar med vår allra nyaste

artefakt för skrivande går inte att ta miste på.

Vilka nackdelar anser då eleverna det finns med elektronisk skrift? Eleverna ser

nackdelar med själva elektroniken det vill säga att ”datorn låser sig och man får börja

om”. De ser även nackdelar i hur arbetsställningen, när man skriver, påverkar

kroppens delar; ögon, nacke, rygg och handleder. En annan nackdel är att stilen blir

opersonlig. Även om tangentbordet är ett ypperligt skrivredskap kan stilen ibland bli

alltför opersonlig, enligt vissa elever. Utvecklingen av tangentbordet och datorn

kanske går mot en mer personlig stil får vi hoppas. Kanske blir det möjligt att välja

”kraftfull, pedantisk, fjantigt tillgjord, slarvig eller själfull stil” 56 på framtidens

tangentbord.

                                                
56 Melin, 2000, s. 195.
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6.4  Reflektioner kring könsrelaterade svar

Olof Lannér skriver i sin avhandling, Datorstöd i skrivandet. En longitudinell studie på

grundskolan och gymnasieskolan (1999), att pojkar har större erfarenhet av datorer än

vad flickor har och att de även tror sig behärska tangentbordet bättre. Lannér skriver

också att pojkar har fått erfarenheten på fritiden och att datoranvändningen har hög

status bland pojkar. Jag kan i min undersökning konstatera att flickor har stor

kunskap om tangentbordet och att pojkar faktiskt vågar erkänna att det är svårt att

använda tangentbordet. Kanske beror det på att datoranvändningens status även har

ökat bland tjejer och att tjejer har utökat sina erfarenheter även på fritiden. Kanske

beror det på att flickorna har fått ökat självförtroende vad gäller att behärska

tekniken. Hela 41 % av tjejerna anser att det går snabbast att skriva på tangentbordet

medan 28 % av killarna anser samma sak.

Birgitta Axelsson och Ulla Riis skriver i rapporten Nå’t måste ju hända (1997) att

flickor främst har lärt sig använda datorn genom läraren i skolan. I min

undersökning framgår det att både pojkar och flickor har främst lärt sig

fingersättningen på datorn genom läraren i skolan och att skillnaden inte är stor

mellan könen vad gäller de som lärt sig att behärska tekniken på egen hand. Birgitta

Axelsson och Ulla Riis syftar på datoranvändningen i stort medan min undersökning

ser till datorn som skrivredskap.
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7 Slutkommentar

Människan är i stort behov av skriften för att göra språket synligt. För att detta

synliggörande ska kunna vara så effektivt som möjligt krävs det av oss att vi hela

tiden utvecklar skrivandets artefakter. Utvecklingen måste stå i relation till våra

behov och vår kunskap. Det är viktigt att vi inte är rädda för att lära oss hantera de

nya skrivredskapen men för den skull  ska vi inte förkasta de gamla väl fungerande

artefakterna. Människor är olika och föredrar därför olika typer av bland annat

skrivredskap. Gammalt och nytt, pennan och tangentbordet, kan verka tillsammans

och uppfylla mänskliga behov.

Jag har i mitt arbete redovisat för vilken plats dagens artefakter för skrivande,

pennan och tangentbordet, har i historien och hur ungdomar av i dag ser på och

använder de båda redskapen. Arbetet har varit mycket givande för mig då jag har

lärt mig en hel del om skrivandets artefakter i historien men också om elevers

förhållande till pennan och tangentbordet. Min förhoppning är att även läsarna har

tyckt att ämnet har varit intressant och givande.

7.1 Förslag till vidare forskning

Jag har i mitt arbete endast skrapat lite på ytan av ett stort och intressant ämne.

Under arbetets gång har nya funderingar och frågor dykt upp:

• Vilka signaler ger lärare till elever vad gäller användningen av pennan och

tangentbordet?

• Vilken ställning har egentligen pennan och tangentbordet bland lärare men även

bland folk i allmänhet?

• Hur diskuterar och resonerar skriftforskare och utvecklare av nya skrivredskap

och ny teknik vad gäller hur det nya påverkar oss människor?

• Vilken effekt har datoranvändningen givit på vår handstil? Kommer vi att förlora

förmågan att skriva för hand i framtiden?



35

Denna studie och undersökning kan kanske fungera som inspiratör till forskning

men framförallt locka till reflektion kring vårt eget förhållande till pennan och

tangentbordet.
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Målgrupp: år 9 BILAGA

Elevenkät om handskrift och datorskrift

1. Kön Tjej

Kille

2. När du ska skriva en berättelse eller ett arbete i svenska, vilket av följande alternativ skulle
du välja om du hade möjlighet? Kryssa i ett alternativ.

• Jag skriver för hand.

• Jag skriver för hand och sedan renskriver på datorn.

• Jag skriver på datorn.

3. Tycker du att det är svårt att använda tangentbordet på datorn?

                Ja                                        Nej             Vet inte

Om du har svarat ja, förklara varför?

4. Tycker du att det är svårt att skriva för hand?

                Ja                   Nej                Vet inte

Om du har svarat ja, förklara varför?

5. Vilket går snabbast för dig? Kryssa för ett alternativ.

• Att skriva för hand.   

• Att skriva på datorn.

• Lika snabbt.         

6. Har du fått lära dig (i skolan) att använda fingersättningen på tangentbordet?

Ja Nej                    Har lärt mig själv.
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7. Vilket papper vill du helst lämna till din lärare? Kryssa för ett alternativ.

• Handskrivet
Varför?

• Datorskrivet
Varför?

• Det spelar ingen roll.

8. Är din handstil viktig för dig?

                Ja      Nej        Vet inte

9. Tror du att du blir sämre på att skriva för hand om du använder datorn för mycket?

                  Ja       Nej          Vet inte

10. Vilka fördelar ser du med att använda datorn när du skriver?

11. Vilka nackdelar ser du med att använda datorn när du skriver?

Ett stort tack för din medverkan!


