
Tastaturtrening for de aller minste 
Jeg fikk et godt tips av en nabo i dag i forhold til de aller yngste på skolen. Det handler 
om de digitale kompetansemålene som omhandler bruk av tastatur (som du også finner 
igjen på tankekartet mitt om digital kompetanse fordelt på klassetrinn.1) 

Vi hadde en liten diskusjon om hva man kan forvente av 1. klassingene og hun kunne 
fortelle at de har begynt med; 

• Skru av og på datamaskin 
• Logge seg på med brukernavn og passord 
• Finne tekstbehandler (word) 
• Lagre i egen mappe 
• Bruke mus (dobbeltklikk for å åpne tekstbehandler) 

Når de sitter på datamaskin og skal ha tastaturtrening og lære bokstaver begynner de 
med å åpne et nytt worddokument. Først må de skrive sitt eget navn og dagens dato 
(dato skriver de på tavla også slik at dette blir avskrift for de som ikke har lært seg å 
lese ennå). Deretter skal de finne ukas bokstav på tastaturet, og de skal skrive minst 
fem ord som begynner på denne bokstaven (lærerne skriver ord på tavla slik at det blir 
avskrift for de som ikke har lært seg å lese, noen er litt lenger framme og skriver gjerne 

20 ord…). De bruker store bokstaver og skriftstørrelse 48. Elever 
som er langt framme hjelper gjerne de som har litt mer problemer. 
De kan skrive ut dokumentet hvis de vil, dokumentet skal også 
lagres digitalt  i elevens egen mappe (digital mappe på eget 
område eller i LMS). 

Det andre de gjør er noe de kaller vrimletekst. Elevene åpner et 
nytt dokument og skriver navn og dato øverst på arket, deretter 
kan de skrive “vilt” – de bare trykker på bokstaver og tall fritt og 
fyller ut et helt ark på denne måten. Deretter skrives arket ut og 
klippes til slik at man greit kan lime det inn i en kladdebok. Elevene 
skal så finne ukas bokstav og tegne ring rundt alle forekomster av 
denne bokstaven og telle opp hvor mange det er. De som skriver 
tall selv fører dette på nederst på siden, lærer skriver tall for de 
som ikke har lært dette ennå. 

Jeg syntes dette var et godt forslag til hvordan man kan 
begynne med tastaturtrening og bokstavinnlæring – og legger 
dette inn som et forslag til hva man kan starte med i første 
klasse. Iflg min lærernabo synes elevene at dette er morsomt 
også Jeg synes også at man kan leke litt med bokstaver – 
bildet over til venstre er mitt lille forslag til en pingvin laget 
med bokstaver i wordart (send meg gjerne forslag på andre 
figurer også – figuren over består av V, W, 2xO, 2xL, D og 
C). 

I forhold til dette med bokstaver og digital kompetanse kunne 
jeg godt ha slengt på et lite ønske også på tampen; jeg 
ønsker meg mulighet for å lage egen alfabet-tegneserie hvor 
man kan legge inn egne forslag til ord som starter på 
bokstaven….et enkelt forslag til høyre (jeg håper dere på 
creaza unnskylder at jeg bruker bakgrunner fra et par av 
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1 http://www.creaza.com/members/Evabra/mindomo/4600050 
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deres tegneserieunivers, men kunne godt tenkt meg å hatt noe slikt til de minste). 

Ellers anbefaler jeg også bruk av wordl for å lage ordskyer 2(kan også brukes til å lage 
bokstavskyer) - dette er et hendig program som jeg har omtalt tidligere. Flere tips til 
hvordan man kan bruke wordl i skolen finner du på denne lenka3. 

Jeg synes også at man skal starte med å lære elevene touchmetoden med en gang og 
jeg mener også at man ikke skal bruke tilpassede (les små) tastaturer til de yngste fordi 
dette vil skille seg fra tastatur de ellers har tilgjengelig (les hjemme) – og i tillegg vil 
tastaturer på mange av de mindre datamaskinene (eks Asus EEE) være såpass små at 
dette ikke burde være problematisk. Det jeg ikke har tatt høyde for er de som trenger 
tilpassede tastatur eller andre hjelpemidler pga bl.a ulike typer handicap. Mer lesestoff 
om tastaturtrening og touchmetoden finner du på denne lenka4. 

 

                                          
2 http://evabra.files.wordpress.com/2009/10/wordl.pdf 
3 http://evabra.files.wordpress.com/2009/11/wordltips.pdf 
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4 http://evabra.files.wordpress.com/2009/12/touch.pdf 
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