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Abstrakt:  
Nettbrett brukes i stadig større grad i grunnskolen i Norge, og allerede fra 

første klasse utrustes mange elever med hver sitt nettbrett til skole- og 

hjemmearbeid (FIKS, 2019). Kløften mellom skolene er imidlertid stor når 

det gjelder kunnskap, erfaringer og holdninger til igitaliseringen (Berrum 

m.fl. 2017), og både den offentlige og den mer faglige debatten har vært 

preget av et “enten eller” når det gjelder tradisjonell vs. teknologibasert 

undervisning (Kucirkova 2014). I den gjeldende læreplanen, LK20, er det 

fastslått med kompetansemål at elevene etter 2.trinn skal tilegne seg 

skriveferdigheter både på tastatur og for hånd. Lite forskning har 

imidlertid tematisert hvordan lærere integrerer blyant og tastatur som 

skriveredskaper i begynneropplæringen, og vi vet lite om hvordan lærere i 

praksis arbeider for å imøtekomme læreplanens målsetninger (Mangen & 

Balsvik 2014). Flere forskere (Buel & Beck, 2015; Borg 2006 & Pajares 

1992), påpeker at lærernes pedagogiske praksis er påvirket av de 

kunnskaper, meninger og holdninger de har knyttet til temaet det 

undervises i, og at man ved å utforske disse kan få innsikt i komplekse 

prosesser som ligger til grunn for lærerens arbeid i klasserommet. Dette er 

også mitt utgangspunkt når jeg i denne presentasjonen vil vise til resultater 

fra et forskningsprosjekt hvor jeg har undersøkt 42 læreres oppfatninger 
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knyttet til det å skrive for hånd og på tastatur i skolens begynneropplæring. 

Det vil presenteres både kvantitative og kvalitative data, og disse vil 

diskuteres i lys av den norske læreplanens kompetansemål og internasjonal 

forskning om ulike skriveredskaper. Nøgleord: Læreroppfatninger, 

skriveopplæring, håndskrift, tastatur, 
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