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Abstract 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka för- och nackdelar mellan att skriva för hand och på 
dator. Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie där både svensk och utländsk 
forskning har tillämpats för att få en djupare förståelse. Då jag har läst olika artiklar och avhandlingar 
kring detta ämne har ett intresse för frågan växt fram. De artiklar som jag har tagit del av har lyft fram 
fördelarna med att skriva för hand. Detta gjorde att jag ville göra mer efterforskningar för att se om det 
finns forskning som stärker de olika inriktningarna när det gäller dessa artiklar. De avhandlingar och 
artiklar som jag har använt mig av i detta arbete lyfter fram både för- och nackdelar med användningen 
av dator samt att skriva för hand. Jag har begränsat min sökning till texter på svenska, engelska samt 
norska, texterna är skrivna mellan åren 2000-2017. Resultatet visar att eleverna utvecklar olika 
förmågor när de skriver för hand. Genom att skriva texter för hand påverkas även inlärningen positivt 
på sådant sätt att vi lär oss bättre, kommer ihåg bättre men även att vårt fokus blir bättre. Flera av våra 
minnen utvecklas när vi skriver för hand, som till exempel muskelminnet och arbetsminnet. I studien 
lyfts då för- och nackdelar som detta kan ha för elevers inlärning. Användningen av datorer ska inte 
uteslutas, dels för att det står skrivet i styrdokumenten men också för att samhällets utveckling går 
framåt och digitala hjälpmedel används mer än tidigare. Användning av dator är även ett bra 
hjälpmedel i klassrummet, inte bara för dem som kan ha inlärningssvårigheter, utan för alla. En dator 
eller annat digitalt hjälpmedel kan vara ett bra sätt till att inspirera och motivera eleverna i 
klassrummet. Det är dock viktigt att eleverna lär sig att förhålla sig till användningen av datorer så att 
inte fokus från inlärningen försvinner. Datorn ska inte heller ses som en kortsiktig lösning då en elev 
inte vill genomföra en uppgift eller stör andra elever, utan den ska ses som ett komplement till den 
ordinarie undervisningen. 

 
Nyckelord 
 
Handwriting, skriva för hand, inlärning, dator, penna, hjälpmedel, klassrum, lärmiljö, minnet. 
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1. Inledning 
 
Att eleverna kan skriva är en förutsättning för dem att klara sig både i skolan och senare i arbetslivet. 
Skrivandet har en stor betydelse i vårt samhälle och det är ett verktyg för att kunna kommunicera med 
varandra, både internationellt och nationellt. Denna studie fokuserar på vikten av att eleverna kan 
skriva för hand. I dagens samhälle har användningen av olika tekniska hjälpmedel ökat, så som 
datorer, iPads, chromebooks och mobiltelefoner, för både lärare och elever att använda sig av i 
undervisningen. Under mina verksamhetsförlagda utbildningar som jag genomfört via min utbildning 
har jag uppmärksammat att användningen av datorer har ökat med konsekvensen att elevernas 
skrivande för hand har blivit sämre. Min verksamhetsförlagda utbildning har jag genomfört i både 
årskurs fem och sex och eleverna bör, i enlighet med kursplanen, vid denna ålder ha en god och 
välutvecklad handstil samt goda kunskaper inom skrivandet. Skrivandet är ämnesöverskridande, vilket 
betyder att i alla skolämnen så är skrivandet en central del, eleverna måste på något sätt uttrycka sig 
skriftligt, hur mycket varierar inom olika ämnen. 
 
Enligt kursplanen ska eleverna utveckla förmågor som handstil, redigera texter (både för hand och 
med hjälp av dator) samt att de ska ha kunskap kring hur texter är uppbyggda, språkets struktur och 
stavningsregler (Lgr 11 2011, s. 255). Användningen enbart datorer gör att eleverna inte använder en 
penna vilket gör att de inte tränar upp sitt muskelminne. När muskelminnet tränas upp blir det lättare 
att formulera sig i skrift då musklerna känner igen de bokstäver som ska skrivas. Rörelsen som 
genomförs lagras i minnet och när sedan samma rörelse upprepas känner muskelminnet igen rörelsen 
och uppgiften utförs då lättare. Ett bra tränat muskelminnet kan även underlätta för den som råkar ut 
för en skada och måste lära sig att, till exempel, skriva igen (Shusterman 2011, s. 5-7).  
 
Kursplanen visar att datorer inte helt ska uteslutas (Lgr 11 2011, s. 256), vilket är positivt då vi 
använder datorer samt andra digitala hjälpmedel mer och överallt i samhället. Det som blir en svårare 
uppgift är att göra dem uppmärksamma på att handstil, stavning och skrivregler som är centrala delar 
som eleverna måste behärska (Lgr 11 2011, s. 255). 
 
Efter att jag har genomfört verksamhetsförlagd utbildning har jag uppmärksammat att eleverna skriver 
mindre för hand och att många av eleverna inte har utvecklat sitt skrivande så pass mycket att de 
uppnår de kriterier som finns angivna i kursplanen. I samband med mina VFU-perioder har mitt 
intresse för elevernas skrivande väckts och jag uppmärksammade även att de elever som hade svårt för 
att starta upp sitt arbete ofta erbjöds att skriva på dator istället, vilket gjorde att eleven inte behövde 
anstränga sig med att skriva för hand. 
 
En lärares undervisning är viktig i detta sammanhang då det för en del elever upplevs som besvärligt 
och jobbigt att skriva för hand. Läraren måste vara väl insatt i skrivreglerna och lära ut dem på ett sätt 
som gör att eleverna blir inspirerade att skriva för hand. Det ena ska dock inte utesluta det andra. Att 
använda och kunna behärska en dator är ett kunskapskrav som finns med under hela skolgången inom 
svenskämnet (Lgr 11 2011, s. 254-257). Skrivandet för hand är dock något som tar längre tid att 
behärska och kräver mer av eleverna då texterna de skriver ska skrivas på ett sätt att texten följer de 
skrivregler som finns och den som skriver måste även vara uppmärksam på hur orden stavas (Lgr 11 
2011, s. 255).  Svenskämnet är det ämne där kravet på handskrivning samt utformningen av texter 
finns. Inom de andra ämnena ligger fokus på texternas innehåll, inte hur de är uppbyggda språkligt 
vilket gör att skrivningen inom svenskämnet har ansvaret för elevernas språkliga variation i texterna 
(Nordmark 2014, s. 60-61).  
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2. Bakgrund 
 

Bakgrundsavsnittet kommer att lyfta för- och nackdelar kring elevernas kunskapsutveckling i sitt 
skrivande. Vidare kommer det att lyfta hur elevernas skrivutveckling kan utvecklas på olika plan och 
vilken kunskap en lärare behöver besitta för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt skrivande. 
Bakgrundsdelen är uppdelad i två olika avsnitt, första avsnittet behandlar vad det står i 
styrdokumenten. Den andra delen lyfter vilken betydelse undervisningen kan ha för elevernas 
skrivande. 

 
2.1.  Styrdokumenten 

 
I skolans läroplan står det att eleverna ska ha kunskap om skrivregler, meningsbyggnad och ha en 
läsbar handstil. Detta är kunskapskrav som eleverna måste uppnå för att bli godkända (Lgr 11 2011, s. 
18). I läroplanen står det också att alla elever ska få samma möjligheter att visa och utveckla sina 
kunskaper och att läraren då ska anpassa sin undervisning för att möta alla elever och deras behov, 
vilket gör att datorn har blivit ett bra hjälpmedel för dem som har svårigheter med sin skrivning. Att 
datorn används i klassrummen är både positivt och negativt, eftersom det i styrdokumenten sägs att 
eleverna ska kunna skriva, redigera och disponera sina texter både för hand och på dator (Lgr 11 2011, 
s. 255-256). Det som då blir nackdelen med användningen av datorn är att skrivandet för hand minskar 
men eleverna ska ändå ha kunskaperna att använda sig av både dator och en penna. 
 
I årskurs F-3 finns även kunskapskraven att eleverna ska kunna skriva både på en dator och för hand, 
de ska även ha kunskapen om att söka information på olika internetsidor (Lgr 11 2011, s. 254-255). 
Skillnaden mellan årskursen F-3 och 4-6 innebär att det måste ske en progression i deras användning 
av både dator och skrivandet för hand för att eleverna ska utveckla de förmågor som eleverna behöver 
ha med sig när de sedan går vidare i sin utbildning (Lgr 11 2011, s. 9).  
 
Kunskapskravet för årskurs 7-9 inom samma område innebär att eleven ska kunna använda sig av 
olika program på datorn eller andra digitala hjälpmedel för att utveckla sina texter och arbeten (Lgr 11 
2011, s. 257). Detta visar på en tydlig progression från F-3 upp till årskurs 7-9. Kunskapskravet 
handstil/handskrivningen finns med i kunskapskravet i svenska från årskurs 1 till årskurs 9, detta 
kunskapskrav utvecklas ju högre klass eleverna går i vilket även det visar att en progression i 
skrivandet måste ske för att följa kunskapskraven (Lgr 11 2011, s. 254-256). Digitala hjälpmedel kan 
inte uteslutas i skolan men eleverna måste få lära sig hur de ska förhålla sig till datorer samt hur 
datorerna ska användas utan att de tar bort fokus från lektionsinnehållet.  
 
 

2.2. Undervisning 
 

Skolans läroplan innehåller tre olika delar, alla dessa delar ska appliceras i skolans miljö på olika sätt. 
Första delen är skolans värdegrund och uppdrag där det tydligt står nedskrivet vad skolans värdegrund 
är samt vilket uppdrag skolan har. Skolan ska se till att alla har rätt till inlärning på olika sätt och att 
den inlärningen anpassas till varje enskild individ, eleverna utvecklar sina förmågor olika och måste 
därför ges möjligheten till att göra det (Lgr 11 2011, s. 7-11). Den andra delen innehåller övergripande 
mål och riktlinjer som skolan ska förhålla sig till. Kapitlet lyfter skolans, lärarens, elevens samt 
hemmens ansvar och inflytande. Betyg och bedömning lyfts även i detta kapitel, elevernas betyg och 
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bedömning måste vara rättvis. Det är av vikt att läraren är medveten om elevens förmågor, eller 
bristande förmågor, för att ge eleven de förutsättningar som behövs för att utveckla sitt skrivande samt 
göra en rättvis bedömning. Om läraren är medveten om att eleven har skrivsvårigheter kan skrivandet 
på dator hjälpa eleven att utveckla sin skrift för hand (Lgr 11 2011, s. 12-19). Tredje delen innehåller 
alla kursplaner i de olika ämnena samt det centrala innehållet, i detta avsnitt är det tydligt nedskrivet 
inom vilka ämnen skrivandet har en större del och att skrivregler appliceras i svenskämnet. 
Kunskapskrav som innefattar användning av dator finns i fler ämnen än i svenskan, till exempel bild 
och musik (Lgr 11 2011, s. 29, 153). 
 
I undervisningen ska alla elevers olika behov mötas och uppgifterna ska anpassas så att de ligger på 
rätt nivå för eleven (Lgr 11 2011, s. 8). Mot bakgrund av detta är det viktigt att alla elever får 
möjlighet till inlärning och lärande på olika sätt. Det finns elever inom skolan som har svårt för att lära 
sig att skriva, räkna eller läsa. Vid sådana svårigheter kan ett digitalt hjälpmedel vara bra att använda 
sig av för att eleven ska komma igång med att skriva samt för att väcka ett intresse hos eleven 
(Malmberg, Olsson Helmersson & Nordling 2016, s. 6). 
 
Eleverna ska behärska både skrivande för hand, att kunna skriva med en läsbar handstil samt kunna 
skriva på datorn. Barnen lär sig skriva vid olika åldrar och för en del barn går det lättare att lära sig än 
för andra. För att eleverna ska få en möjlighet att utveckla sitt skrivande genom skolåren är det av vikt 
att eleverna blir introducerade för skrivandet tidigt i åldrarna och får med sig baskunskaperna från 
varje årskurs (Lgr 11 2011, s. 18-19 och 253-256).  

 
I kursplanen för årskurs tre ska eleverna kunna skriva enklare texter både på dator och för hand (Lgr 
11, 2011, s. 255). Det är viktigt att läraren inte lägger någon egen bedömning i om att skriva för hand 
är något viktigt eller inte. En lärare får inte påverka eleven utifrån sin egen värdering utan ska möta 
alla elever med respekt och lyssna på deras åsikter. Eleven ska känna sig trygg i att uttrycka sin egen 
åsikt utan att den värderas av läraren (Lgr 11 2011, s. 8). Då kunskapskravet inom skrivandet finns 
måste eleven få en rättvis undervisning där det inte ligger någon värdering i vad läraren själv anser 
kring skrivandet för hand (Lgr 11 2011, s. 254-257). Om en lärare inte följer kursplanen och inte ger 
eleverna en rättvis undervisning där skrivandet för hand finns kan det påverka deras intresse för att 
skriva (Lgr 11 2011, s. 8-9). 
 
Både Kellogg (2008, s. 18-19) och Mangen m.fl. (2015, s. 12-13) menar att eleverna genom att skriva 
för hand kommer ihåg mer från det som sagts till dem. Minnet gynnas av att kroppen antecknar för 
hand på det sätt att hjärnan bearbetar bokstäverna på ett annat sätt jämfört med när man skriver på en 
dator. Vid skrivandet på dator lägger hjärnan stort fokus på att fokusera på att trycka på rätt tangenter 
istället för att fokusera på innehållet i det som skrivs. När eleverna sedan ska använda sig av sina 
anteckningar eller andra texter kan det vara svårare för dem att komma ihåg det som de skrivit om de 
skrivit på en dator. Elevernas inlärning kan då bli drabbad och kan göra att elever tappar intresset för 
sitt skrivande, vilket kan riskera att eleverna inte uppnår det kunskapskravet i svenska vilket i sin tur 
kan leda till att eleverna har svårt att formulera sig i skrift i andra ämnen. Det gör då att det finns flera 
kunskapskrav inom andra ämnen som inte når godkänd nivå. Då skrivandet är centralt i flera ämnen är 
det av vikt att eleverna behärskar sin förmåga att formulera sig skriftligt för att få godkända betyg (Lgr 
11 2011, s. 257-259 ).  
 
En studie som gjordes inom området ASL, att skriva till sig läsning, visade att elever som hade arbetat 
med en dator vid både läsning och skrivning lärde sig betydligt fortare än de som inte använde sig av 
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en dator. Eleverna skrev med bättre meningsbyggnad, använda sig av punkt på ett korrekt sätt samt att 
de knäckte avkodningen fortare vilket gjorde att de läste på ett bättre sätt (Hultin & Westman 2014, s. 
32). Studien som genomfördes visade att datorn i detta fall var till en fördel då eleverna visade goda 
resultat, det som dessa lärare hade till sin fördel var att de genom sin kommun fick hjälp med 
användningen av tekniken. Den tekniska supporten fanns för att stötta läraren ifall det behövdes, detta 
var en satsning från kommunen (Hultin & Westman 2014, s. 138).  
 
När en dator eller annan teknik används för att skriva till sig läsning är fördelen att eleven får 
bokstaven ljudat för sig när de trycker ner en tangent, vilket gör att inlärning går fortare för eleven. 
Eleven kan även få hela ordet uppläst för sig när de skriver klart ett ord, det gynnar eleven på det sätt 
att den då hör hur det låter och kan på det sättet höra ifall de har skrivit fel. Det går även att lyssna på 
hela sin skrivna text och det kan då göra att eleven upptäcker skrivfel, långa meningar eller hur 
meningarna är uppbyggda och korrigera det på en gång (Hultin & Westman 2014, s. 79, 118). 
 
 
 

3. Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att utifrån befintlig forskning belysa vilka förmågor elever utvecklar och vilka för- och 
nackdelar som finns när elever skriver för hand respektive på dator. Ämnet som jag har valt att 
behandla är ett aktuellt ämne i skolorna och det är något som ständigt diskuteras utifrån olika 
synvinklar. Fokusområdet för denna studie är årskurs 4-6 då det är det område som jag själv är 
verksam i. För att kunna jämföra olika kunskapskrav samt stärka progressionen är nödvändigt, har jag 
jämfört vad kunskapskraven i både F-3 samt 7-9 säger och vilka skillnader det finns gentemot årskurs 
4-6. 
 
För att uppfylla detta syfte ska följande frågeställningar besvaras. 
 

• Vilka specifika förmågor utvecklar elever när de skriver för hand respektive på dator? 

• Vilka för- och nackdelar finns när elever skriver för hand respektive på dator? 
 
 
 

4. Metod och tillvägagångssätt 
 

Detta avsnitt är uppdelat i underrubriker för att tydliggöra hur jag gått tillväga för att få fram relevanta 
texter. Jag har valt att söka efter forskning kring ämnet på internet, forskningen har samlats både via 
databaser och via sökord. Forskningen som jag har tagit del av är både internationell och nationell. 
Texterna är granskade och relevanta för det ämne som är aktuellt. Texterna som är bearbetade är 
vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt vetenskapliga studier. För att publicera forskningsresultat är 
en vetenskaplig artikel en vanlig publiceringsform som man använder sig av. För att forskningen ska 
vara trovärdig ska den vara skriven av en verksam forskare, vara peer reviewed, den ska alltså vara 
granskad av andra forskare inom samma område. Den ska även vara publicerad i en vetenskaplig 
tidskrift.  
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4.1. Metod 
 

Metoden som har använts till detta arbete är en systematisk litteraturstudie. Forskning har systematiskt 
samlats in för att sedan sammanställas och besvara frågeställningarna (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 
70-72). 
 
Resultatet presenteras under rubriken resultat. Litteraturen har sökts upp via olika databaser och har 
sedan granskats och sållats ut för att ingå i det som är väsentligt för denna studie. De databaser jag har 
använt är JOWR, DiVA, Summon och Google search. Jag valde dessa databaser för att det var där jag 
hittade relevanta texter att arbeta med samt är de lätta att navigera i. För att studien ska vara relevant är 
det viktigt att den litteratur som används behandlar det ämne som är i fokus. Då litteraturen ligger till 
grund för studien är det av vikt att den är vetenskaplig. 
 
 

4.2. Urval 
 

Texterna som har lästs inför denna studie är vetenskapliga rapporter, artiklar samt avhandlingar kring 
ämnet. Texterna som jag har valt att bygga min text på är granskade, peer reviewed. I min studie har 
jag valt att ha med både svensk forskning och forskning från andra länder för att ta del av så mycket 
forskning som möjligt samt för att få möjligheten att jämföra vad forskningen kommer fram utifrån 
olika länders perspektiv. Texterna som analyserats är från forskare som är verksamma i Norge, USA 
och Sverige. I min sökning har jag sökt efter forskning som lyfter fram både nackdelarna och 
fördelarna med att skriva för hand jämfört med att skriva på dator.  
 
Texterna som har analyserats är skrivna på svenska eller engelska samt en artikel från Norge. För att ta 
del av forskning som är aktuell har jag valt att inte använda mig av forskning som kommit ut innan år 
2000, då utvecklingen med datorer och annan teknik har ökat i skolorna de senare åren. Eftersom 
utvecklingen går fort fram anser jag att forskning innan 2000 inte är relevant för min studie. 
 
 

4.3. Etiska överväganden 
 

Mina nyckelord för sökningen har tagit upp både fördelar och nackdelar med att skriva för hand och 
jag har lyft båda aspekterna i min studie. Det är viktigt att de texter som används i ett vetenskapligt 
arbete är granskade och de texter som används i denna studie är granskade och godkända.  

 
Jag har också varit noga med att inte förvränga eller plagiera från de texter som jag har som underlag. 
Texterna som har använts finns redovisade löpande i text men även under referenser. För att texterna 
ska användas som underlag för en litteraturstudie är det viktigt att dessa kriterier är uppfyllda 
(Erikssson Barajas m.fl. 2013, s. 103-105). 
 
 

4.4. Sökning 
 

Jag har använt mig av tre olika databaser för att söka efter relevant forskning, dessa är DiVA, JOWR 
(Journal of writing) samt Högskolan Dalarnas egen databas (Summon). Jag har även tagit del av en del 
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artiklar som jag har hittat via en sökning på Google. Anledningen till att dessa databaser har använts 
för min sökning är både på grund av rekommendation samt att texterna var lättillgängliga på dessa 
sidor.  
 
Vid sökningen har dessa sökord använts: handwriting, skriva för hand, inlärning, dator, penna, 
hjälpmedel, klassrum, lärmiljö. Utifrån dessa sökord har texterna som används i studien valts ut. Trots 
svenska ord som sökord fick jag fram texter på engelska och även dessa är aktuella för studien. 
Databasen som gav flest träffar var DiVA portal där flera texter med relevant innehåll kunde 
analyseras. Utbudet var inte så stort när det gäller ämnet att skriva för hand eller på dator. 
 
Nedan presenteras sökresultaten i en tabell. 
 
 
 

 
Under min sökning på JOWR fanns det texter som inte hade det innehåll som var relevant för min 
studie. Texterna lyfte varken olika förmågor som eleverna kan utveckla eller om elevernas inlärning 
kan påverkas av att skriva för hand eller på dator, vilket gjorde att de flesta, förutom en text valdes 
bort.  Sökningen på DiVA genomfördes med tre olika ord vilket gjorde att många resultat dök upp, 

Databas Sökord Antal träffar Läst abstract Relevanta 
träffar 

JOWR Handwriting 5 5 1 

DiVA Skriva 625 3 2 

 Skrivning 50 2 - 

 Digitalisering 2727 7 3 

Summon Skriva 1885 3 1 

 Handwriting 10 863 10 - 

 Muscle memory 12 3 1 

Google search skriva förhand 
forskning, vikten 
av att skriva 
förhand, skriva 
förhand. 

- 5 3 
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genom att läsa rubriker, vem som skrivit samt när läste jag sammanlagt tolv stycken abstracts och utav 
av dessa tolv valdes fem stycken ut. Dessa fem hade ett relevant innehåll som lyfte olika intressanta 
aspekter som till exempel hur inlärningen kan påverkas, hur muskelminnet utvecklas samt dator som 
hjälpmedel. Summonsökningen gav många resultat med sökordet handwriting, dock var innehållet inte 
relevant gentemot min frågeställning då det inte lyfte något om förmågor som kan utvecklas eller om 
elevernas inlärning kan påverkas på olika sätt beroende på om de skriver på en dator eller för hand. De 
flesta avhandlingar och texter fokuserade på hur inlärningen av skrivandet kan läras ut. På Summon 
sökte jag även på ”muscle memory” då det är något som återkommer i flera av texterna som har valts 
ut, vilket gjorde att jag ansåg att det var relevant i denna studie. Google search gav väldigt många 
resultat, många av dem artiklar som inte var vetenskapliga. Genom att läsa fem abstracts kunde jag ta 
mig vidare och hitta tre vetenskapliga artiklar vars innehåll är relevant i förhållande till min studie och 
frågeställning. Genom Google search hittade jag även en vetenskaplig artikel som är skriven av två 
norska forskare som arbetar på NTNU. 
 
 Litteraturen har analyserats med tanken att mina frågeställningar ska kunna besvaras. Mangen m.fl. 
(2008) och Kellogg (2008) lyfter båda fram olika förmågor som eleverna utvecklar när de skriver för 
hand vilket är väldigt centralt för studien. Nordmark (2014) diskuterar i sin text om elevens minnen 
och hur de kan gynnas av att eleverna använder sig av papper och penna när de skriver. Den kognitiva 
förmågan utvecklas vid skrivning för hand enligt Medwell och Wray (2007), speciellt om skribenterna 
är yngre då de ibland kan ha svårt behålla fokus på sin uppgift. Både Norberg (2007) och Van der 
Meer & Van der Weel (2017) lyfter att elevens självkänsla kan gynnas av att eleven ser att de själva 
kan skapa något. Muller och Oppenheimer (2014) lyfter fördelarna med att arbeta med dator då det 
kan vara något som höjer elevernas motivation och initiativ till skrivandet.  
 
 

4.5. Analys av texter 
 

För att uppnå hög reliabilitet och validitet är det viktigt att varje text granskas och analyseras. Texten 
ska vara relevant för sitt syfte och texten ska behandla det område som är aktuellt för studien. För att  
texten ska vara pålitlig, reliabel, ska studien kunna upprepas igen och då leda till samma resultat. För 
att vara säker på att de texter som valts ut är relevanta för litteraturstudien kan författaren ställa sig 
dessa tre frågor: 
 

• Vilket är syftet med undersökning? 
• Vilka resultat synliggjordes? 
• Är resultaten rimliga? 

 
Att ha dessa tre frågor som grund när en text granskas underlättar att avgöra om texten är både reliabel 
och om den har hög validitet (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 114). 
 
När texter granskades för att användas i studien analyserades olika texter utifrån de tre ovan nämnda 
frågorna, tio valdes ut för att ligga till grund för studien. 
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5. Resultat 
 

Detta avsnitt är uppdelat i två underrubriker, först en tabell för att synliggöra texterna som har använts 
i studien och sedan sammanställningen av resultatet. 
 
 

5.1. Redovisning av texter 
 
Denna studie bygger på texterna i tabellen ovan, fem avhandlingar och en studie samt fem artiklar har 
analyserats och bearbetats. Sammanställningen presenteras under nästa rubrik. 
 
 

Tabell 2 
Författare Årtal Typ av studie Titel 

Audrey L. H. Van de 
meer and F.R. 
(Ruud) van der Weel 

2017 Artikel Only three fingers 
write, but the 
whole brain works: 
A high – destiny 
EEG study showing 
advantages of 
drawing over 
typing learning. 

    

Anne Mangen, Liss G 
Anda, Gunn H 
Oxborough & 
Kolbjorn Bronnick 

2015 Avhandling Handwriting versus 
keyboard writing: 
Effect on Word 
Recall 

    

Betty Malmberg, 
Caroline Helmersson 
Olsson & Cecilia 
Nordling 

2016 Avhandling Digitaliseringen i 
skolan – dess 
påverkan på 
kvalitet, 
likvärdighet och  
resultat i 
utbildningen 
 

Birgitta Norberg 
Brorsson 

2007 Studie Man liksom bara 
skriver 

 
 

   

Ia Nyström 2002 Avhandling Eleven och 
lärandemiljön – en 
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studie av barns 
lärande med fokus 
på  
läsning och 
skrivning 
 

Jane Medwell & 
David Wray 

2007 Artikel Handwriting: what 
do we know and 
what do we need to 
know? 
 

Marie Nordmark 2014 Avhandling Digitalt skrivande I 
gymnasieskolans 
svenskundervisning 
– en 
ämnesdidaktisk 
studie av 
skrivprocessen 
 

Pam A. Mueller 2014 Artikel Take notes by hand 
for better long-
term 
comprehension 

Pam A. Mueller and 
Daniel M. 
Oppenheimer 
 

2014 Artikel The Pen Is 
Mightier Than the 
Keyboard: 
Advantages of 
Longhand Over  
Laptop Note 
Taking 
 

Richard Shusterman 2011 Artikel Muscle memory 
and the 
somaesthetic 
pathologies of 
everyday life 
 

Ronald T Kellogg 2008 Avhandling Training writing 
skills: A cognitive 
developmental 
perspective 

 
 
 

5.2.  Resultatet av litteraturstudien 
 

I detta avsnitt kommer att resultatet utifrån de olika texterna som har analyserats att presenteras. 
Texterna sammanställs och resultatet lyfts fram. 
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5.3. Att skriva för hand 
 

Vi har flera olika minnen som hjälper oss på olika sätt i vardagen. Det som är av intresse i denna 
studie är muskelminnet som är återkommande genom arbetet, muskelminnet är ett minne som gynnas 
av att skriva för hand då det då får tränas upp att komma ihåg hur bokstäver skrivs. Ett tränat 
muskelminne gör det lättare att skriva. Muskelminnets funktion är att underlätta för oss när vi gör 
saker som är bekanta för oss, våra rörelser lagras och när rörelsen genomförs kommer musklerna ihåg 
det och underlättar för oss. Detta är en förmåga som man tränar upp vilket är viktigt att göra. 
Muskelminnet aktiveras vid allt vi gör så som att cykla, gå, spela på ett instrument eller skriva. 
Rörelsen är av det slag att det upprepas ofta och ju mer vi gör det desto mer lagras i muskelminnet. 
Vid skrivandet för hand är det av vikt att eleven fortsätter att skriva för hand för att bibehålla den 
information som lagrats (Shusterman 2011, s. 4-5). Detta är då förmågor som eleverna utvecklar när 
de skriver för hand, vilket svarar på en av mina frågeställningar. 
 
Att lära sig skriva en text som är avancerad och korrekt uppbyggd är väldigt svårt och det tar tid att 
lära sig, vi har olika texttyper vilka byggs upp på olika sätt. Att skriva bokstäver och skapa ord kan 
vara lätt för elever och barn att lära sig men det svåra är att senare börja utveckla texterna. Att skriva 
en utvecklad text kräver inte bara ordkunskap utan det kräver också att vårt sätt att tänka och komma 
ihåg är väl utvecklat, genom att skriva för hand startat en process i hjärnan som hjälper till att komma 
ihåg (Kellogg, 2008, s. 2). Kellogg (2008, s. 3-4) jämför processen att lära sig skriva korrekt som att 
lära sig spela schack och han antyder att de båda processerna liknar varandra på det sätt att det kräver 
en utvecklad tankeverksamhet. Ett korrekt skrivande innebär att texten är uppbyggd på det sätt som är 
typiskt för texttypen, i kursplanen för svenska ska eleverna ha kunskap kring texttyperna samt hur de 
är uppbyggda. Det korrekta skrivandet innebär också att texterna är skrivna med skiljetecken, 
stavningsregler, korrekt meningsbyggnad, böjningsformer, ordklasser samt huvudsatser och bisatser 
(Lgr11 2011, s. 255). För att eleverna ska få denna kunskap behöver de utsättas för situationer där de 
måste använda sig av det, genom att skriva för hand övas muskelminnet även upp här för att lagra 
dessa rörelser samt att förmågan att bibehålla kunskapen tränas upp (Shusterman 2011, s. 4). 
 
Fler förmågor som utvecklas vid skrivandet för hand är författarens minne, både korttidsminnet och 
långtidsminnet. Skrivandet har funnits i många år men det har utvecklats och kommer fortsätta att 
utvecklas med tiden. Att skriva för hand engagerar hjärnan betydligt mer än att skriva på ett 
tangentbord vid en dator. När du skriver för hand gynnas du både psykologiskt och ergonomiskt, i 
jämförelse med att skriva på dator (Mangen m.fl. 2015, s. 231). Många barn idag lär sig att skriva 
bokstäver på en iPad eller andra digitala hjälpmedel vilket då gör att muskelminnet inte lär sig att 
skriva bokstaven för hand (Mangen m.fl. 2015, s. 231-232). Trots att det finns likheter med att skriva 
en bokstav med fingret är det inte detsamma som att skriva den med en penna i handen. En annan 
viktigt aspekt som skiljer skrivandet för hand och skrivandet på dator åt är att det är vanligt att när du 
skriver på datorn läggs mest fokus på tangentbordet för att lokalisera rätt bokstäver vilket minskar 
fokus på innehållet som skrivs. Vid skrivandet för hand är det lättare att lägga fokus på innehållet 
under tiden som det skrivs. Detta gör också att det är lättare att komma ihåg det som antecknas/skrivs 
jämfört med att det skrivs med hjälp av ett tangentbord. Kroppen och hjärnan behöver aktiveras på ett 
sätt som gör att fokus flyttas från själva skapandet av texten till att skriva rätt bokstäver (Mangen m.fl. 
2015, s. 228-229). 
 
I korta drag hävdar Mangen m.fl. (2015, s. 230) att när vi vanligen skriver för hand ligger fokus på det 
vi skriver och ska producera. Dina handrörelser är hela tiden aktiva och hjärnans aktivitet ökar, vilket 
gör att vi skriver mindre fel, när vi behärskar skrivandet, jämfört med när vi skriver på en dator. 
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Skrivandet för hand gynnar även vår sensomotoriska input och vår audivisuella output (Mangen m.fl. 
2015, s. 230-231). ”Learning by doing” (Kellogg 2008, s. 17) betyder lära genom att göra. Det 
påstående passar väl in på just skrivandet för hand då ju mer du skriver desto bättre inlärning får du 
samt att du lär dig genom att göra det. 
 
Skrivandet för hand gör också att eleverna utvecklar sitt ordförråd samt sin stavning. Då du skriver 
med penna och papper övas muskelminnet upp, vilket sedan hjälper till nästa gång som samma ord ska 
skrivas igen. Detta gör att eleverna får lättare att stava svåra ord om de skriver dem för hand (Medwell 
& Wray, 2007, s. 11). Forskning har även visat att skrivandet för hand inte bara gynnar handstilen utan 
även utvecklar skapandet av texter. Vidare diskuteras att även arbetsminnet tränas upp vid skrivandet 
för hand (Medwell & Wray, 2007, s. 11-12). Våra minnen lagrar information under olika 
tidsbegränsningar vilket gör att vissa av våra minnen behöver tränas kontinuerligt för att det ska bli 
lättare att komma ihåg, muskelminnet och arbetsminnet är av denna sort. Detta gör att skrivandet för 
hand kan ses som en färskvara och när vi skriver tränar vi upp våra dessa minnen. Muskelminnet och 
arbetsminnet drar då stor nytta av att vi regelbundet skriver för hand för att underlätta vår inlärning. En 
del elever kan ha svårigheter med att lära sig att skriva och för att dessa elever ska få rätt undervisning 
är det viktigt att veta vad elevens problematik är. Det betyder dock inte att eleven lär sig bara för att de 
får arbeta med en dator istället för att skriva för hand. För att eleven ska får rätt undervisning trots sin 
problematik är det viktigt att läraren har kunskap om vilken problematik eleven har samt på vilket sätt 
eleven kan utveckla sina förmågor ändå. Med detta menas att problemet inte blir löst genom att eleven 
får en dator om det inte finns en genomtänkt pedagogik bakom (Medwell & Wray, 2007, s. 12-13). 

 

5.4. Att skriva på dator 
 

När datorer används i ett klassrum kan det även skapa en miljö som gör att eleverna har svårt att 
fokusera på det som läraren pratar om. Det kan lätt bli att eleverna tappar fokus på det som ska 
genomföras och gör sådant som de egentligen inte ska göra. I ett klassrum är det vanligt med många 
elever och vid uppstart av ett nytt område kan det vara många som behöver hjälp för att komma vidare, 
under väntan på att läraren ska ha tid att hjälpa till är det lätt att eleven tappar fokus och gör annat med 
sin dator (Malmberg, Olsson Helmersson & Nordling 2016, s. 6). När eleven har tillgång till dator har 
de (oftast) tillgång till internet där de kan hitta spel, sociala medier eller annat som de finner intressant. 
Det går dock att begränsa elevernas användning av internet men istället kommer då en kostnadsfråga 
in. Att upphandla, begränsa och köpa in olika program kan kosta mycket och det är då en fråga för 
kommunerna och skolorna. Allt detta gör att det blir en stor utmaning för lärarna och det kan då ta tid 
att lära eleverna att förhålla sig till användningen av datorer samt andra digitala hjälpmedel 
(Malmberg, Olsson Helmersson & Nordling 2016, s. 7-8). 
 
Malmberg, Olsson Helmersson & Nordling (2016, s. 5) lyfter även att användning av de digitala 
hjälpmedlen som finns kan höja elevernas intresse för skolarbetet. Dock finns det inget som visar att 
deras betyg eller omdömen höjs på grund av att datorer används i skolan. Det resultatet grundas på att 
det är svårt att mäta elevernas utveckling av förmågor när de använder sig av digitala hjälpmedel samt 
att elevens förkunskaper när det gäller digitala verktyg är väldigt olika. Skolan kan inte påverka 
elevens förkunskaper när de börjar skolan, skolan kan inte kräva att eleven ska ha tillgång till digitala 
hjälpmedel hemma. Detta gör att eleven ligger på olika nivåer när de ska börja arbeta med en dator 
eller andra digitala hjälpmedel, vilket gör att det kan ta lång tid för en ovan elev att lära sig skriva 
effektivt på en dator och inlärning kring skapandet av texter kan då gå förlorad eftersom fokus ligger 
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på att hitta rätt tangent. Vid skrivandet för hand tränas muskelminnet upp, även hos en ovan författare. 
Vid skrivandet för hand pågår även en process i hjärnan som gör att vi kommer ihåg och minns. En 
pedagogik som grundar sig på användning av digitala hjälpmedel tar tid att genomföra och det tar tid 
innan ett tydligt resultat kan synliggöras (Malmberg, Olsson Helmersson & Nordling 2016, s. 6). Att 
starta upp en pedagogik som grundar sig på datoranvändning kan ta tid att utveckla till att det ska ge 
ett bra resultat. Det kan vara ovana lärare som måste lära sig att behärska alla program som ska 
användas, elever som är ovana vid att arbeta med datorer och som då behöver tid på sig att sätta sig i 
den användningen. Tid är även något som kan ha stor påverkan då tiden till att lära både lärare och 
elever att bekanta sig med datorn gör att annan undervisningen får mindre utrymme. För att bra och 
trovärdiga resultat ska kunna uppnås måste det få ta tid men även för att kunna samla in relevant data 
för att analysera, bearbeta och utvärdera (Malmberg, Olsson Helmersson & Nordling 2016, s. 6-7).  
 
Ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid användningen av datorer i klassrummen är att det som skrivs 
av en elev på datorn kan bli fel, det är inte alltid som rättstavningsprogram markerar det som är fel i en 
text, vilket gör att eleven inte uppmärksammar sina skrivfel. När ett ord är markerat är det väldigt 
enkelt för en elev att ändra ordet till det rätta med några få klick, vilket gör att eleven inte behöver 
skriva det rätta ordet eller bokstaven. När en elev skriver fel för hand måste eleven skriva om ordet till 
det rätta, vilket gör att muskelminnet tränas upp och det blir lättare för eleven att skriva rätt nästa gång 
eleven ska skriva samma ord (Van der Meer & Van der Weel 2017, s. 7). Det är även lätt för elever 
som använder en dator med tillgång till internet att kopiera in ord och meningar i sin egen text, vilket 
påverkar elevernas egna tänkande på ett negativt sätt. De behöver inte anstränga sig lika mycket som 
de gör när de skriver för hand. Själva tänkandet och bearbetandet av elevens egen text gör att 
inlärningen för eleven gynnas (Nordmark 2014, s. 52-53), vilket gör att fler sinnen, precis som 
Mangen m fl (2008, s. 230) hävdar, utvecklar vår inlärning och skrivande. Det som Mangen m.fl. 
(2008, s. 232) syftar på är att när vi kontinuerligt skriver för hand utvecklas både den kognitiva, 
pedagogiska och den kulturella förmågan hos den som skriver, inte bara individuellt utan även på en 
samhällsnivå då de anteckningar vi gör dagligen för hand gör att olika kinestetiska processer sätts 
igång. Kinestetiska inlärare kan halka efter i skolan då de lär sig bäst genom känselintryck och genom 
att dagligen öva upp den förmågan genom att föra anteckningar för hand kan de lyckas bättre i skolan 
Mangen m.fl. 2008, s. 232).   
 
 

5.5. Läsningens betydelse för skrivprocessen 
 

Det gället att se till helheten i texten och att vid sidan om arbeta med stavningen för att inte påverka 
elevens intresse negativt (Nyström 2002, s. 37-39). En annan viktig aspekt i elevers skrivande är 
läsning. Ju mer eleverna skriver för hand och lär sig att ljuda orden under tiden som de skriver desto 
lättare blir det för att läsa. Läsningen och skrivandet hör tätt ihop och det ena gynnas av det andra. 
Vårt samhälle ställer höga krav på att vi både har god läs- och skrivförmåga, vilket är viktigt att 
eleverna får ta del av och blir insatta i. Att eleverna både får ta del av hur de gynnas av skrivandet 
samt vilka krav samhället ställer kan göra det lättare för dem att förstå vikten av att kunna skriva för 
hand (Nyström 2002, s. 18-19). 
 
 

5.6. Miljöns betydelse 
 

En miljö där eleverna får använda sig av olika metoder för att utveckla sitt skrivande kan gynna 
elevernas utveckling. En bra metod är att de först får skriva för hand för att sedan skriva ner det på en 
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dator, detta gör att eleverna övar flera av sina sinnen och motoriska förmågor. Vid sådant arbetssätt 
kan elevernas intresse även bibehållas då inlärningen inte blir så enformig (Nyström 2002, s. 122-
123). Att erbjuda eleven olika sätt lära sig skriva kan göra att de inte tycker att det är svårt eller 
tröttnar på uppgiften. En uppgift kan till exempel vara uppdelad i olika steg där de både får skriva för 
hand, på en dator och till sist rita en bild eller skapa något annat. En sådan uppgift kan bli större och ta 
lite längre tid att genomföra men gynnar elevens inlärning (Nyström 2002, s. 124). En sådan metod 
följer även läroplanen då den lyfter vikten av att alla elever lär sig på olika och måste få tillgång till 
olika inlärningsmetoder (Lgr 11 2011, s. 11-15). 
 
 

5.7. Den kognitiva förmågan 
 

Både Medwell (2007, s. 16) och Mangen m.fl. (2008, s. 13-14) lyfter den kognitiva fördelen med att 
skriva för hand. Jämfört med att skriva på tangentbord utvecklas den förmågan betydligt bättre när 
eleverna skriver med penna och papper. Elevernas kognitiva inlärning gynnas av skrivande för hand. 
Då de fick tänka mer och själva reflektera över det som de skrev ner var det lättare för dem att komma 
ihåg det som de skrev om. Det är lätt att tänka att alla elever då lär sig bättre genom att skriva för 
hand, vilket inte alls behöver vara fallet (Van deer Meer & Van der Weel 2017, s. 1).  
 
 

5.8. Skrivandets betydelse 
 

Skrivandet är en väldigt stor del i skolan och det återkommer i alla ämnen. Att eleverna då ser vinsten 
med att skriva för hand utvecklar eleverna betydligt mer. En annan studie som genomförts av Muller 
och Oppenheimer (2014 s. 1-2) visar på att anteckna för hand kräver tre kognitiva förmågor, dessa tre 
förmågor har en inverkan på elevernas inlärning. De tre förmågorna som har en inverkan på 
inlärningen är motivationen, att eleven är motiverad till att skapa en text är viktig. Ett sätt att öka 
elevernas motovation kan vara att de själva får sätta upp individuella mål som de ska uppnå innan 
lektionens slut. En annan kognitiv förmåga är initiativet, eleven genomför det som är planerat att 
genomföras. Tredje förmågan är elevens minne, genom att genomföra sina uppgifter tränas både 
muskelminnet och faktaminnet upp vilket gör det lättare för eleven att fortsätta utvecklas. Via en 
studie som genomfördes på elever i USA fick man fram resultatet att de som hade tagit anteckningar 
på en dator presterade sämre än de som hade tagit anteckningar för hand. Även dessa resultat styrker 
att inlärningen hos dem som skriver för hand är bättre än att skriva på dator (Muller och Oppenheimer 
2014, s. 8-10). 
 
Nordmarks (2014) avhandling riktar sig mot gymnasielever men det som hon lyfter i sin text har en 
stor relevans även för årskurs 4-6. I avhandlingen lyfts det fram att datorn kan göra att eleverna tappar 
fokus från inlärningen då de blir uttråkade och har möjligheten att göra något annat på datorn. Detta är 
något som kan kopplas till elever som går i årskurserna 4-6 då de inte har samma mognad som 
gymnasielever kan ha. Det är även relevant för årskurs F-3 och 7-9 då användning av dator är något 
som eleverna måste lära sig, det måste hela tiden ske en progression från de lägre årskurserna upp till 
de äldre. Elever i denna årskurs har inte heller arbetat mycket med att skriva om texter som de läser då 
det kunskapskravet inte blir aktuellt förrän i årskurs 4 (Lgr 11 2011, s. 255) vilket gör att elevernas 
texter inte blir deras egna (Nordmark 2014, s. 50-54). 
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5.9. Dator som hjälpmedel 
 

Trots många fördelar med att anteckna för hand eller skriva längre texter för hand går det inte att 
undvika att datorerna kan vara ett hjälpmedel i inlärningen. Det är även ett måste i skolan då det finns 
med i kursplanen (Lgr 11 2011, s. 255). Ju högre upp i utbildningen man kommer desto mer 
användning av dator blir det. Eleverna kan, när de behärskar skrivandet för hand, med fördel skriva 
sina texter på dator för att höja kvalitén på sina texter (Nordmark 2014, s. 53) 
 
Användning av datorer i klassrummen kan även höja elevernas självförtroende då de på en dator kan 
skapa något som de blir stolta över. Elever som ska kombinera sin text med bild kan lätt hitta en bild 
eller skapa en på datorn och använda i sitt dokument, vilket gör att texten ser professionell ut och 
eleven kan då känna att den har genomfört uppgiften på ett tillfredställande sätt. Även muntliga 
framställningar kan användas med hjälp av dator eller andra tekniska hjälpmedel där eleverna kan 
spela in sig själva och sedan spela upp, detta kan minska stressen och nervositeten hos de elever som 
upplever det som väldigt jobbigt att genomföra en muntlig presentation. Datorn är på detta sätt bra då 
den kan användas på olika sätt och eleverna får en multimodal inlärning men så länge som 
kunskapskravet för handskrivning finns kvar får inte skrivandet för hand förkastas (Malmberg, Olsson 
Helmersson & Nordling 2016, s. 22-23). 
 
 
 

6. Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras svaren på mina frågeställningar under respektive rubrik. I svaren lyfts både 
för- och nackdelar inom området som diskuteras. 
 

6.1.Vilka specifika förmågor utvecklar elever när de skriver för hand respektive på 
dator? 

 
Trots att en av de texterna som har analyserats till denna studie har genomförts med elever som går i 
gymnasiet är det som skrivs väldigt relevant, om inte mer, för den årkurs jag har valt att inrikta mig på. 
Det som de olika texterna lyfter är sådant som jag tror att även yngre elever skulle gynnas av att få ta 
del av för att förstå vikten av att kunna skriva med papper och penna. 
 
När det kommer till undervisningen kring skrivandet har denna studie inte behandlat sådan litteratur 
men jag anser att det är nära sammankopplat med vilken syn eleverna har på sin egen skrivutveckling 
och att läraren då har en väldigt central del. Läraren har ett ansvar för att veta hur kunskapskraven är 
utformade samt hur undervisningen kan anpassas efter elevernas behov. Lärandemiljön är viktigt i 
klassrummet, en miljö där eleven inte känner sig trygg kan påverka elevens inlärning (Lgr 11 2011, s. 
11-14). Kellogg (2014) skriver att barn redan i fem års ålder har ett väl utvecklat språk men att lära sig 
skriva kräver flera olika förmågor och att då introducera skrivandet tidigt för barnen kan påverka dem 
positivt. De olika sinnena behöver kontinuerligt tränas upp och genom regelbunden träning har barnen 
lättare att ta an sig sitt skrivande då de har tränat upp sina sinnen på olika sätt. Elever som känner att 
de, när de kommer upp i årskurserna, inte behärskar att skriva som sina klasskamrater förlorar lätt 
intresset och då blir det svårare att utveckla skrivandet till den nivån eleven ska ligga på enligt 
kunskapskraven (Lgr 11 2011, s. 253-255). För att eleverna ska få en bra start i sitt skrivande och 
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lärande kan det vara bra att eleverna i början skriver det mesta för hand för att ge eleverna chansen att 
utveckla förmågor som muskelminnet, episodiska minnet, motoriken samt förståelsen för vad det är 
eleven skriver. Det är förmågor som de behöver för att behärska sitt skrivande (Mangen m.fl. 2008, s. 
1). 
 
Barn i de yngre åldrarna, då syftar jag till barn i årskurs ett till tre, lär sig mycket genom leken, vilket 
även står nedskrivet i läroplanen för den årskursen (Lgr11 2011, s. 224). Därför är det viktigt att barns 
skrivande i denna ålder introduceras på ett lockande och lekfullt sätt som det står i kursplanen för de 
yngre eleverna (Lgr 11 2011, s. 18-19).  
 
Ett exempel på lockande och lekfullt skrivande kommer från min VFU. Under den 
verksamhetsförlagda utbildningen var det en av lärarna som gjorde färdiga mallar för eleven när de 
skulle skriva. Under min VFU-period såg jag inte denna uppgift i någon lärobok utan antog att det var 
något som läraren själv hade gjort. I mallarna var det bestämt vad eleverna skulle skriva om, vilka 
karaktärer som skulle vara med, vad de bodde, vilken relation de hade med varandra samt en eller två 
händelser som skulle äga rum. Det fanns två olika mallar, en som inte hade så mycket information 
vilket gav eleverna mer frihet till att skriva om det som de själva ville skulle hända. Den andra mallen 
innehöll mer information och gav eleven tydligare direktiv om vad de skulle skriva. Texterna som de 
skrev behövde inte vara långa utan läraren fokuserade på innehållet. Jag märkte att detta arbetssätt var 
uppskattat av eleverna, en av de svåraste uppgifterna för eleverna är komma på vad de ska skriva om 
men när uppgiften blir presenterad på detta sätt var det betydligt lättare för dem att skriva. Att det 
fanns två olika nivåer att välja på hade en positiv påverkan då de som fann det väldigt svårt att skriva 
hade en tydlig riktlinje om vad de skulle skriva. 
 
Hjärnan är fokuserad på det du ska lära dig och analyserar det som är av vikt. När du skriver för hand 
hinner hjärnan med att analysera och bearbeta det du nyss har hört och du kan då skriva ner dina egna 
nyckelord för du lättare ska komma ihåg. Bland annat Nordmark (2014) och Mangen m.fl. (2008) 
lyfter dessa aspekter, att skrivandet för hand tränar våra olika förmågor och utvecklar våra olika 
minnen som behövs för att skriva för hand, de minnen som utvecklas när vi skriver för hand är både 
muskelminnet, korttidsminnet samt arbetsminnet. Den process som startar när vi skriver för hand gör 
att dessa minnen övas upp. Mangen m.fl. (2008, s. 239) menar att elevens episodiska minne kan tränas 
genom att skriva för hand på sådant vis att eleven kan känna igen ord och på sätt lättare skriva. 
Skrivandet för hand gör att ord måste upprepas vilket då gör att vi lättare kommer ihåg dem. När vi 
skriver för hand övar vi även upp vår motorik samt att hjärnan måste bearbeta det som skrivs på ett 
annat sätt jämfört med att skriva på datorn. 
 
Medwell & Wray (2007, s. 12) lyfter även att för yngre skribenter är det svårt att genomföra fler 
kognitiva uppgifter samtidigt vilket lättare sker om du skriver på en dator, då delas fokus mellan 
tangenter och det som skapas på skärmen. Det kan göra att skrivandet på dator inte utvecklar elevernas 
förmågor lika mycket som när de skriver för hand. Men för att lyckas med sitt skrivande är det viktigt 
att eleverna lär sig strategier för att utvecklas. Strategierna kan bland annat vara att eleverna 
kontinuerligt får feedback från läraren på sina texter, att texterna har ett syfte. Eleverna måste även få 
ta del av färdiga texter som är skrivna i olika texttyper för att konkret se hur de är uppbyggda. Genom 
ett sådant varierande undervisningssätt kan eleven på olika sätt utveckla sitt arbetssätt vilket gör att de 
kognitiva uppgifterna, som att bibehålla fokus, kan utvecklas (Norberg 2007, s. 54-55). Att eleverna 
får ta del av andra texter utvecklar elevernas eget skrivande då de väldigt tydligt ser struktur och har 
exempeltexter att ta hjälp av om de finner det svårt att komma vidare i sin skrivning. 
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6.2.Vilka för- och nackdelar finns när elever skriver för hand respektive på dator? 
 

Fördelarna med att skriva för hand är att flertal olika förmågor, dessa förmågor är både kognitiva och 
motoriska, utvecklas samt att elevens självkänsla kan öka när eleven ser vad den själv har skapat 
(Norberg 2007, s. 161). Vid skrivande för hand utvecklas även muskelminnet, arbetsminnet, det 
episodiska minnet samt inlärningen. Shusterman (2011, s. 4) menar att vid skrivande för hand är 
hjärnan mer aktiv vilket då gynnar elevens tankeverksamhet.  
 
Mangen m.fl. (2015) påpekar även att den som skriver för hand utvecklar sin motorik, han skriver 
även om andra kognitiva förmågor som utvecklas, som till exempel måste skribenten skriva ut varje 
bokstav vilket i sin tur gynnar vårt muskelminne. Han hävdar även att skribenten har lättare att komma 
ihåg orden som skrivs ner under en längre period vilket betyder att långtidsminnet gynnas av 
skrivandet för hand (Mangen m.fl. 2015, s. 239-240).   
 
Då hjärnan är mer aktiv vid skrivandet för hand gör det att de bearbetar texten på ett bra sätt och blir 
mer uppmärksamma på vad de skriver, hur de uttrycker sig samt får en större förståelse för innehållet i 
sina texter (Van der Meer & Van der Weel 2017, s. 6-8). Studier har även visat att de som skriver 
anteckningar för hand har lättare att komma ihåg och då tar till sig informationen på ett annat sätt 
(Muller & Oppenheimer 2014, s. 6).  
 
För att eleven ska kunna utveckla sin skrift när de skriver för hand kan elevens förmågor som 
motivation och initiativ även vara till en nackdel. De förmågorna som Muller och Oppenheimer (2014) 
lyfter kan påverka eleven negativt när de ska skriva om de inte har utvecklat dessa förmågor. 
Förmågorna som Muller och Oppenheimer (2014) syftar på är elevens motivation, initiativ samt 
minne. En elev som varken har motivation eller initiativ till att skriva kan finna det väldigt svårt att 
skriva för hand och kan då finna motivation i att använda sig av en dator för att skriva. Även Medwell 
& Wray (2007, s. 7-8) menar att ett utvecklat skriftspråk där eleven behärskar skrivandet för hand 
utvecklar och gynnar inlärningen för eleven. 
 
Skrivandet är väldigt viktigt för eleverna att utveckla i grundskolan då användning av datorer blir mer 
i de högre åldrarna. De elever som inte har fått möjligheten att utveckla sitt skriftspråk i grundskolan 
får det betydligt svårare i de högre åldrarna. Datorn eller annat digitalt hjälpmedel är ett utmärkt 
komplement till den vanliga undervisningen och eleverna ska besitta kunskaper när det gäller att 
skriva på dator, såväl som för hand (Lgr 11 2011, s. 255). 
 
Fördelarna med datorn är att den kan hjälpa de elever som har olika svårigheter med sitt skrivande, 
vilket kan vara av olika orsaker, till exempel dyslexi, som är en diagnos där eleverna har svårt för att 
formulera sig i skrift. Den elev som får rätt stöd och uppmuntran till att ändå utveckla sitt skrivande 
och klarar av att göra sig förstådd i skrift utvecklar en betydligt bättre självkänsla. Att elever med 
dessa svårigheter kan dra nytta av en dator är bra då de kan göra sig förstådda i skift via datorn vilket 
senare kan göra att de vill skriva för hand. Det finns ett flertal olika program att arbeta som är 
utvecklade för att hjälpa elever med skrivsvårigheter (Norberg 2007, s. 161-162). Det finns en 
inläsningstjänst som heter ClaroRead, det fungerar på det sättet att eleven markerar det som den vill 
har uppläst för sig, trycker på play/spela och en datorröst läser upp det som är markerat. Detta program 
är bra att använda när elever med lässvårigheter ska läsa en längre text, de får då texten uppläst för sig 
istället och kan på det sättet förstå innehållet i texten. Ett annat program som kan underlätta för elever 
med läs- och skrivsvårigheter är Lexia, där kan du som lärare välja både ämne och vilka uppgifter du 
vill att eleven gör. Du kan även följa upp resultaten och anpassa uppgifterna efter elevens utveckling. 
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Sedan finns det program som du kommer åt på internet vilket då gör att du kan ha nytta av det både i 
skolan och hemma, elevspel.se är en sådan sida. På elevspel.se kan du välja vilket ämne du vill jobba 
med, vilken årskurs och sedan vilken sorts uppgift du anser är passande.  
 
En annan fördel med datorn är att eleverna kan använda sig av den för att söka efter information när de 
ska genomföra olika arbetsuppgifter inom olika områden. I kursplanen finns det kunskapskrav där 
eleven ska kunna söka efter information på olika medier samt vara källkritiska (Lgr 11 2011, s. 255). 
Även om de inte skriver lika mycket när de söker efter information får eleverna ändå en paus från 
pappret och pennan, vilket kan gynna de elever som har svårt att hitta motivationen till att skriva för 
hand då användning av dator kan höja motivationen (Malmberg, Olsson Helmersson & Nordling 2016, 
s. 22) 
 
Elevernas texter kan bli mer strukturerade när de skrivs på en dator, vilket är en fördel. De kan få hjälp 
av vissa program på datorn till att strukturera upp texterna allt eftersom, dock kan detta vara svårt för 
en nybörjare att göra och det kan ta tid innan eleven behärskar arbetssättet (Nordmark 2014, s. 53).  
   
Nackdelarna som finns med användningen av dator är att muskelminnet inte får samma stimulans som 
att skriva för hand. Att skriva anteckningar på en dator vid till exempel en föreläsning kan göra att 
eleven inte kommer ihåg det väsentliga innehåll som föreläsaren tar upp. Detta beror på att fokus 
flyttas från att lagra informationen till att fokusera på tangenterna för att skriva rätt ord eller skapa 
korrekta meningar (Nordmark 2014, s. 52). 
 
Användning av dator tränar inte heller upp elevernas sätt att bearbeta texter, skriva om sina ord eller 
förstå innehållet på samma sätt som när man skriver för hand. Det är också bevisat att hjärnan inte är 
lika aktiv när texter skrivs på en dator jämfört med att de skrivs för hand. Att hjärnan blir stimulerad 
på ett sådant sätt, vid handskrivning, gör att eleven blir mer fokuserad på vad denne gör och hur denne 
formulerar sig (Van der Meer & Van del Weel 2017, s. 7). 
 
 

6.3. Slutsats 
 
Sammanfattningsvis har denna studie visat att fördelarna med att skriva för hand är många, trots att det 
kan vara krävande både för elev och för lärare så kan vinsterna vara stora. Du lär dig bättre, förbättrar 
ditt minne, tränar upp muskelminnet, hjärnan aktiveras och det kan även stärka ditt självförtroende 
men dock ska inte datorn förkastas i klassrummen. Datorerna är ett väldigt bra hjälpmedel och 
uppgiften blir då att istället lära eleverna att förhålla sig till dem. Flera av författarna vars texter har 
bearbetas lyfter fördelarna som nämns ovan. Att utveckla ett bra skriftspråk gynnar vår inlärning 
(Medwell & Wray 2007, s. 7). En utveckling där datorer används mer och mer går inte att förhindra då 
dagens samhälle ser ut som det gör, vi går mot mer digitalisering i både skolan och i våra arbeten 
(Nordmark 2014, s. 53-54).  
 
Nordmark (2014, s. 52) lyfter även det som kan ses som nackdelar med datoranvändning, bland annat 
att texter skrivna på en dator inte kan anses som tillförlitliga samt att felen i texten kan ändras på ett 
enkelt sätt vilket då gör att de kognitiva förmågorna inte behöver arbeta lika mycket. Att de kognitiva 
förmågorna inte får samma stimulans vid datorskrivande gör att eleverna inte utvecklas på samma sätt 
som när de skriver för hand. 
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Att ha ett bra förhållningssätt till de digitala hjälpmedel som finns och kan användas i klassrummet är 
viktigt både för lärare och för elever. Fokus från inlärningen får inte försvinna när en dator kommer in 
i undervisningen, läraren har då som uppgift att ge eleven möjlighet att utveckla sin kognitiva förmåga 
och att bibehålla fokus på den uppgift som ska genomföras. Datorn får inte heller användas som en 
kortsiktig lösning om läraren upplever att eleven har svårt att genomföra en uppgift, de digitala 
hjälpmedel som används i undervisningen ska användas som komplement till den ordinarie 
undervisningen (Medwell & Wray, 2007, s. 11-13). 
 
Texterna som har analyserats inför denna studie lyfter både för- och nackdelar med användningen av 
datorer och andra digitala hjälpmedel i klassrummet. Som lärare är det en uppgift att planera för 
lektioner där eleverna får möjligheten att utveckla alla förmågor som gynnar elevernas inlärning i sitt 
skrivande.  
 
 

6.4. Metoddiskussion 
 

Metoden som har använts i denna studie är systematisk litteraturstudie. Litteraturen har samlats in, 
analyserats och sållats ut. De texter som jag fann relevanta och uppfyllde de kriterier som ställs har 
använts till denna studie. 
 
Att använda sig av denna metod utvecklar läsarens förståelse för det ämne som bearbetas och 
författaren utvecklar sitt kritiska tänkande. Metoden kräver att författaren är väl insatt i vilka kriterier 
som texterna ska uppfylla samt hur man hittar olika avhandlingar och andra vetenskapliga artiklar som 
berör det ämne som bearbetas. 
 
Till denna studie upplevde jag att utbudet bland relevant forskning inte var så stort och de texter som 
jag fick tillgång till var texter skrivna på svenska och engelska, en av artiklarna är från Norge. De 
texter som har använts är antingen avhandlingar, studier eller texter som är peer reviewed, vilket gör 
att de är tillförlitliga. 
 
Jag anser att denna studie har hög validitet samt reliabilitet, vilket jag grundar på den metoden jag har 
använt mig av då jag sökte efter det som var planerat att undersökas. Studien är även reliabel då den 
kan genomföras igen då all litteratur finns tillgänglig och kan besvara mina frågeställningar jag har. 
(Eriksson Barajas m.fl 2013, s. 103-105).  
 
Då detta område visa sig vara väldigt brett, men det var samtidigt svårt att hitta relevant litteratur, hade 
jag tagit fördel av att ägna mer tid åt litteraturen. I början av arbetet hade jag redan bestämt att 
eleverna gynnas av att skriva för hand och att datorer då hämmar deras utveckling. För att vara rättvis 
mot min studie skulle jag i början vara mer öppen och inte börjat arbeta med förutfattande meningar. 
Dock har jag tagit lärdom av det och kan nu även se fördelar med användningen av datorer i 
klassrummet. När jag även började undersöka fördelarna med att använda datorer fick jag mer 
underlag till min studie vilket då gjorde den mer reliabel då jag inte bara lyfter fördelarna med att 
skriva för hand.  
 
För denna studie hade resultatet säkerligen sett annorlunda ut om intervjuer med lärare och elever hade 
funnits med. Vid intervjuer hade personliga aspekter funnits med vilket jag tror hade gett en annan 
sorts insyn i elevens skrivande, både för hand och på dator. En sådan insyn kan även ha påverkat mitt 
val att litteratur till studien då jag vid en intervju kan ha fått andra inputs att använda mig av. 



 
 

22 
 

7. Förslag på vidare forskning 
 

Min studie bygger på elevernas skrivande och vilka förmågor som eleverna kan utveckla genom att de 
skriver för hand eller på dator och även vilken betydelse skrivandet kan ha för eleven. Med detta som 
grund är ett vidare arbete som bygger på hur elevernas skrivinlärning ser ut av intresse. 
 
Undersökningar i skolan och hur elevernas skrivinlärning med fokus på skrivande för hand eller dator 
ser ut i de olika årskurserna idag kan ge intressant information om hur skrivandet ser ut i skolorna. 
Under sökning efter litteratur till detta arbete har jag tagit del av olika teorier kring inlärning och hur 
de kan appliceras. Då jag efter detta arbete har betydligt mer kunskap kring elevernas skrivande kan 
det underlätta min undersökning i skolan till examensarbete 2. 
 
Då kursplanen ser lite olika ut F-3 och 4-6 är det av stort intresse att undersöka hur det ser ut i två 
olika klasser, en från varje stadium. Detta för att se hur progressionen ser ut samt hur eleverna i de 
olika årskurserna lär sig. För att göra arbetet ännu tydligare kan det vara en bra idé att följa två-tre 
elever från de årskurserna som jag väljer där de får specifika uppgifter de ska genomföra på olika sätt. 
Dock är det av vikt att de inte går miste om den ordinarie undervisningen så att de då hamnar efter 
med sina skoluppgifter samt att både eleverna och deras vårdnadshavare är medvetna och godkänner 
att eleverna deltar. Undersökningen kan komma att starta med intervjufrågor samt avslutas med 
samma frågor för att se om deras upplevelser samt inlärning har förändrats under denna period. 
 
I denna studie har de förmågor som eleverna utvecklar lyfts upp genom hela arbetet, att undersöka om 
dessa förmågor har någon påverkan på deras inlärning kan vara intressant att undersöka. 
Muskelminnet är en central del och genom att skriva för hand utvecklas detta minne och underlättar då 
för eleven att skriva. Genom att eleven får öva på det som de finner svårt kan göra att man ser att 
uppgiften blir lättare för eleven att utföra genom att muskelminnet utvecklas.  
 
En annan intressant aspekt kan vara att undersöka hur verksamma lärare i årskurserna där 
observationer och intervjuer kommer att ske ser på skrivandet för hand och på dator samt hur de 
upplever sin egen undervisning samt deras elevers utveckling. Genom olika observationer och 
intervjuer samt bearbetning av relevant litteratur kan ett reliabelt och intressant underlag tas fram för 
en sådan studie. 
 
Både lärare och eleverna måste följas under en period för att ta fram material som är användbart samt 
så måste elevernas kunskap testas för att se hur deras kunskap har utvecklats, eller inte utvecklats om 
så är fallet. 
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