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Frida Hjalmarsson, Örebro University, Swedish, independent work, advanced level, 15 HP 

Digital tools or pencil - does the writing tools impact on pupils spelling? 

 

Abstract  

The aim of this study is to find out how various tools, digital as well as analogue, affect 

pupils spelling. Through a systematic literature study, this paper contributes with a research 

overview of what existing research shows for this subject. The results show, even though all 

research is not united, that pupils spelling is positively affected when the student is allowed to 

use their body and write by hand with the pencil. The digital tools can also contribute to the 

pupil's spelling developing despite the concerns over the word processing programs that exist. 

For students with learning disabilities, and who for various reasons have problems with the 

pen grip or to form letters, the digital tools can open up to a more equal school where all 

pupils can be equally active. The conclusion in this study shows that the choice of writing 

tools for the student needs to be individual as all students do not master the pen. The results 

in this study however points to, for pupil´s spelling, that the pen as a writing tool can be 

better than the digital tools.  
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Digitala verktyg eller penna - påverkar skrivverktygen elevens stavning? 

 

Sammanfattning 

Elever använder sig av både digitala verktyg och penna i skolan. Syftet med studien är att ta 

reda på hur de olika skrivverktygen, digitala såväl som analoga, påverkar elevernas stavning. 

Genom en systematisk litteraturstudie har denna uppsats visat en forskningsöversikt över vad 

befintlig forskning har kommit fram till. Resultatet visar, trots att all forskning inte är enig, 

att elevernas stavning påverkas positivt när eleven får använda kroppen och skriva för hand 

med pennan. De digitala verktygen kan också bidra till elevens skrivutveckling och förbättra 

stavning men det finns också farhågor kopplade till specifika funktioner, så som 

ordbehandlingsprogram, som finns i det digitala. Det finns möjligheter och begränsningar 

med båda verktygen, och det är viktigt att lärare är medvetna om dessa då det skiljer sig 

emellan olika elever. För elever med inlärningssvårigheter, och som av olika anledningar har 

problem med penngreppet eller att forma bokstäver, kan de digitala verktygen öppna upp för 

en mer jämställd skola där alla elever kan vara lika aktiva. Slutsatsen i denna studie visar att 

valet av skrivverktyg för eleven behöver vara individuellt då alla elever inte behärskar att 

hålla pennan. Studien visar att pennan, trots den digitala tidsåldern, fortfarande innebär 

möjligheter vid skrivinlärning. I denna studie visar resultaten att pennan som skrivverktyg 

kan vara ett viktigt redskap för att lära elever att stava. 

 

Nyckelord Stavning, Digitala verktyg, Pennan, Handskrift, Ipad, Dator 
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1. Inledning 

I den här studien undersöker jag om elevens stavning påverkas av vilket skrivverktyg eleven 

använder. Studien granskar tidigare forskning för att försöka lyfta fram vilka möjligheter och 

utmaningar som finns med analoga verktyg (handskrift), eller att skriva med hjälp av digitala 

hjälpmedel. Min huvudfråga berör om skrivverktyget påverkar elevernas stavning. 

Skolverket (2017a) uppger att eleven genom undervisning i svenska ska ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att kommunicera i skrift. I det centrala innehållet framgår även att 

ämnet svenska ska beröra ”Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand 

och med hjälp av digitala hjälpmedel” (Skolverket, 2017a, s.253). Kunskapskravet för betyg 

E i slutet av årskurs sex beskriver att eleven ska använda sig av grundläggande regler för bl.a. 

stavning och att eleven ska kunna skriva texter med ett begripligt innehåll (Skolverket, 

2017a, s.259). Eleven ska alltså, efter vårterminen i årskurs sex, ha getts goda möjligheter till 

att träna och utveckla sin stavning. Utifrån skolverkets styrdokument framgår det således att 

eleven ska utveckla sin skrivförmåga för att kommunicera med andra och att detta ska ske 

med hjälp av både penna och digitala verktyg. 

Förr ingick välskrivning och skrivstil i ämnet svenska, och lärarna ägnade generellt mycket 

tid på elevens handstil. Idag är välskrivning och skrivstil inget som läraren lägger något större 

fokus vid då det utgått ifrån läroplanen (Karin Taube, 2013, s.59). Skolverket (2017b) 

understryker dock att en väl läslig handstil är viktig för att eleven ska kunna kommunicera 

funktionellt med olika mottagare (Skolverket, 2017b, s.11). Det är genom det talade och det 

skrivna språket som människan kommunicerar med varandra och det är genom språket vi kan 

bilda en förståelse för våra medmänniskor (Roger Säljö, 2012, s.190). Människan har inte 

alltid tillgång till digitala verktyg för att kommunicera, vilket resulterar i att handskriften, 

med det analoga verktyget, är betydelsefull (Taube, 2013, s.66). Trots att handskriften verkar 

ha fått en mer undanskymd roll i skolan idag, är den viktig, det betonar såväl Taube som 

skolverket. 

Det är de digitala verktygens intåg som till stor del förändrat skrivundervisningen i skolan. 

De digitala verktygen utvecklas ständigt och är idag en stor del av de flesta människors 

vardag. Även i skolans värld har de digitala verktygen letat sig in i undervisningen och i 

nästan varje klassrum finns idag datorer och Ipads till elevens förfogande. Det är egentligen 

inte så länge sedan vi klev in i den digitala tidsåldern. Peter Du Rietz (2017) talar om datorns 

historiska framfart och beskriver att de första persondatorerna och hemmadatorerna kom i 
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bruk i början av 1990-talet. På 1990-talet slog den datoriserade tekniken ut i full blom, men 

redan under 1970-talet började skolor i Sverige att använda sig av datorer i undervisningen 

(Du Rietz, 2017, s.1). Regeringskansliet (2017) beslutade under 2017 att en förändring skulle 

ske i Skolverkets (2017a) läroplan. Från och med 1 juni 2018 trädde förändringen i kraft. I 

och med den ska eleven i grundskolan bl.a. kunna orientera sig och agera i det ökade 

digitaliserade samhället. Eleven ska även få möjlighet att använda digitala verktyg på ett 

sådant sätt att det ska främja elevens kunskapsutveckling (Regeringskansliet, 2017, s.4, 8). 

De digitala verktygen har letat sig in i skolans värld under de senaste åren och Skolverket 

(2018) förklarar att det i dagens samhälle ses som en demokratisk rättighet att besitta digital 

kompetens (Skolverket, 2018, s.1). Detta kräver att eleven i skolan behöver komma i kontakt 

med detta tidigt. Att digitalisering och digitala verktyg ska finnas inom skolan kan således ses 

som givet. Samtidigt som den digitala utvecklingen går framåt och allt mer digital teknik ska 

användas i skolan (Regeringskansliet, 2017, s.4), så betonar Skolverket (2017a) fortfarande, 

vilket jag tidigare nämnt, betydelsen av att elever lär sig att skriva för hand (Skolverket, 

2017a, s.253).  

Det är högaktuellt att undersöka hur digitaliseringen påverkar undervisningen, eftersom den 

får allt större utrymme i skolan. I klassrummet är det upp till läraren att se till att valet av 

arbetssätt ska gynna elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2011, s.15). Lärarens 

förhållningssätt till de digitala verktygen spelar roll för hur stort inflytande och på viket sätt 

digitaliseringen får betydelse i undervisningen. Läraren behöver därför vara medveten om 

vilka för- och nackdelar det innebär för elevens stavning om eleven skriver med penna eller 

digitala hjälpmedel. Blir det någon skillnad i elevens lärande beroende på vilket skrivverktyg 

eleven använder? I uppsatsen vill jag därför undersöka hur användningen av olika 

skrivverktyg kan påverka elevens skrivinlärning. Specifikt vill jag rikta in mig på stavning, 

det vill säga hur elevens stavning påverkas av vilket skrivverktyg, digitalt eller analogt, som 

används.  

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning tar upp som möjligheter alternativt 

utmaningar med att använda olika skrivverktyg, kopplat till skrivinlärning generellt och 

stavning specifikt. I studien har jag därmed för avsikt att undersöka hur tidigare forskning ser 

på olika skrivverktyg och hur dessa påverkar skrivinlärning och stavning. För att finna svar 

på detta har jag formulerat följande frågeställning: 
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• Vilka utmaningar och möjligheter inrymmer olika skrivverktyg, digitala som 

analoga, när det gäller elevens stavningsinlärning? 

3. Bakgrund – Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer tidigare forskning som specifikt berör skrivverktygens betydelse för 

elevens stavning att presenteras. Den tidigare forskningen består av litteratur som inte fallit in 

under de söksträngar som använts i studiens sökning. Därmed kan de också beröra min 

forskningsfråga och bidra till mitt resultat. Den tidigare forskningen i relation till resultatet 

diskuteras senare i kapitel sju (7.1. Resultatdiskussion). Inledningsvis presenteras vad det 

innebär för eleven att använda pennan som skrivverktyg (3.1.Handskrift). Digitala hjälpmedel 

som skrivverktyg och vad det innebär för elevens stavning beskrivs i kapitlets andra del (3.2. 

Att skriva med digitala verktyg). I den tredje delen presenteras vikten av att kunna stava (3.3. 

Stavning). Den forskning som både presenterar fördelar och nackdelar med pennan samt 

digitala verktyg, skrivs fram under respektive rubrik. 

3.1. Handskrift 

När begreppet penna används i studien innefattar det allt skrivande som eleven utför med 

hjälp av den analoga pennan. Att bemästra skrivkonsten med penna är enligt Taube (2013) 

nödvändigt då människan inte alltid kommer befinna sig i situationer där hen kan använda 

digitala hjälpmedel för att skriva (Taube, 2013, s.66). 

Anne Mangen och Jean-Luc Velay (2010) förklarar att skrivandet för hand ofta tar längre tid 

än att exempelvis skriva på ett tangentbord. Trots att det är mer tidskrävande att skriva för 

hand menar Mangen och Velay att skrivandet för hand har en central roll för det lärande och 

den kognitiva utvecklingen som sker vid skrivandet. De handrörelser som eleven gör vid 

skrivandet med pennan leder till att eleven lättare kan känna igen de olika bokstäverna 

(Mangen & Velay, 2010, s.1-2). Även Richard Shusterman (2011) förklarar pennrörelsens 

betydelse och menar att när eleven skriver för hand lagras det i muskelminnet. 

Muskelminnets uppgift är att komma ihåg de rörelsemönster som eleven gör, vilket leder till 

att eleven känner igen bokstäverna. Shusterman påpekar att muskelminnet hela tiden behöver 

tränas och hållas igång, i detta fall bokstävernas form, för att inte glömmas bort (Shusterman, 

2011, s.4-7). Mangen och Velay (2010) skriver vidare att när eleven skriver med pennan över 

pappret upplevs en mer direkt koppling till texten. Avståndet mellan tanke och text minskar 

därmed när eleven får använda handrörelser till att skriva. Att skriva handlar i början om att 

memorera bokstävernas former och detta görs via mängdträning (Mangen & Velay, 2010, 
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s.8). Taube (2013) påpekar på ett liknade sätt att eleven först efter att den behärskar 

bokstävernas utformning och stavning kan producera texter med en god textkvalité (Taube, 

2013, s.61). 

Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson (2008) uppger precis som Taube (2013, s.59) att 

handstilen hade större utrymme i den svenska skolan förr i tiden. Välskrivning och skrivstil 

var något som var viktigt. Eleven skulle kunna hålla pennan och rätt och producera texter 

med en fin handstil. Längsjö och Nilsson hänvisar till en studie som genomfördes av den 

kända och aktiva folkbildningsmannen Carl Cederblad år 1932. Cederblad visade i sin studie 

att elevens handstil och rättstavning var sammanlänkade. Han menade att när eleven 

ansträngde sig till att skriva med en fin handstil blev stavningen betydligt bättre än när eleven 

slarvade med handstilen (Längsjö & Nilsson, 2008, s.46-51). Idag läggs det antagligen 

mycket mindre tid på skrivstil och välskrivning i klassrummet. Taube (2013) tolkar 

exempelvis läroplanen som att handstilen inte behöver vara vacker utan att eleven endast 

behöver kunna framställa en läslig text (Taube, 2013, s.65). Bo Renberg och Ingemar Friberg 

(2015) uppger att en elev behöver kunna konstruera begripliga meningar för att få fram sina 

tankar. Om orden inte är fullständiga eller felstavade kanske inte meningen förmedlar det 

avsedda innehållet (Renberg & Friberg, 2015, s.150). Per Olov Svedner (2010) beskriver att 

skrivandet för eleven ska vara inkluderat och ses som en del av undervisningen. Det bästa 

sättet att inkludera skrivandet på är genom att eleven ” […] följer undervisningen med 

pennan i hand […]” (Svedner, 2010, s.129). I Skolverkets (2017b) kommentarmaterial till 

ämnet svenska beskrivs det att eleven mycket väl kan träna och utveckla sin handstil genom 

att skapa egna texter och inte enbart genom mekanisk inmatning av bokstävernas form. Detta 

resulterar i att eleven under hela sin skolgång kan träna på sin handstil och stavning i alla 

former där en text ska produceras. För att detta ska bli möjligt behöver eleven ges tillfälle till 

att skriva för hand (Skolverket, 2017b, s11). 

3.2. Att skriva med digitala verktyg 

När begreppet digitala verktyg/hjälpmedel används i studien innefattar det allt skrivande som 

eleven utför på datorer och Ipads. Eleven ska efter genomförd grundskola kunna använda sig 

av olika verktyg för att skapa och kommunicera (Skolverket, 2017a, s.13). De digitala 

hjälpmedlen utgör centrala sådana verktyg. Det är också ett hjälpmedel som blir allt vanligare 

att vi använder både i våra arbeten och på vår fritid. Enligt Pamela Davidsson och Olle 

Findahl (2018) är 98% av Sveriges befolkning uppkopplade på internet hemma och nio av tio 

svenskar äger idag en smartphone (s.8). Det innebär att den övervägande delen av den 
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svenska befolkningen använder digital teknik i sitt yrkes- och vardagsliv. Den digitala 

tekniken smyger sig ner i åldrarna och surfplattan (Ipaden) är flitigt använd i hemmet av barn 

under sju år (Davidsson & Findahl, 2018, s.61). Skolverket (2019a) lyfter att elevens 

självförtroende kan växa när hen får använda verktyg som hen är bekväm och van vid. 

Skolverket antyder att IKT (informations- och kommunikationsteknik) används alldeles för 

lite i undervisningen och att läraren behöver se fördelarna med vad det kan innebära för 

lärandet (Skolverket, 2019a, s.1). Skolverket (2019b) menar också att elevens skrivprocess 

skiljer sig markant när en jämför verktygen penna och digitala verktyg. Med hjälp av de 

digitala verktygen kan eleven planera och skriva om vart annat, samtidigt som hen kan 

bearbeta sin text på detaljnivå. Skolverket menar att eleven inte behöver planera och 

strukturera upp sin text i huvudet innan det aktiva skrivandet kommer igång, vilket kan vara 

en fördel för elevens skrivande (Skolverket, 2019b, s.1). Mangen och Velay (2010) förklarar 

att användandet av digitala verktyg i skrivandet ändrar skrivprocessen som vi är vana vid 

(med penna). De understryker att det är viktigt att undersöka vad denna förändring innebär 

för skrivandet (Mangen & Velay, 2010, s.2). 

Gunilla Jedeskog (1993) gör ett försök att förklara vilka effekter de digitala verktygen har på 

undervisningen. Jedeskog menar att datorn kan skapa en positiv förväntan hos eleverna, 

vilket kan leda till att koncentrationen ökar. Elevens nyfikenhet kan leda till att de tar ett 

större ansvar över sin inlärning. De digitala verktygen ökar även möjligheten till en mer 

individualiserad undervisning där eleven kan jobba i sin egen takt (s.19-22). För elever i 

behov av särskilt stöd är de digitala verktygen nödvändiga i undervisningen. Eleven ges med 

hjälp av de digitala verktygen en chans att kommunicera och därmed kan inlärningen öka. 

För dessa elever utgör de digitala verktygen ett viktigt komplement. Jedeskog redogör för att 

de digitala verktygen stärker integriteten hos elever som är i behov av särskilt stöd. Eleven 

ges här med (kanske för första gången) möjlighet att producera en text självständigt. Eleven 

behöver inte fokusera på krångliga bokstäver och hur de ska formas med pennan, men kan 

ändå lyckas producera en snygg och läsbar text (s.33). Jedeskog lyfter även upp ett problem 

som kan uppkomma när digitala verktyg används i undervisningen. Det största hindret kan 

vara det tekniska. Att sätta på den digitala enheten och att komma in på det valda program 

som ska användas är inte alltid lätt. Eleven kan lätt bli frustrerad och ge upp eller börja 

använda enheten till något annat. De digitala verktygen är ofta tidskrävande och 

undervisningen kan i vissa fall bli lidande (Jedeskog, 1993, s.29). 
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Calkins (1995) beskriver att eleven kan känna en oro inför handskriften. Med en penna och 

ett sudd är risken stor att det felstavade ordet syns (trots ett försök att radera det) och eleven 

kan då känna en oro inför att läraren ska se att de inte kunde ordet från början (Calkins, 1995, 

s.312-313). Taube (2013) förklarar att det kan underlätta för eleven om hen får använda 

digitala hjälpmedel. Eleven behöver då inte lägga fokus på att forma bokstäverna och kan 

därmed producera fina läsbara texter (Taube, 2013, s.69). 

Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis (2003) förklarar även de att det är viktigt för eleven att få 

använda sig av digitala hjälpmedel om eleven inte klarar av att bemästra pennan. De menar 

att skriften är det främsta verktyget i skolan för kunskapsinhämtande och förklarar att om 

eleven inte behärskar skriften kan hen hamna på efterkälke (s.8-10). Att skriva på ett 

tangentbord till en dator eller Ipad för med sig att eleven behöver använda flera sinnen vid sitt 

skrivande. Författarna förklarar att desto fler sinnen som eleven använder sig av vid ett och 

samma tillfälle, desto större blir inlärningen. Författarna lyfter även fram den förmodligen 

mest ställda frågan av lärare berörande stavning och de stavningsprogram som finns på 

digitala verktyg, Ska inte eleven lära sig att stava? (Lundgren & Ohlis, 2003, s.38). Lundgren 

och Ohlis bemöter denna fråga och hävdar att eleven lär sig även om hen får använda sig av 

ordbehandlingsprogram. De förklarar att eleven tidigare varit i behov av att kunna forma 

bokstäver, stava rätt, tänka, föra ner sina idéer på papper och tänka på strukturen under en 

och samma gång när eleven skrivit en text. I och med de digitala verktygen kan eleven nu 

ägna sig åt en sak i taget. Detta resulterar i att eleven själv ges möjlighet till att rätta sin text 

och eventuella stavfel. Författarna ställer sig positiva till de digitala verktygen då de menar 

att eleven lär sig av rättstavningsprogrammen. När elevens felstavade ord blir rättat direkt 

hinner inte det felaktiga ordet präntas in i minnet och eleven får med sig den rätta ordbilden 

direkt (Lundgren & Ohlis, 2003, s.32-38). 

3.3. Stavning 
När eleven lär sig skriva i svenska kommer de i kontakt med de stavningsregler som finns 

inom det svenska språket. Eleven ska både lära sig flera strategier för att skriva olika typer av 

texter och lära sig språkets struktur med diverse stavningsregler (Skolverket, 2017a, s.254-

255). I detta avsnitt diskuteras forskning som på olika sätt berör elevens stavning. 

Lundgren och Ohlis (2003) förklarar att läraren bör försöka skilja på elevens förmåga att 

skriva och att uttrycka sig i text och på stavningen. Textproduktionen kan fara illa om en elev 

vid upprepade tillfällen får tillbaka sina texter med alla felstavade ord markerade. Eleven kan 

då känna en hopplöshet och känna sig dålig trots att texten i sig (förutom vissa stavfel) var 
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bra. Eleven kan då finna en strategi för att undvika kommande stavningsmissar. Genom att 

eleven endast använder de ord som eleven känner till och vet hur de stavas kan eleven 

fortsättningsvis prestera rättstavade texter (Lundgren & Ohlis, 2003, s.32). Lucy Calkins 

(1995) förklarar att eleven som ofta frågar om stavningshjälp under sitt skrivande, tenderar att 

bli hindrad i sitt skrivande. Calkins påstår att eleven kommer att lära sig stavningen med tiden 

och inte bör lägga fokus på det vid själva skapandet av texten. Att skriva är nyckeln till 

stavning. Calkins menar att stavningen för vuxna ofta är mer automatiserad och att det vid 

skrivandes stund inte läggs lika mycket fokus på stavningen som för en som är ny i sitt 

skrivande. För en elev som är i början av sitt skrivande och håller på att lära sig alla 

skrivregler är stavningen däremot i allra högsta grad i fokus (Calkins, 1995, s.314-315). 

Renberg och Friberg (2015) betonar att skrivregler och grammatik helt enkelt måste nötas in 

för att eleven sedan ska kunna tillämpa sig av regelsystemet utan att behöva lägga ner någon 

större tankemöda på det (Renberg & Friberg, 2015, s.151). 

Sammanfattningsvis visar en hel del forskning att skrivandet med penna är en central del i 

elevens skrivinlärning. Att göra pennrörelserna leder till att muskelminnet kopplas på och 

eleven har lättare att komma ihåg hur hen ska göra. Det är viktigt för eleven att hålla igång 

skrivandet så att muskelminnet kvarstår. Eleven ska utveckla sin förmåga att kommunicera i 

skrift, men det är först efter att eleven kan behärska bokstävernas utformning och stavning, 

som eleven kan skriva med en bra textkvalité. Vikten av att skriva för hand med en läsbar 

handstil menar en del författare är grunden för stavningen. Det finns kopplingar mellan 

handstilen och elevens stavning, men trots detta har handstilen och välskrivningen fått mindre 

utrymme i skolan. De digitala verktygen genererar att allt fler elever, framför allt de med 

inlärningssvårigheter, får möjlighet att skriva och producera texter utan att behöva fastna vid 

formandet av bokstäverna. Vissa författare menar att användandet av digitala verktyg leder 

till att eleven använder sig av flera sinnen vid skrivandet, vilket kan leda till en större 

inlärning hos eleven. Det torde också påverka stavningen. Den tidigare forskningen som 

presenteras här framstår således inte som enade i frågan.  

4. Teori 
I detta kapitel redogör jag för vald teoretisk utgångspunkt. I det första avsnittet presenterar 

jag det lärandeperspektiv jag tar utgångspunkt i, samt tolkningen av kulturella redskap utifrån 

Vygotskijs lärandeteori. I det andra avsnittet beskriver jag embodied cognition och förklarar 

hur lärandet sker utifrån denna teoretiska utgångspunkt. De två teoretiska utgångspunkterna 

har valts för sin betoning på dels lärandet som ett samspel mellan individen och artefakten, 
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dels på lärandet som starkt sammankopplat med den kroppsliga rörelsen. Trots att 

perspektiven i viss mån kan sägas utgå från olika premisser (det sociala och det kognitiva) 

och betona dem olika, anser jag att de går att sammanföra dem i denna studie.  

4.1. Sociokulturellt perspektiv och kulturella redskap 
Studien grundar sig delvis i Vygotskijs sociokulturella perspektiv kring språk och lärande. 

Utifrån ett sådant perspektiv ses språket som ett centralt redskap genom vilket vi kan 

kommunicera och uttrycka oss för att förstå omvärlden. Skriften utgör ett redskap vilket har 

möjliggjort ett mänskligt samhälls- och kunskapsbygge, eftersom språket inte bara blir 

kopplat till det som sker här och nu. Skriften bevaras och existerar på så sätt inte bara i nutid 

så som muntlig kommunikation gör. Språket är som nämnts centralt i den sociokulturella 

teorin. Säljö (2012) betonar vikten av att eleven behärskar språket för att ta del av nya 

kunskaper och utveckla sitt lärande. Vygotskij menar att det är den språkliga 

kommunikationen som ligger till grund för människans formande till tänkande individer 

(Säljö, 2012, s.186-191). 

Mediering är ett centralt begrepp i den sociokulturella teorin. Det innebär att människan 

använder sig av de kulturella redskap som finns i samtiden för att förstå och agera i 

samhället. Skrivandet medieras på så sätt genom olika redskap, vilket betyder att skrivandet 

skapas genom och påverkas av de olika artefakter/redskap som används, exempelvis pennan 

eller datorn. Det utgör ett mycket viktigt grundantagande för min studie då jag undersöker om 

de olika artefakterna påverkar elevens lärande. Appropriering är ytterligare ett centralt 

begrepp, vilket används för att förklara, beskriva och förstå lärandet inom det sociokulturella  

lärandeperspektivet. Appropriering innebär att vi lär oss förstå och använda dessa olika 

redskap (Säljö, 2012, s.192). I mitt fall kopplar jag detta till att lära sig skriva för hand eller 

att lära sig använda tekniken som skrivverktyg. I min studie blir det sociokulturella 

perspektivet viktigt därför att jag vill undersöka hur artefakten påverkar skrivandet (och på 

vilket sätt). En viktig grundtes är att det verktyg vilket medierar skrivandet också påverkar 

hur skrivandet sker och vilken textprodukt som blir resultatet. Säljö (2013) förklarar att vår 

varseblivning, människans sätt att minnas och våra fysiska handlingar sker via de medierande 

redskap som tillhandahålls (Säljö, 2013, s.43-44). Ett viktigt grundantagande i studien är att 

artefakterna inverkar på elevens lärande och hur det sker. 
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4.2. Embodied cognition 

Till skillnad från det sociokulturella perspektivet, som fokuserar på artefakterna, språket och 

det sociala, lägger Embodied Cognitioon (EC) mer fokus på det kroppsliga kopplat till det 

kognitiva lärandet. Mangen och Velay (2010) förklarar att utifrån embodied cognition ses den 

motoriska rörelsen, som människan gör när hen skriver för hand, som en förutsättning för att 

eleven ska lära sig och minnas det hen skrivit (Mangen & Velay, 2010, s.5-6). 

Mangen och Velay (2010) undersöker huruvida skrivandet med olika verktyg, penna eller 

digitala verktyg, har någon effekt på elevens kognitiva lärande. Denna studies teori grundar 

sig delvis i den kognitiva teorin, i vilken lärande ofta förklaras som olika kognitiva strukturer 

och tankar i hjärnan. Det fokus som betonas här, med utgångspunkt i Mangen och Velays 

studier, betonar dock vilka typer av texter eleven producerar och om de skiljer sig åt beroende 

på vilket skrivverktyg eleven använder. Betoningen läggs dock på skrivandet som en 

kroppslig aktivitet. I relation till den sociokulturella teorin har EC dock en större betoning på 

det kognitiva lärandet. Att skriva är en kognitiv process som bygger på flera olika 

komponenter. När eleven skriver med en penna använder eleven exempelvis en hand vid 

skrivandet. Elevens fokus ligger ofta vid pennspetsen och hur pennan formar bokstäverna. 

Elevens visuella uppmärksamhet är därmed fokuserad på pennan. När eleven däremot skriver 

med hjälp av digitala verktyg använder eleven fingrarna när hen trycker på tangentbordet. 

Den visuella uppmärksamheten är då endast riktat mot skärmen. När pennan används måste 

eleven forma varje bokstav och göra sitt yttersta för att efterlikna standardformen på 

bokstaven. Med de digitala verktygen sker inget eget skapande av bokstäver. De är istället 

redan förtryckta på tangentbordet, och eleven behöver bara lokalisera rätt bokstavsform med 

ögat (Mangen & Velay, 2010, s.2-3). När eleven lär sig skriva för hand läggs elevens 

kognitiva förmåga i början av skrivandet på att forma bokstäverna och fokuset ligger inte på 

textens innehåll och vad eleven ska förmedla. Först när eleven behärskar att forma och skriva 

alla bokstäver för hand kan eleven använda sin kognitiva förmåga till textens innehåll 

(Mangen & Velay, 2010, s.6). Givetvis utgörs såväl handskriften som det digitala skrivandet 

kroppslig rörelse. Det är dock bara handskriften där rörelsen i sig kan kopplas till själva 

formandet av en bokstav och därmed till ett visst muskelminne av hur en bokstav ser ut. Med 

detta som grund är det intressant och relevant att undersöka hur eleven påverkas av de olika 

skrivverktygen. 
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5. Metod 

I kommande kapitel kommer valet av metod och tillvägagångssätt att beskrivas. Först 

kommer en förklaring kring vad det innebär att genomföra en systematisk litteraturstudie 

(5.1. Systematisk litteraturstudie). I kapitlets andra del motiveras valet av vald databas (5.2. 

Databas). Sökorden som används presenteras i kapitlets tredje del (5.3. Söksträng). Vilka 

begränsningar och inkluderingskriterier som följts i genomförandet av denna studie berörs 

även under detta avsnitt (5.3.1 Begränsningar & 5.3.2 Inkluderingskriterier). I den femte 

delen förklaras analysmetoden (5.5. Analysmetod) och vilka kategorier som blivit synliga i 

den analysen (5.5.1. Kategorier). 

5.1. Systematisk litteraturstudie 

Målet med studien är att ta reda på vad tidigare forskning har kommit fram till för resultat när 

det gäller skrivverktygens inverkan på elevens stavning. För att sammanställa vad forskning 

skriver om detta grundar sig studien i en systematisk litteraturstudie. Detta innebär enligt 

Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) att tidigare 

publicerad forskning systematiskt samlats in för att sedan systematiskt bearbetas för att finna 

svar på studiens frågeställning (s.70-72). En systematisk litteraturstudie ska granska relevanta 

artiklar inom området för att försöka ge en sammanfattning av vad forskningen har att säga 

om ett specifikt fenomen (Eriksson Barajas et al. 2013, s.26-27). 

Det är av stor vikt att forskaren systematiskt kommit fram till de studier som ska granskas. I 

den här studien gör jag det genom att tidigt fastställa syftet och frågeställningen för min 

studie. När jag vet vilken fråga som ska besvaras kan sökningen i databaser ta vid. Valet av 

sökord, inkluderingskriterier och avgränsningar ligger sedan till grund för den forskning som 

sedan kommer att granskas (Eriksson Barajas et al., 2013, s.81). Det är viktigt att sökorden 

och inkluderingskriterierna inte är för snäva, vilket skulle genera att forskningen inte kan 

generaliseras. De får inte heller inkludera för mycket så att det inte går att genomföra studien 

under avsatt tidsperiod (Eriksson Barajas et al., 2013, s.31). 

5.2. Databas 
För att få ett stort antal träffar har jag valt att använda mig av två databaser. Detta för att 

studiens resultat ska gå att generalisera och ge en så trovärdig bild av forskningsfältet som 

möjligt. Primo är Örebro universitets databas och via den når en merparten av alla 

bibliotekets böcker, artiklar, avhandlingar mm. i en och samma sökning. Eric (EBSCO) är 

ytterligare en databas som används. Denna valdes för att den behandlar pedagogik och 
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utbildningsvetenskap, vilket är ett relevant ämnesområde i den här studien. Båda databaserna 

inkluderar forskning på flera språk och detta var något jag värdesatte då jag vill få ett resultat 

som går att generalisera. 

5.3. Söksträng 
Efter att ha granskat litteratur och tidigare forskning kring elevens stavning och hur de 

digitala verktygen påverkar elevens lärande, har jag sammanställt de ord som behandlar min 

frågeställning; Vilka utmaningar och möjligheter inrymmer olika skrivverktyg, digitala som 

analoga, när det gäller elevens stavningsinlärning? Jag stötte på många ord både på svenska 

och engelska och under sökprocessen fann jag att det var bäst att använda sig av endast 

engelska ord när jag sökte i databaserna då det resulterade i fler träffar. Engelska utgör också 

ett akademiskt lingua franca genom vilket forskning från hela världen kan publiceras. 

Först användes databasen Primo. De första sökningarna bestod av orden Digital learning in 

schools (107642 träffar), writing with digital learning tools in schools (26877 träffar), writing 

with digital learning tools in school or writing with a pencil (2147 träffar). Efter att 

begränsningar gjordes på dessa sökningar blev det fortfarande över 1000 träffar. För att få ner 

sökträffarna ytterligare fortsattes sökningarna med ord som handwriting, Ipad, computer (505 

träffar), handwriting, Ipad, computer, digital (368 träffar), handwriting, computer, Ipad, 

spelling patterns (39 träffar). Den sistnämnda söksträngen valdes ut (se bilaga 12.1). 

I sökningen på databasen Eric (EBSCO) användes samma söksträng som på Primo, 

handwriting, computer, Ipad, spelling patterns. Detta resulterade dock i noll träffar. Därav 

valdes nya sökord ut för att komplettera den första söksträngen (S1). Studiens syfte är att 

besvara om elevens rättstavning påverkas utifrån vilket skrivverktyg eleven använder. Därför 

valdes ord som teaching och education för att försöka få träffar gällande utbildning. 

Söksträng 2 (S2) blev handwriting, spelling, teaching, education med 245 träffar (se bilaga 

12.2). 

5.3.1. Begränsningar 

Alan Bryman (2008) beskriver att ett systematiskt urval är att föredra när ens sökresultat är 

högt. I kvalitativa studier finns det nästan alltid ett stort behov av att skapa ett urval. Det finns 

ofta varken tid eller möjlighet till att gå igenom alla tusentals träffar eller intervjuer en samlat 

in under utsatt tid (Bryman, 2008, s.178). Utifrån detta har jag valt att begränsa mina 

sökningar för att få ner antalet träffar till en hanterbar nivå. Det första valet som gjordes på 

båda söksträngarna var att endast visa forskning som är peer reviwed. Detta gjordes för att 
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försöka säkerställa studies reliabilitet. Peer reviwed innebär att all forskning är vetenskapligt 

granskad och den bör därmed anses vara tillförlitlig. Sökresultatet blev nu 35 på S1 

respektive 46 träffar på S2. 

I den första söksträngen (S1) valdes begränsningen Årtal. Jag valde att ställa in årtalet på 

2010-2019. Detta innebar att alla träffar som uppkom var publicerade emellan dessa årtal. Att 

göra denna begränsning av forskningen känns passande då den första Ipaden släpptes år 2010. 

Andra digitala verktyg (datorn) har varit aktiva under en längre tid, men avgränsningen 

gjordes även för att få med ny och relevant forskning för lärare idag. Detta resulterade i 34 

artiklar. Begränsningen Artikel valdes för att inte få upp resultat som var från 

studentuppsatser då jag ville ha publicerade artiklar ur vetenskapliga tidningar. Antalet träffar 

var fortfarande 34. Jag begränsade även sökningen till att endast visa forskning som var 

publicerad på engelska. Denna begränsning gjordes under Språk. Det gick inte att välja 

svenska som ett alternativ och eftersom jag endast behärskar det svenska samt det engelska 

språket blev engelskan ett givet val. Det blev ingen förändring i antalet träffar och sökningen 

stod kvar på 34 träffar. 

I den andra söksträngen (S2) valdes begränsningen Språk och även här gick det inte att välja 

svenska, vilket resulterade i att engelska blev det valda språket. 45 träffar visades som var 

skrivna på engelska. På denna databas gick det även att välja om en ville att sökningen endast 

skulle visa forskning som var publicerad i Full text. Valet att endast söka forskning som var 

publicerad i full text gjordes för att jag inte kan få ut tillräckligt med forskningsmaterial 

utifrån ett abstract. 16 artiklar blev nu tillgängliga. Anledningen till att det blev olika 

begränsningar på de båda databaserna var på grund av att de inte hade liknande 

avgränsningssystem. S1 bestod nu av 34 artiklar och S2 av 16 artiklar. 

 5.3.2. Inkluderingskriterier 

Kvalitativ forskning jobbar oftast med målinriktade eller målstyrda urval. Det innebär att 

forskaren väljer ut de enheter, i detta fallet artiklar, som direkt går att koppla till 

forskningsfrågan (Bryman, 2008, s.350). För att en artikel skulle vara med i studien och 

granskas använde jag mig av inkluderingskriterier. Detta gjordes för att underlätta mitt arbete 

med urvalen utifrån de båda söksträngarna (S1, S2) och bearbetningen av de 34 respektive 16 

artiklar som återstod. För att en artikel skulle vara relevant för denna studie behövde den 

beröra elever på låg-, mellan- och högstadiet samt något av följande kriterium; 

• Artikeln ska beröra elevens stavning eller skrivförmåga 
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• Artikeln ska beröra digitala verktyg 

• Artikeln ska beröra handskrift 

Det första manuella urvalet genomfördes genom att läsa igenom artiklarnas titlar. Titlarna 

skulle beröra något av inkluderingskriterierna. Efter läsning bestod S1 av 13 artiklar och S2 

av nio. Totalt gick alltså 22 artiklar vidare till urval två. Urval två bestod av läsning av 

artiklarnas abstract. Detta genomfördes för att försöka säkerställa att artiklarna berörde 

relevanta ämnen för studien och berörde studier som handlade om elever på låg- mellan eller 

högstadiet. Från S1 återstod fem artiklar och ifrån S2 återstod det sju artiklar. Dessa tolv 

artiklar kommer att analyseras i nästa kapitel. 

Figur 1.  

 Databas Artiklar Årtal Deltagarnas 

ålder 

S1 Primo 5 2013-2017 4-15  

S2 Eric (EBSCO) 7 1990-2017 7-18 + lärare 

(obestämd 

ålder)  

Sammanlagt 

som är med i 

studien 

2 12 1990-2017 4-18 elever + 

lärare 

Figur 1 visar vilka databaser som användes, hur många artiklar som kom från respektive databas, från 

vilka år artiklarna är publicerade och åldern på de som deltagit. 

  5.4. Analysmetod 

I studien ska tolv artiklar analyseras. För att kunna genomföra denna analys och ge en 

övergripande bild av vad som framkommit i tidigare studier behöver artiklarna systematiskt 

bearbetas. Bryman (2008) menar att en innehållsanalys är en bra metod för att systematiskt 

bearbeta flera dokument med olika slags innehåll. Detta sker genom att systematiskt 

kategorisera analysmaterialet utifrån förutbestämda kategorier. Innehållsanalys lämpar sig att 

använda när det är flera tryckta texter som ska gås igenom. Det är av stor vikt att 

frågeställningen är specificerad då det annars kan leda till att en analyserar fel saker och att 

kodningsschemat saknar viktiga komponenter (s.283-284). I ett kodningsschema bör det 

finnas med olika faktorer som ska ge svar på forskningsfrågan (Bryman, 2008, s.291). För att 

analysera studiens artiklar utformade jag ett kodningsschema som innehöll följande rubriker. 

Artikeltitel/Författare/Årtal, Syfte/Forskningsfråga(or), Metod/Årskurs, Slutsats, Digitala 
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verktyg, Penna/handskrift, Stavning (se figur 2. för exempel, för fullt kodningsschema se 

bilaga 12.3). 

Figur 2.  

Artikel/ 

författare/ 

årtal 

Syfte/ 

forskningsfråga(or) 

Metod/ årskurs Slutsats  Digitala verktyg  Penna/ 

handskrift 

Stavning  

Computer 

instructions 

in 

handwriting, 

spelling, and 

composing 

for students 

with specific 

learning 

disabilities in 

grades 4-6 

 

Berninger et 

al. 

2014 

Syftet är att undersöka 

effektiviteten av Ipaden 

och datoriserade 

skrivinstruktioner. 

18 st. två timmars 

lektioner 

observerades. 

Lektionerna syftade 

till att förbättra 

elevernas handskrift, 

stavning och 

meningsuppbyggnad 

för att eleven ska 

kunna skriva 

funktionellt. 

För- och eftertester 

genomfördes. 

 

Eleverna gick i 

årskurs 4-9 och hade 

alla någon form av 

inlärningssvårighet 

med att skriva. 

Elevernas 

skrivförmåga 

förbättrades. 

Handstilen och 

stavningen 

visade bättre 

resultat 

(3tester). 

Elevens 

muntliga och 

skriftliga 

förmåga 

förbättrades. 

Datorn används ofta 

som ett alternativ till 

pennan. Studien 

visar att det är bra 

för elever med 

inlärningssvårigheter 

att använda datorn 

när de ska träna sin 

skrivförmåga. 

Utvärderingen 

visade att 

datorskrivna 

instruktioner 

överfördes 

bättre till 

elevens texter 

när hen fick 

använda sig 

av pennan. 

Stavning 

berörs. 

Stavningen 

visade sig 

förbättras 

utifrån 4 

av deras 

tester. 

Figur 2 visar ett utdrag ur kodningsschemat för att ge en tydlig bild av hur det ser ut. 

I en innehållsanalys kodas analysmaterialet efter teman och det bildas olika underkategorier 

utefter de teman som blir synliga (Bryman, 2008, s.290; Eriksson Barajas et al., 2013, s.148). 

Artiklar som faller in under samma kategori bildar ett tema. Dessa teman är inte 

förutbestämda utan uppstår efter läsning av materialet (Eriksson Barajas et al., 2013, s.164). 

Kategorierna som har urskilts genom analysen presenteras i följande avsnitt. 

5.4.1 Kategorier 

Jag har valt att presentera de kategorier som blev synliga i metodkapitlet eftersom det till stor 

del berör hur jag gått tillväga i min analys. För att tolka kodningsschemat letar jag efter 

mönster, skillnader eller likheter bland artiklarna. De teman som analysen lett fram till 

kommer att beskrivas nedan. Artiklarna som hör till dessa olika teman kommer att 
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djupgående presenteras under resultatkapitlet under 6.2 Fördjupning Digitala verktyg och 6.3 

Pennan. 

Inkluderingskriterierna för att artiklarna skulle få vara med i studien var att de ska beröra 

elever på låg-, mellan- och högstadiet. Artiklarna skulle även beröra något av följande tre 

kriterier; elevens stavning/skrivförmåga, digitala verktyg eller handskrift. Efter en noggrann 

läsning av kodningsschemat, för att hitta liknelser och artiklar som berörde likande innehåll, 

fann jag att de teman som blev synliga gick att koppla ihop med inkluderingskriterierna. Jag 

valde att kategorisera in dem efter om artiklarna behandlade Digitala verktyg eller Pennan (se 

figur 3).  

Jag läste igenom kodningsschemat och började med att plocka ut alla artiklar som berörde 

liknande områden. Det som blev tydligt var att flera artiklar berörde elever med 

inlärningssvårigheter. Detta blev ett tema. Genom läsningen av kodningsschemat framgick 

det även att flera artiklar berörde arbetsminnet och möjligheter med pennan, dessa blev 

ytterligare två teman. Ett stort tema blev stavning, eftersom detta berör min forskningsfråga 

är detta temat ytterst relevant. Det sista temat berör elevens första möte med att skriva. 

Temana gick in under de två huvudkategorierna Digitala verktyg och Pennan. Till 

huvudkategorin Digitala verktyg blev följande underkategorier synliga Möjligheter för elever 

med inlärningssvårigheter och Första steget till skrivandet. Till den andra huvudkategorin 

Pennan blev tre underkategorier synliga. Dessa var Stavning, Möjligheter med pennan och 

Arbetsminne. 

De tolv artiklarna delades in i varsin underkategori. Några av artiklarna föll in under flera 

underkategorier. Dessa kommer att presenteras under respektive kategori. I underkategorin 

Möjligheter för elever med inlärningssvårigheter, finner vi fyra olika artiklar som alla berör 

hur digitala verktyg i undervisningen kan vara fördelaktigt för elever med olika 

inlärningssvårigheter. I underkategorin Första steget till skrivandet hör en artikel. Artikeln tar 

upp hur skrivandet presenteras och hur digitala verktyg kan vara att föredra till elevens första 

skrivande. Underkategorin Stavning innefattar sex olika artiklar som beskriver fördelarna 

med att skriva för hand och hur det påverkar elevens stavning positivt. Till underkategorin 

Möjligheter med pennan hör två artiklar som berättar om hur elevens meningar blir mer 

korrekta och fullständiga om eleven ges tillfälle att skriva för hand med penna, samt att 

eleven blir mer effektiv när de skriver med pennan. Till den sista underkategorin Arbetsminne 
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hör två artiklar. Dessa artiklar trycker på att det är viktigt för elevens skrivande att skriva för 

hand då arbetsminnet sitter ihop med elevens handrörelser när de använder pennan. 

       Figur 3. 

 

 

 

 

 

Figur 3 visar de två huvudkategorierna och vilka underkategorier som hör till respektive kategori. 

6. Resultat 

De tolv artiklar som är med i denna analys berör alla på något sätt skrivverktygens påverkan 

på elevens lärande. Först ges en överblick i kapitlets första del (6.1 Övergripande bild). Detta 

görs för att läsaren ska kunna sätta sig in i vad forskningen behandlar. I kapitlets andra del 

presenteras artiklarna på djupet utifrån de teman som blev synliga i kodningsschemat (6.2. 

Fördjupning Digitala verktyg & 6.3. Fördjupning Pennan). En sammanfattning av artiklarnas 

ståndpunkt skrivs fram i kapitlets fjärde del (6.4. Sammanfattning). I resultatdiskussionen 

som följer kommer sedan artiklarna att ställas emot varandra och även jämföras med den 

tidigare forskningen (se 7.1. Resultatdiskussion). 

   6.1. Övergripande bild 

För att denna studie ska kunna generaliseras har sökningen inte varit begränsad inom ett visst 

land. Sökningarna genererade i internationella artiklar och av dessa valdes tolv ut. Av de tolv 

artiklar som är med i studien är fem artiklar genomförda och publicerade i USA. Två av 

artiklarna är från studier genomförda i Kanada. Övriga länder har bidragit med varsin artikel i 

denna studie; Belgien, Norge, Sydafrika, Japan och Saudi Arabien. Artiklarna är publicerade 

under år 1990-2017. Fem av artiklarna är publicerade under de senaste fyra åren, detta kan 

stärka denna studies resultat då forskningen är relativt ny. Det är endast en artikel som är från 

90-talet och övriga sex artiklar är publicerade runt 2010. Studierna som artiklarna bygger på 

kan anses vara relativt små då endast två artiklar haft mer än 200 deltagare. 
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Figur 4. 

Artikel Årtal  Länder  Antal deltagare 

1 2014 USA Framgår ej 

2 2015 Kanada 100 

3 2017 Saudi Arabien Framgår ej 

4 2015 Norge Framgår ej 

5 2013 Kanada  1 

6 2009 USA 241 

7 2017 Belgien 282 

 

8 2016 USA 193 

9 2013 Japan 156 

10 2010 Sydafrika  120 

11 1990 USA 24 

12 2004 USA Framgår ej 

Figur 4 visar vilka artiklar som genomförts i vilket land, årtal studien genomfördes och hur många 

som deltagit i studien (se bilaga 11.3. för artiklarnas titlar). 

Av tolv artiklar bygger två på systematiska litteraturstudier vilket resulterar i att det inte 

framgår någon tidsaspekt för hur studierna genomfördes och längden på dessa. Två av 

artiklarna bygger på observationer gjorda i helklass eller i mindre grupper. Observationerna 

genomfördes under fyra dagar (hela dagar) och 18 lektioner efter skoltid (längd på 

lektionerna framgick ej). Ytterligare en artikel använde sig av observationer, i detta fall 

observerades ett barn och observationslängden framgick ej. Tre artiklar använde sig av att 

jämföra olika skrivuppgifter. De jämförde skillnaden på elevens texter som var producerade 

för hand med texter producerade på digitala verktyg. Det gick inte att läsa ut under hur lång 

tid dessa tre studier genomfördes. En artikel använde sig av för- och eftertester och en annan 

artikel använde sig av frågeformulär och olika fokusgrupper. Det framgick inte under viken 

tidsram studierna genomförts på dessa två artiklar. Två av artiklarna är mer teoretisk lagda 

och har inte någon egen empiri. 

6.2. Fördjupning Digitala verktyg 

Av de tolv artiklarna som behandlas i denna studie berörde fem av dem de digitala verktygen. 

Av dessa fem artiklar var det en artikel (artikel ett) som även föll in under den andra 
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huvudkategorin Pennan. Den artikeln kommer att presenteras kortfattat under båda 

huvudkategorierna. 

6.2.1. Första steget till skrivandet 

Nancy Bray (2013) skriver om att digitala verktyg kan göra att skribenten känner sig som en 

aktiv deltagare i skapandet av sin egen skrivteknik och att nyfikenhet kring det digitala börjar 

tidigt. Klickandet och tryckandet på tangentbordet medför att barnet, utan fokus och 

medvetenhet, tar till sig bokstävernas former och ljud (s.1). Barn som ska lära sig att skriva 

har en tendens att visa en stark motvilja till detta när de ska lära sig att ”hålla rätt” i pennan. 

Om det är svårt att hålla pennan ”rätt” leder det ofta till att mycket negativa känslor väcks hos 

barnet (s.2). När det är svårt med handstilen kan barnet föredra att skriva med ett tangentbord 

(s.9). Att använda sig av digitala skrivverktyg kan underlätta skrivprocessen då en får 

möjlighet att flytta omkring sin text utan att behöva lägga ner tid på att sudda och skriva om 

(s.4). Texter skrivna på digitala verktyg verkar dessutom bli längre än de som är skrivna för 

hand med penna. (Bray, 2013, s.6). 

Bray (2013) understryker dock att det inte finns tillräckligt med forskning för att bevisa att 

användandet av digitala verktyg och ordbehandlingsprogram förbättrar skrivandet trots att det 

finns forskning som pekar på att stavning och grammatiken förbättras (Bray, 2013, s.6). De 

digitala verktygen kan hjälpa barnet att kommunicera och Bray ställer sig därmed kritisk till 

att skolan insisterar på att barnet först ska lära sig att skriva med pennan. Detta leder enligt 

Bray till att det bildas stora kunskapsklyftor och att utbildningen inte blir jämställd (Bray, 

2013, s.10). 

6.2.2. Möjligheter för elever med inlärningssvårigheter 

I min studie framstår forskningen som enade kring frågan om att digitala verktyg är att 

föredra för de elever som har olika inlärningssvårigheter (Jennifer A. Diliberto, 2004; Linda 

Laidlaw & Joanne O´mara, 2015; Virginia W. Berninger, William Nagy, Steve Tanimoto, 

Rob Thompson, Robert D. Abbott, 2014; Weam G. Alghabban, Reda M. Salama & 

Abdulrahman H. Altalhi, 2017). Hur detta ter sig och varför det är bra med digitala verktyg 

för elever med inlärningssvårigheter presenteras nedan. 

Laidlaw och O´mara (2015) menar att för elever med inlärningssvårigheter bör de digitala 

verktygen få en mer framträdande roll i undervisningen. Det kan öka elevens möjligheter för 

ett aktivt deltagande. De digitala enheterna finns redan i elevens vardag och den börjar ta 

plats i skolundervisningen. När eleven har tillgång till digitala verktyg kan eleven 
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självständigt utforma och producera egna texter. Detta hade inte varit möjligt om eleven 

endast haft tillgång till penna och papper (s.1). För de elever som har svårt att hålla en penna 

och har problem med finmotoriken, kan digitala verktyg fungera som ett digitalt papper 

(skärmen) och eleven kan med hjälp av handen både forma bokstäverna och trycka på 

tangentbordet1. Enligt Laidlaw och O´mara finns det dock en rädsla för att handskriften 

kommer att gå förlorad om eleven endast använder sig av digitala verktyg när hen skriver. De 

menar dock att så är inte fallet. Skrivandet och dess verktyg har ständigt ändrats i vår historia 

(s.2). Elever som tidigare har haft problem med att skriva texter för hand, kan nu producera 

långa texter och har stora möjligheter att bli duktiga på det. Elever med olika former av 

inlärningssvårigheter, att greppa pennan, att forma bokstäver, behöver inte ha problem med 

att få fram texten i huvudet, utan problematiken kan uppstå när eleven ska få ner det på 

pappret. Med hjälp av digitala verktyg kan dessa problem i de flesta fall elimineras (s.3). 

Något som är viktigt, betonar forskarna, att komma ihåg är att skilja på textkomposition och 

handstilen och att inte slå samman dessa (s.1). Elever ska inte hållas tillbaka för att deras 

finmotorik inte är utvecklad (Laidlaw & O´mara, 2015, s.7).  

Elever med olika inlärningssvårigheter blir lätt frustrerade och utmattade av skrivprocessen 

och att försöka greppa pennan (Diliberto, 2004, s1; Laidlaw & O´mara, 2015, s.6). Laidlaw 

och O´mara beskriver att eleven kan bli utmattad efter bara några enstaka skrivna ord, vilket 

kan leda till att texten blir oläslig. När eleven istället får tillgång till digitala verktyg kan 

eleven nu producera läsliga texter. Texterna blir ofta längre då eleven inte blir utmattad och 

trött efter att fokuserat all sin energi på formandet av bokstäverna (s.6). Lindlaw och O´mara 

ställer sig till slut frågan om det egentligen har någon betydelse för eleven om de lär sig 

skriva för hand eller endast med digitala verktyg? Det är en fråga som de inte har något 

konkret svar på (Lindlaw & O´mara, 2015, s.11). 

Diliberto (2004) skriver att elever som får kämpa med skrivprocessen för att lyckas producera 

texter får ofta en negativ inställning till att skriva. Elevens självförtroende blir lågt och eleven 

kan sakna tilltro till sig själv. Elever med inlärningssvårigheter har ofta problem med att 

skriva fullständiga meningar (s.1). Detta medför ett problem då kommunikationen mellan 

skribenten och läsaren endast sker genom texten och dess meningar (Diliberto, 2004, s.2). 

                                                           
1 Jag är medveten om att det finns digitala pennor som fungerar på liknade sätt som den vanliga pennan. Den 
här studien har valt att inte fokusera på de digitala pennorna utan endast på tangentbordet och pekskärmar. 
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Berninger et al. (2014), vars studie också fokuserar på inlärningssvårigheter, förklarar att 

digitala verktyg kan användas i undervisningen för att stärka dessa elevers skrivförmåga, men 

att det finns en oro över att datorer och deras ordbehandlingsprogram/stavningsprogram leder 

till att eleven inte behöver behärska stavningen själv. Berninger et al. poängterar att även om 

datorn flaggar rött vid felstavade ord behöver eleven kunna känna igen det rättstavade ordet 

och välja just det ordet ifrån ordlistan (s.1). I Berninger et al. studie visar de på att elevens 

stavning förbättrades genom att arbeta interaktivt med felstavade och rättstavade ord (s.9). 

Formandet av bokstäver med hjälp av en penna kan vara svårt för elever med olika 

inlärningssvårigheter. Eleven kan ha ett väldigt begränsat arbetsminne, vilket leder till att 

eleven inte kan ta in och minnas hur en ska forma bokstäver samtidigt som eleven ska komma 

ihåg den övriga skrivprocessen. Datorer bör därför finnas som ett alternativ till penna och 

papper för dessa elever (s.3). Stavning och handstil påverkar elevens förmåga att producera 

texter (s.12). Berninger et al. är noga med att poängtera att det inte är en självklarhet att 

digitala verktyg hjälper alla elever med inlärningssvårigheter. Det finns de elever som har 

svårt med hand och fingerrörelserna överlag. I de fallen hjälper det inte om eleven får tillgång 

till digitala verktyg istället för penna och papper (Berninger et al., 2014, s.2). Liksom jag 

betonat i teorin innebär alla sorters skrivande rörelser för händerna. Båda skrivsätten kan 

kräva finmotorik.  

Flera studier visar således att elevens lärande kan främjas genom de digitala verktygen, 

eftersom det ger fler elever möjlighet att uttrycka sig i text. Med hjälp av de digitala 

verktygen går det att individanpassa undervisningen utefter elevens lärandebehov och 

kunskapsnivå (Alghabban et al., 2017, s.1). Att använda sig av digitala verktyg i 

skrivundervisningen kan påverka skrivandet och elevens inställning till skrivandet positivt. 

Detta öppnar möjligheter för elever med dyslexi då de ges möjlighet att få elevanpassade 

uppgifter och för att eleven lätt kan interagera med sin text. Eleven kan spara texten i det 

digitala ”molnet” och sedan ladda ner den igen när eleven vill fortsätta och bearbeta sin text. 

Detta leder till att allt fler elever kan fullfölja sina texter. Alghabban et al. trycker också på att 

ett digitalt verktyg kan kännas som ett mer attraktivt läromedel än en bok, vilket kan leda till 

att eleven inte upplever en tristess vid skrivandet (Alghabban et al., 2017, s.7). 

Fyra studier i mitt material i detta avsnitt lyfter det digitala verktygens möjligheter i 

skrivinlärningen. Av dem betonar en studie stavningen specifikt. 
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6.3. Fördjupning Pennan 
Av de tolv artiklarna som behandlas i denna studie berör åtta av dem vikten av handskriften. 

Av dessa åtta artiklar var det en artikel (artikel ett) som även gick in under den andra 

huvudkategorin, Digitala verktyg. Artikeln kommer att presenteras kortfattat under båda 

huvudkategorierna. Två artiklar (artikel sju och nio) av de åtta artiklarna som föll in under 

huvudkategorin Pennan går att koppla till två olika underkategorier. Även dessa kommer att 

presenteras kortfattat i varje underkategori. En artikel (artikel tio) hade ett annat perspektiv än 

de övriga artiklarna. Den tog sig trots allt igenom de inkluderingskriterier som använts för att 

avgränsa studien och artikeln berör stavning. Artikeln kommer att presenteras sist i 

underkategorin Stavning (6.3.1. Stavning). 

6.3.1. Stavning 

Anne E. Cunningham och Keith E. Stanoyich (1990) visar i sin forskning att elever lär sig att 

stava bättre om de ges möjlighet till att skriva ner ordet med penna samtidigt som de ljudar ut 

bokstäverna. Att skriva med pennan visar sig vara en betydligt bättre metod när eleven ska 

lära sig att stava och det generar färre stavfel än skrivandet på digitala verktyg (Cunningham 

& Stanoyich, 1990, s.1; Daniel Mills & Olivia Kennedy, 2013, s.9). Cunningham och 

Stanoyich (1990) förklarar att det inte enbart är i början av skrivprocessen som stavningen 

blir bättre om eleven får skriva för hand med penna. De menar att handskriften slår de 

digitala verktygen även senare när eleven ska producera texter (Cunningham & Stanoyich, 

1990, s.1). Även Mills och Kennedy (2013) instämmer med detta och förklarar att de digitala 

verktygen kan medföra mycket gott i och med att eleven enkelt kan radera, flytta runt och 

bearbeta textens disposition och stavning. Eleverna producerar ofta längre texter när de 

använder digitala verktyg för att skriva, men det är viktigt att komma ihåg, längre behöver 

inte nödvändigtvis betyda bättre (Mills & Kennedy, 2013, s.3). 

Cunningham och Stanoyich (1990) visar att skrivandet för hand är betydligt bättre för 

stavningen än att skriva med digitala verktyg (s.2-3). Det motoriska momentet när eleven 

använder kroppen och sin finmotorik för att skriva har betydelse för om eleven kommer ihåg 

ordet och kan stava till det vid ett senare tillfälle (s.1). Elevens manuella rörelser när de 

skriver med pennan kan vara direkt kopplat till elevens stavning, men Cunningham och 

Sranovich poängterar att stavningen blir bättre generellt när eleven ljudar ut bokstäverna, 

oavsett om de skriver för hand eller på digitala verktyg. Författarna vill dock förtydliga att det 

inte nödvändigtvis är något dåligt med att skriva på datorer och tangentbord när elever ska 

lära sig att skriva och att utvidga sitt ordförråd. Datorn kan ses som ett motivationshöjande 
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verktyg och kan även vara ett lämpligt verktyg när eleven behöver komma över de motoriska 

svårigheter som det ibland medför att skriva för hand (Cunningham & Stanoyich, 1990, s.4). 

Ordförrådet och stavningsförmågan ökar när eleverna ges tillfälle att skriva för hand och 

eleverna skriver längre texter och med mer rättstavade ord när de använder sig av pennan 

istället för digitala verktyg (Stephanie Van Hove, Ellen Vanderhoven och Frederik Cornillie, 

2017, s.7; Sabine Wollscheid, Jorgen Sjaastad och Cathrine Tomte, 2015, s.12). Berninger et 

al. (2014) påvisar även de att elevens stavning förbättras när eleven får skriva för hand. Det 

visar sig att elevens förmåga att skriva och forma bokstäver går att relatera till elevens 

förmåga att stava (Berninger et al., 2014, s.10). Wollscheid (2015) förklarar i sin studie att 

det saknas belägg för att byta ut pennan helt mot digitala verktyg. Eleven ges ofta mer 

instruktioner och träning i att använda pennan i det tidiga skrivstadiet, vilket såklart kan 

påverka användandet av de digitala verktygen (s.12). Författarna förklarar även att 

arbetsminnet är av betydelse för att eleverna ska kunna bli bra skribenter. Det är av relevans 

då eleven ska kunna skriva och forma bokstäverna samt komma ihåg hur ett specifikt ord 

stavas (Wollscheid et al., 2015, s.4). 

Skriften är ett centralt innehåll i skolundervisningen och därmed även stavningen. Trots det 

läggs det inte ner tillräckligt med fokus på hur det ska läras ut. Blivande lärare, som 

medverkat i Janet Condy, Agnes Chigona, Rajendra Chetty & Christa Thornhill (2010) 

studie, känner en rädsla för att lära ut stavning (s.13). Trots att lärarna ges instruktioner i hur 

de ska lära ut stavning, läsning och skrivning känner lärarna att de inte fått tillräckligt med 

strategier för att förmedla kunskapen kring stavning till eleverna (s.10). Condy et al. ställer 

sig frågande till lärarutbildningen och menar att den behöver ändras så att lärare känner sig 

förberedda på att lära ut stavning när de kommer ut till klassrummen (Condy et al., 2010, 

s.12). 

Fem studier i detta avsnitt visar således att handskriften utgör en fördel för eleverna när de 

ska lära sig stava. En studie i detta avsnitt visar att lärare känner en oro inför att lära ut 

stavning till eleven. 

 6.3.2. Möjligheter med pennan 

Vissa studier menar att det går snabbare för eleverna, i den tidiga skrivinlärningen, att skriva 

texter med penna och papper jämfört med digitala verktyg. Eleverna skriver även längre 

texter när de använder pennan och använder mer variation i ordflödet och skriver fler 

kompletta meningar med pennan (Mills & Kennedy, 2013, s.8; Virginia W. Berninger, 



 
 

29 
 

Robert D. Abbott, Amy Augsburger & Noelia Garcia, 2009, s.1). Berninger et al. (2009) 

fastslår att detta inte skiljer sig bland elever med eller utan inlärningssvårigheter (s.8). Elever 

med inlärningssvårigheter blir ofta erbjuda digitala verktyg som hjälpmedel i sitt skrivande. 

Ofta ges eleverna hjälpmedlet men får ingen vidare instruktion eller hjälp i sitt skrivande. 

Berninger et al. påpekar att verktyget i sig själv inte hjälper eleven vidare i sitt skrivande. 

Elevens svårigheter i att skriva och producera meningar kvarstår (s.14). Det går alltså inte att 

enbart förlita sig på de digitala verktygen och att de mirakulöst ska lösa alla problem. Eleven 

behöver tydliga instruktioner och övning i att skapa både bokstäver och meningar (Berninger 

et al., 2009, s.15). 

Två studier i detta avsnitt talar om att pennan är det mest effektiva skrivverktyget i den tidiga 

skrivundervisningen. Ingen av studierna berör stavning specifikt. 

6.3.3. Arbetsminne 

Arbetsminnet urskiljs i flera studier som en viktig aspekt av skrivinlärningen. Arbetsminnet 

kopplat till skrivandet, menar flera forskare, utvecklas genom handskriften. Van Hove et al. 

(2017) förklarar att skrivandet för hand med penna leder till att eleven lättare memorerar 

orden och kommer ihåg hur de ska stavas (s.1). Arbetsminnet spelar en kritisk roll i huruvida 

en ska behandla och ta in informationen (s.2). Van Hove et al. menar att utifrån ett EC-

perspektiv hjälper pennan och handstilen till med att bevara kunskapen hos eleven. 

Förhållandet emellan kropp och tanke går via rörelser (s.3). Handskrift och att använda 

pennan är av stor betydelse när eleven ska lyckas memorera ord. Stavningen blir därmed 

bättre när eleven skriver med penna. Den visuella och sensorimotoriska bilden eleven har av 

bokstäverna och ord interagerar med varandra. När eleven ser den visuella bokstavsformen 

och den sensorimotoriska rörelsen av handen aktiveras minnet (s.6). Detta innebär att 

inlärningsprocessen kan underlättas om eleven ges möjlighet till att skriva ner ord på papper 

(s.4). I Van Hove et al. studie undersöks skillnaden mellan att skriva för hand och att skriva 

med ett tangentbord. Det visade sig att ordförrådet och att lära sig stava nya ord genererade 

bättre resultat när eleven skrev med pennan (Van Hove et al., 2017, s.8). 

Arbetsminnet anses även enligt Young-Suk Grace Kim och Christopher Schatschneider 

(2016) vara grundläggande för att utveckla sin skrivförmåga. Att behärska det talande språket 

och stavning samt handstil ligger alla som grund för hur skrivkvalitén blir. Elevens ordförråd, 

grammatik och stavning är kopplat till elevens arbetsminne (s.8). Elevens stavning och 

handstil har direkta relationer till elevens förmåga att skriva och arbetsminnet är en 

grundläggande kognitiv förmåga för att komponera språk. Arbetsminnet behöver hållas aktivt 
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för att eleven ska kunna skapa och föra samman sina idéer i en text. Författarna slår fast vid 

att arbetsminnet är en av de viktigaste kognitiva förmågorna för att en elev ska kunna skriva 

(Grace Kim & Schatschneider, 2016, s.9). 

Två studier i detta avsnitt betonar således arbetsminnet och fördelen som pennan i det 

avseendet innebär i skrivinlärningen. En av dessa studier berör stavning specifikt. 

6.4. Sammanfattning 
Forskningen som presenteras här undersöker huruvida de skrivverktyg som ges till eleven 

påverkar elevens lärande. Forskningen verkar vara enig om att de digitala verktygen kan vara 

en bra inkörsport, för elever i tidig skolålder, till skrivandet. De digitala verktygen kan 

dessutom effektivisera undervisningen och öka delaktigheten för alla elever, framförallt för 

elever med inlärningssvårigheter. Dessa elever kan uppleva att handstilen är jobbig och de 

kan då tidigt utveckla en negativ inställning till skrivandet. När eleverna däremot ges tillfälle 

att skriva med hjälp av digitala verktyg ökar elevernas förmåga att producera texter. Eleven 

ges här tillfälle att spara sina texter och att bearbeta samt ändra texten utan att behöva sudda. 

Forskningen är dock inte eniga om att elevens texter blir längre när hen skriver med digitala 

verktyg eller med penna. En del av forskningen visar att de texter som produceras med hjälp 

av digitala verktyg blir kortare än de som skrivs för hand med hjälp av en penna. Forskningen 

visar alltså på delvis motsägelsefulla resultat. En del forskningen visar att det tar längre tid 

för eleven att skriva texter med hjälp av digitala verktyg oavsett om de har någon 

inlärningssvårighet eller inte. Samtidigt visar annan forskning på att texterna istället blir 

längre om eleven ges tillfälle att skriva med digitala verktyg. 

Övervägande del av forskningen håller fast vid att de digitala verktygen kan vara bra för 

elevens lärande, men att det är inte direkt kopplat till stavningsförmågan utan till elevens 

delaktighet. Elevens stavning verkar istället stärkas när eleven får skriva för hand med penna 

(även om det finns forskning som också för fram de digitala redskapen i det avseendet). 

Majoriteten av forskningen som undersöks här visar att elevens stavning blir bättre när eleven 

får skriva för hand. Arbetsminnet och muskelminnet är tätt sammankopplat med elevens 

stavning. Eleverna producerar mer fullständiga meningar och fler rättstavade ord när de 

använder pennan. Hur läraren däremot ska undervisa i stavning och skrivinlärning är inte 

självklart och det finns en oro kring detta från blivande lärare. 
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7. Diskussion 

I kommande avsnitt kommer resultat ifrån artiklarna att diskuteras och ställas emot den 

tidigare forskning som tas upp i bakgrunden (7.1. Resultatdiskussion). I det andra avsnittet 

följer en metoddiskussion där olika val som lett fram till hur denna studie genomfördes 

diskuteras och vilka konsekvenser detta har medfört för studien (7.2. Metoddiskussion). 

    7.1. Resultatdiskussion 

Forskningen är inte helt enig i huruvida digital teknik inverkar negativt eller positivt på 

elevers inlärning. Resultatet pekar på att de flesta barn har en nyfikenhet till de digitala 

verktygen och att de digitala enheterna redan finns i elevens vardag (Bray, 2013; Laidlaw & 

O´mara, 2015). Därmed kan de digitala verktygen uppfattas som ett tilltalande läromedel för 

eleven (Alghabban et al., 2017). Att ta tillvara på elevens nyfikenhet och de medel som 

eleven känner till kan förmodligen leda till att eleverna engagerar sig mer. Denna aspekt 

omnämns också av Skolverket som hävdar att det kan medföra att elevens självförtroende 

växer om de får använda verktyg som de känner igen från sin vardag (Skolverket, 2019a). 

När det gäller skrivinlärning specifikt lyfter Jedeskog att de digitala verktygen kan leda till att 

eleverna får en positiv inställning till att skriva (Jedeskog, 1993). Detta kan tolkas som att 

eleverna kan utveckla ett djupare lärande om de är mer engagerade och känner en glädje inför 

skrivandet. Lärandet blir förmodligen större om eleven vill skriva. Detta kan leda till längre 

och bättre genomarbetade texter där eleven genom skrivandet utvecklar sitt ordförråd. Ju mer 

eleven skriver och desto fler gånger eleven använder sig av ord, desto säkrare kommer eleven 

till sist bli på hur ordet ska stavas. De artefakter som används visar sig, i enlighet med den 

sociokulturella teorin, ha betydelse för elevens skrivinlärning. Skrivandet sker inte enbart 

kognitivt utan skrivandet utvecklas hela tiden genom och i relation till de olika artefakter (i 

mitt fall både pennan och de digitala verktygen) som används. 

Som tidigare nämnt menar skolverket (2019b) att eleven lättare kan få fram texter och 

bearbeta dem innehållsmässigt när de använder digitala verktyg (Skolverket, 2019b). Calkins 

(1995) förklarar att oron över att läraren eller klasskamrater ska se om en skrivit fel, suddat ut 

och sedan skrivit om, elimineras när eleven skriver på digitala hjälpmedel (Calkins, 1995). 

Resultatet av min studie visar att flera forskare påtalar att de digitala verktygen genererar en 

mer jämställd skola då alla elever ges möjlighet till att skriva och producera texter utan att 

finmotoriken, penngreppet eller skapandet av bokstäverna tar upp för mycket fokus och 

energi från själva texten (Bray, 2013; Diliberto, 2004; Laidlaw & O´mara, 2015). Skolan ska 
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vara jämställd och det ska vara en skola för alla. En skola för alla innebär att alla elever ska 

ges tillfälle, att på deras nivå, utmanas och utvecklas i sitt lärande. Detta innebär inte att alla 

ska göra exakt samma saker för att komma vidare kunskapsmässigt. Skolan behöver 

individualiseras och genom att erbjuda elever olika skrivverktyg kan detta leda till att skolan 

blir en mer jämlik en plats för alla. Resultatet ifrån flera artiklar visar att elever som har svårt 

med penngreppet och finmotoriken för att forma bokstäver kan utveckla negativa känslor för 

skrivandet när de ska få ner det på papper med hjälp av pennan (Berninger et al., 2014; Bray, 

2013; Diliberto, 2004; Laidolaw & O´mara, 2015). De digitala verktygen kan då leda till en 

ökad motivation hos eleverna (Cunningham & Stanoyich, 1990). Som det beskrevs i 

bakgrunden medför de digitala verktygen att alla elever, oavsett inlärningssvårigheter eller ej, 

får möjlighet att producera texter utan att de behöver lägga allt fokus på pennan och 

formandet av bokstäverna och att hålla rätt i pennan (Jedeskog, 1993; Lundgren & Ohlis, 

2003; Taube, 2013). Alla elever ska ges möjlighet till att utveckla sin skrivförmåga 

(Skolverket, 2017a) och genom införandet av de digitala verktygen i klassrummet kan detta 

vara ett steg i rätt riktning. Trots att resultatet av mina artiklar visar att digitala verktyg kan 

leda till en mer jämställd skola väcker det frågor kring huruvida undervisningen och 

inlärningen påverkas. De digitala verktygen kan medföra en viss distraktion för 

undervisningen då tekniken ibland strular och eftersom eleverna ibland kan använda enheten 

till något annat (Jedeskog, 1993). Det är förmodligen i all välmening som skolan tillsätter 

digitala verktyg, men det kan alltså leda till att undervisningen hämnas ifall eleverna 

missbrukar verktyget. Elever som redan utvecklat en negativ inställning till skrivandet kan bli 

svårmotiverade även om det digitala lockar. I och med att de digitala verktygen ofta ges till 

elever med inlärningssvårigheter väcker detta frågor kring om dessa elever kan bli utpekade i 

klassrummet. För att eliminera detta skulle läraren kunna förse alla elever i klassrummet med 

digitala verktyg, men återigen, det är betydelsefullt att de digitala verktygen används till det 

de ska. Detta är givetvis också en ekonomisk, och en tillgänglighetsfråga. För att inte förlora 

stavningen kan det även vara betydelsefullt att blanda skrivverktyg så att eleverna även 

skriver med pennan. Skrivövningar behövs i klassrummet och Mills och Kennedy (2013) 

poängterar att det är viktigt oavsett om det sker med pennan eller med digitala verktyg (Mills 

& Kennedy, 2013, s.11-12). Utifrån mitt resultat argumenterar jag för att skrivverktygen bör 

varieras i undervisningen, samt att läraren behöver vara medveten om vilket syfte olika 

skrivuppgifter har. 



 
 

33 
 

Vidare visar mitt resultat på att det finns en oro över att elevens stavning påverkas negativt 

om hen använder digitala verktyg med ordbehandlingsprogram/stavningsprogram, men delar 

av forskningen menar att så inte är fallet. Exempelvis visar Berninger et al. (2014) snarare på 

att eleven blir uppmärksam på stavfelet på en gång och därmed lär sig rätt stavning direkt 

(Berninger et al., 2014). Som jag nämnt i bakgrunden kan elever som får tillbaka sin text med 

alla felstavade ord markerade känna sig dåliga och få dåligt självförtroende. Det kan leda till 

att eleven endast använder de ord hen känner till. Elever som däremot får direkt feedback 

genom stavningsprogram på de digitala verktygen får istället det rättstavade ordet med sig 

utan att behöva känna sig dålig inför läraren eller klasskamraterna (Lundgren & Ohlis, 2003). 

Resultatet visar även att eleven lär sig stavning och bokstavsformerna med tiden och att det 

viktigaste är att få igång skrivflödet (Bray, 2013). Att skriva är nyckeln till stavning (Calkins, 

1995) och med hjälp av de digitala verktygen kan eleven fokusera på textprocessen, stavning 

och strukturen i olika skeenden i skrivandet (Lundgren & Ohlis, 2003). Utifrån mina resultat 

framkommer en viss tveksamhet i frågan om hur och i vilken omfattning en bör fokusera på 

elevens stavning i skrivinlärningen. I det avseendet framhäver flera forskare att en betoning 

på kreativitet och att ”bara få skriva fritt” är mycket betydelsefullt. De flesta artiklar hävdar 

att de digitala verktygen underlättar för elevens skrivprocess. Därmed utgör de digitala 

verktygen ett mycket viktigt inslag för elevens skrivande. Däremot visar mitt resultat att 

handskriften också har en stor betydelse, framförallt kopplat specifikt till elevens stavning. 

Som lärare ska en kanske försöka att skilja på när eleven ska producera texter (här kan de 

digitala verktygen vara bra) och på när elevens ska utveckla och träna på sin stavning (här är 

pennan att föredra). 

Forskningen visar att valet av verktyg påverkar. De är dock inte eniga i huruvida det påverkar 

till det bättre eller sämre när det gäller stavning specifikt. Flertalet studier lutar åt att 

handskriften är mycket betydelsefull, men det finns också forskning som på motsvarande sätt 

betonar möjligheter med de digitala verktygen. Flera studier hävdar att det är handskriften 

som genererar till att elevens stavning blir bättre (Chunningham & Stanoyich, 1990; Grace 

Kim & Schatschneider, 2016; Mills & Kennedy, 2013; Van Hove et al., 2017). Det motoriska 

momentet som innefattas i handskriften för att forma och skriva bokstäver visar sig vara 

kopplat till elevens arbetsminne, vilket i sin tur leder till att eleven kommer ihåg stavningen 

på ordet även vid ett senare tillfälle (Chunningham & Stanoyich, 1990; Grace Kim & 

Schatschneider, 2016; Van Hove et al., 2017). När eleven skriver för hand aktiveras 

arbetsminnet och eleven kan lättare komma ihåg hur ett ord stavas (Grave Kim & 
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Schatschneider, 2016; Van Hove et al., 2017; Wollscheid et al., 2015). Pennrörelsen visar sig 

ha betydelse för hur eleverna kommer ihåg ord och stavning. Ett uteslutande av handskriften i 

skrivundervisningen ter sig därmed problematiskt (Calkins, 1995; Längsjö & Nilsson, 2008; 

Mangen & Velay, 2010; Skolverket 2017a; Svedner, 2010). Den forskning som presenteras 

här menar att handrörelserna är av stor betydelse för elevens arbetsminne och detta bör 

mängdtränas och hållas aktivt för att inte gå förlorat (Mangen & Velay, 2010; Renberg & 

Friberg, 2015; Shusterman, 2011). Även Längsjö och Nilsson (2008) hänvisar till att elevens 

stavning hör ihop med elevens handskrift. De refererar till Cederblads studie där stavningen i 

elevens texter blev bättre när eleven ansträngde sig för att skriva fint. Utifrån embodied 

cognition-teorin är skrivverktygens utformning ytterst relevant för elevens lärande. Trots att 

skrivandet med de digitala verktygen också innefattar kroppsliga rörelser kan kanske det 

analoga skrivverktyget och den hantering som de implicerar, kopplat till studiens resultat, ge 

en förklaring till varför skrivandet för hand leder till ett bättre arbetsminne och därmed 

genererar en bättre stavning. 

Ett exempel på en studie som betonar att handskriften istället begränsar stavningsinlärningen 

är Berninger et al. (2014). De påstår att eleven skriver och stavar bättre när hen använder 

digitala verktyg då arbetsminnet kan bli överbelastat när eleven ska komma ihåg både att 

stava rätt och forma bokstäverna (Berninger et al., 2014). Även Bray (2013) påstår att 

stavningen och grammatiken kan blir bättre med hjälp av digitala verktyg, men hon 

understryker även att det saknas tillräckligt med belägg för att fastställa detta. Bray 

efterfrågar därmed mer forskning kring området (Bray, 2013). 

I dagens undervisning används ofta de digitala verktygen när elever ska skriva. Utifrån 

resultatet och vad den tidigare forskningen visar väcker detta frågor kring om elevens 

skrivande enbart ska ske via de digitala verktygen. Mina resultat visar att det är bra att lära 

sig forma bokstäver och att skriva för hand. Därmed behöver lärare alltid fundera kring vilket 

skrivande eleven ska genomföra och vilket skrivredskap som är mest lämpat för just det 

specifika skrivandet. Det är alltså enormt viktigt att varken utesluta det digitala eller 

handskriften. Läraren behöver dock planera och genomföra skrivandet utefter vilket syfte hen 

har med skrivandet under lektionen. Att som lärare bedriva en reflekterande undervisning när 

en är osäker på om en besitter den kunskap som krävs och känner sig osäker (Condy et al., 

2010) kan vara svårt, men det är ytterst betydande för eleven. Olika skrivredskap kan 

generera i olika texter. Både läraren och eleven behöver därmed vara införstådda med vad 

deras skrivande ska gå ut på. Mangen och Velay (2010) poängterar att skolan nog måste 



 
 

35 
 

undersöka vad den nya tekniken innebär för elevens lärande. Generellt framkommer det att 

lärare behöver uppmärksammas på argumenten för de olika skrivverktygen och hur dessa ska 

användas. Kanske behöver också lärare själva uppmärksammas på teknikens roll i 

klassrummet och bli bättre på att använda olika verktyg.  

Stavning har länge varit en central del av innehållet i svenskundervisningen, ändå visar 

forskning att nyblivna lärare känner sig osäkra på hur de ska lära ut stavning till eleverna 

(Condy et al., 2010). Som tidigare nämnts i bakgrunden så lades det ner betydligt mer fokus 

på att skriva för hand förr i tiden (Längsjö & Nilsson, 2008). Skrivandet har fortfarande en 

central roll i kursplanen, men det framgår inte vad eller när eleven ska skriva för hand eller 

med digitala verktyg. Detta kan vara en anledning till att lärare idag känner en osäkerhet inför 

stavningen. Det digitalas intåg i våra liv innebär säkerligen förändringar, inte minst på hur vi 

ser på skrivande och utbildning. Det är dock viktigt att vi förhåller oss kritiska till vad dessa 

nya och ”snabbare” sätt att genomföra saker och ting på kan få för konsekvenser för lärandet i 

det långa loppet. Det kan ta längre tid att skriva med pennan eftersom eleverna tvingas 

anstränga sig mer än när de skriver på digitala verktyg. Detta kan leda till att eleven tappar 

motivation till handskriften helt och hållet. När eleven däremot lägger ner mer energi och tid 

på sitt skrivandet kan det resultera i ett mer utvecklat lärande. 

Mitt resultat visar att forskningen inte är helt överens om vilket verktyg, pennan eller de 

digitala, som är att föredra för själva skrivprocessen. Vissa studier visar att skrivprocessen 

ofta går fortare och blir längre när eleven får använda digitala verktyg (Bray, 2013; Laidlaw 

&O´mara, 2015; Mills & Kennedy, 2013). Andra studier visar att eleven skriver längre texter 

och producerar dessa fortare om eleverna får skriva med pennan (Berninger et al., 2009; Van 

Hove et al., 2017; Wollscheid et al., 2015). Dessa resultat framträder som motsägelsefulla, 

men kan delvis förklaras av hur dessa studier är utformade, vilka skrivuppgifter som studerats 

och vilket fokus som forskarna har haft. Ett exempel på detta är att forskaren Berninger är 

med i två olika studier som visar på olika resultat (Berninger et al., 2009 och Berninger et al., 

2014). Som jag tidigare nämnt i bakgrunden kan de texter som är producerade med pennan ta 

längre tid då eleven behöver lägga ner tid på att forma bokstäverna (Mangen & Velay, 2010). 

Som lärare behöver en bestämma syftet med lektionen och därefter bestämma vilket 

skrivverktyg som lämpar sig bäst. Att skriva på digitala verktyg kan underlätta 

skrivprocessen och delar av resultatet visar att det är av stor vikt att skilja på skrivprocessen 

och handstil/stavningen (Bray, 2013; Mills & Kennedy, 2013). Utifrån mitt resultat anser jag 
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att läraren behöver skilja på lektioner som syftar till att fokusera på stavning/grammatik och 

på de lektioner som syftar till att få igång elevernas skrivande. 

Utifrån de resultat jag presenterat ovan framträder det som mycket viktigt att läraren behöver 

vara noga och tydlig med syftet för sina lektioner. Utifrån det syftet bör läraren avgöra vilket 

skrivverktyg som lämpar sig bäst att använda under lektionen. Forskning antyder att 

nyexaminerade lärare inte känner sig helt bekväma med de val de kommer behöva göra i 

undervisningen (Condy et al., 2010), vilket kan leda till att valet av skrivverktyg kanske inte 

alltid blir det mest lämpade.  

   7.2. Metoddiskussion 

I följande kapitel förs en diskussion kring huruvida metoden och de val som jag gjort i 

genomförandet av studien, har påverkat studiens resultat. I den första delen berörs valet att 

använda innehållsanalys (7.2.1. Innehållsanalys). Val av databas tas upp i kapitlets andra del 

(7.2.2. Databas). Artiklarnas betydelse för studien berörs i del tre (7.2.3. Artiklar) och vad 

tolkningsutrymmet gör för studien beskrivs i den fjärde delen (7.7.4. Tolkningsutrymme). 

Slutligen så diskuteras studiens reliabilitet och validitet samt vilka etiska aspekter som ligger 

till grund för studien i de två avslutande delarna (7.2.5 Reliabilitet och validitet, 7.2.6. Etiska 

aspekter). 

7.2.1. Innehållsanalys  

Användandet av en innehållsanalys vid en systematisk litteraturstudie är positivt då urval, 

metoder och kodningsschema tydligt ska skrivas ner. Detta resulterar i att studiens reliabilitet 

stärks då studien kan genomföras på nytt (Bryman, 2008, s.296; Eriksson Barajas et al., 2013. 

S.103). En innehållsanalys är dock endast så bra som det underlag den bygger på. Bryman 

(2008) förklarar att valet av de artiklar och dokument som används är avgörande för hur 

tillförlitlig innehållsanalysen blir. Bryman poängterar också att det är näst in till omöjligt att 

presentera ett kodningsschema som inte innehar tolkningar ifrån forskarens sida (Bryman, 

2008, s.296-297). Detta medför att det finns en risk att studien skulle kunna få ett annat 

resultat om någon annan genomförde studien även om hen följde de steg som presenteras i 

metoden. 

7.2.2 Databas 

Resultatet av denna studie bygger på de artiklar som systematiskt letats fram från två olika 

databaser. Valet av databaser påverkar såklart resultatet. Genom att ha begränsat mig till 

endast två databaser kan betydande forskning fallit bort, vilket kan ha påverkat resultatet. 
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Antalet artiklar kan minska trovärdigheten på denna studie och huruvida det går att 

generalisera resultatet. Detta är betydelsefullt att ha i åtanke då all forskning som berör ämnet 

inte är med i denna studie. 

De olika databaserna hade inte samma valmöjligheter för att begränsa sökningen, vilket ledde 

till att de två sökningarna inte behandlade exakt samma områden. Ett exempel på detta är att 

den ena sökningen begränsades till att hitta forskning som var publicerad emellan 2010-2019, 

medan den andra sökningen inte hade någon tidsbegränsningen för publiceringen av 

artiklarna. Båda söksträngarna var dessutom begränsade till att endast visa forskning som var 

publicerade på svenska och på engelska. Detta kan såklart ha påverkat resultatet då viktigt 

forskning kan ha uteblivit på grund av bristande språkkunskaper. 

7.2.3. Artiklar 

Sökningarna innefattade forskning som var publicerade på svenska, men det var ingen artikel 

som var publicerad eller genomförd i Sverige som tog sig igenom inkluderingskriterierna och 

blev med i studien. Detta medför såklart att en kan ifrågasätta om studiens resultat går att 

överföra till Sverige eller om resultatet hade sett annorlunda ut om endast svensk forskning 

hade studerats. Utbildningssystem ser exempelvis annorlunda ut i olika länder, vilket kan leda 

till att det kan bli svårt att dra generella slutsatser utifrån studier genomförda i andra länder. 

Två av studierna är teoretisk lagda och har inte någon egen empiri. Till en systematisk 

litteraturstudie hade det varit lämpligt om all forskning som granskas varit empiriska studier. 

I mitt val av begränsningar var detta inget som jag uteslöt, inte heller vid den närmare 

läsningen av artiklarna. Detta medför såklart att studien hade kunnat se annorlunda ut om de 

artiklar som granskas i studien endast hade byggt på empiriska forskningsstudier. Studierna 

som artiklarna bygger på har haft ett relativt lågt antal deltagare (se figur 4). I fyra av tolv 

artiklar framgick det ej hur många som deltagit och endast två av de resterande åtta artiklarna 

hade över 200 deltagare. Detta kan såklart diskuteras om det är tillräckligt med deltagare för 

att artiklarna ska vara tillförlitliga och gå att generalisera. 

7.2.4. Tolkningsutrymme 

Alla artiklar och studier formas utifrån författarens val och tolkning av materialet. Även i 

denna studie är resultatet byggt utifrån mina tolkningar av artiklar och den tidigare 

forskningen. Denna studies syfte var att ta reda på hur de digitala verktygen eller pennan som 

skrivverktyg påverkar elevens stavningsförmåga och det är det jag utgått ifrån när jag läst och 

granskat mina artiklar. Resultatet bygger alltså på det jag tolkat som mest relevant. Det 
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bygger även på de val och tolkningar som forskarna har gjort i sina undersökningar. Detta är 

betydelsefullt att komma ihåg då två studier, som vill undersöka samma område, kan komma 

fram till olika resultat på grund av tolkningsutrymmet.  

7.2.5. Reliabilitet och validitet 

För att forskning ska räknas som tillförlitlig behöver den grundas på validitet och reliabilitet. 

I ett försök att stärka min studies validitet har jag utgått ifrån inkluderingskriterier när jag valt 

vilka forskningsartiklar som ska analyseras. Det är viktigt att studien undersöker och berör 

det område som forskningsfrågan syftar till. Att använda sig av kriterier hjälper studien att 

fokusera och granska det som var tänk ifrån början (Bryman 2008, s.167; Eriksson Barajas et 

al., 2013, s.105). Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) har forskning som utgår ifrån 

genomtänkta dokumenterade val ofta en hög validitet (Eriksson Barajas et al., 2013, s.105). 

För att försöka uppnå reliabilitet i denna studie har jag försökt skapat en bred söksträng för att 

kunna ge en så bred forskningsöversikt som möjligt. Reliabilitet byggs på att studien är 

tillförlitlig (Bryman, 2008, s.160). Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver att reliabilitet i en 

studie innebär att studien ska kunna gå att genomföra igen och få samma resultat (Eriksson 

Barajas et al., 2013, s.103). Min frågeställning besvaras genom en systematisk litteraturstudie 

där jag lagt ner tid på att förklara metoden och vad som ligger till grund för mina val. Detta 

bör stärka studiens reliabilitet. 

7.2.6. Etiska aspekter 

I en systematisk litteraturstudie är det av stor vikt att en redovisar all forskning som kommit 

fram. Alla artiklar ska redovisas oavsett om de stödjer eller motbevisar studiens 

frågeställning (Eriksson Barajas et al., 2013, s.70). Inom forskningsetik är det enormt viktigt 

att deltagande personer i forskningen behandlas väl. Deltagarnas personuppgifter ska 

handskas varsamt och de ska skyddas från att bli utpekade eller kränkas (Vetenskapsrådet, 

2017, s.12). Eftersom detta är en systematisk litteraturstudie så får jag förlita mig på att 

forskarna, som skrivit artiklarna, följt den etik och de etiska åtgärder som är lämpliga vid elev 

observationer och undersökningar. I de artiklar som finns med i analysen framgår inte 

elevernas eller skolornas namn, vilket kan tolkas som att de följt etiska riktlinjer. 

8. Studiens bidrag 

Studien bidrar till lyfta fram betydelsen av valet av skrivverktyg. Det finns både fördelar och 

nackdelar med att använda sig av digitala verktyg eller pennan för att skriva. För elevernas 

stavning visar det sig vara en stor fördel att de får använda kroppen och skriva för hand med 
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pennan. Trots att en använder kroppen vid det digitala skrivandet leder pennan och formandet 

av bokstäverna till ett bättre muskelminne. De digitala verktygen är enormt viktiga för elever 

med inlärningssvårigheter och det kan leda till att de eleverna för första gången kan skriva 

och producera en egen text. Forskningen visar också att de som skriver med hjälp av digitala 

verktyg ändå kan lära sig och utveckla sin stavning. Det är och måste vara elevens 

individuella behov som ligger till grund för vilket skrivverktyg som eleven ska använda. I 

mitt resultat framkommer det dock att handskriften också har en viktig roll när det gäller att 

träna stavning. Därför, menar jag, är det viktigt att pennan inte går förlorad i 

skrivundervisningen. I det ligger att läraren behöver fundera kring vilket syfte 

skrivundervisningen har, stavning och grammatik eller att få igång skrivandet, och utifrån det 

avgöra vilket verktyg som är mest lämpligt att använda. Detta ska också relateras till elevens 

individuella behov och förutsättningar. En stor oro kvarstår dock då lärare känner sig osäkra 

på hur de ska lära ut stavning. Detta kan resultera i att syftet kring skrivundervisningen och 

valet av skrivverktyg kan bli ofördelaktigt för eleven. 

9. Vidare forskning 

De artiklar som har bidragit till denna studie har genomförts under en relativt kort tidsperiod. 

För att stärka studiens resultat krävs mer empirisk forskning som undersöker skrivverktygens 

påverkan under en längre tid. I de artiklar som använts i studien har det varit ett relativt lågt 

antal deltagare. Vidare forskning skulle därmed med fördel kunna öka antalet deltagare för att 

få ett bredare forskningsresultat. Användandet av fokusgrupper och fler för- och eftertester är 

efterfrågat. Det är tämligen få studier som undersöker om elevens stavning påverkas av att de 

får skriva med penna eller digitala verktyg och det är viktigt att komma ihåg att det endast är 

tolv artiklar som bidragit till studiens resultat. För att kunna dra konkreta och generella 

slutsatser behövs mer forskning kring området. 
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Tack! 

Jag vill avslutningsvis passa på att rikta ett stort TACK till de personerna i min omgivning 

som alla på något vis hjälpt och stöttat mig, Ni är många. Tack för all positiv energi och all 

uppmuntran, det har behövts ibland! Efter fyra år av studier på Örebro universitet kan jag 

med stolthet lämna in mitt sista arbete. Jag vill rikta ett speciellt Tack till min handledare 

Sofia Hort. Tillsammans tog vi oss i mål! Jag vill även tacka Snörpen, Tack för att du tagit 

dig tid och hjälpt mig! Ett stort Tack vill jag även ge till mina föräldrar. Tack för att ni trodde 

på mig. Tack för att ni stått bakom mig hela vägen och Tack för att ni stått ut med mitt 

konstanta tjat över studierna och denna uppsats. 

 

 

 

Örebro, 2019-06-12, 2019 

Frida Hjalmarsson  
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11.4. Kodningsschema  
 

Artikeltit
el/ 
Författar
e/ 
Årtal 

Syfte/ 
Forsknings
fråga(or) 

Metod/ 
Årskurs 
 

Slutsats  Digitala 
verktyg 

Penna/ 
handskrift 

Stavning  

   
 

    

1. 
Compute
r 
instructoi
ns in 
handwriti
ng, 
spelling 
and 
composin
g for 
students 
with 
specific 
learning 
disabilitie
s in 
grades 4-
6 
  
Virgina 
W. 
Berninger
, William 
Nagy, 
Steve 
Tanimoto
, Rob 
Thompso
n, Robert 
D. Abbot. 
 
2014 

Syfte- 
effektivitet
en av ipad 
och 
datoriserad
e 
skrivinstruk
tioner ska 
undersökas
. 

18 st 
tvåtimmarsl
ektioner 
observerade
s som 
syftade till 
att förbättra 
elevens 
handskrift, 
stavning, 
och 
meningsupp
byggnad för 
att kunna 
skriva 
funktionellt.  
 
För- och 
eftertester 
gjordes.  
 
 
Årskurs 4-9 
elever med 
LD. Eleverna 
hade alla 
något 
problem 
med att 
skriva. 

Resultatet 
visar på 
att 
elevernas 
skrivförmå
ga 
förbättrad
es.   
 
Handstilen 
förbättrad
es (3 
tester). 
Stavninge
n 
börbättrad
es (3 
tester). 
Både det 
skriftliga 
och 
muntliga 
förbättrad
es.  

Datorn 
används 
ofta som 
ett 
alternativ 
till penna 
och 
pappaer. 
Studien 
visar att 
det är bra 
för elever 
med LD 
och denna 
studie 
visar att 
datorn kan 
vara bra 
för 
eleverna 
när de ska 
utveckla 
sin 
skrivförmå
ga. 

Utvärderingen 
visade att 
datorskrivnings
instruktioner 
överfördes 
bättre till 
skrivning om 
eleven 
använde sig av 
penna och 
papper. 
 
 

Stavning 
berörs 
 
Stavningen 
förbttrades 
visade fyra 
tester. 

2. 
Rethinki
ng 
Differen
ce in the 
iWorld: 
Possibilit
ies, 
Challeng
es and 
‘Unexpe

Ipads och 
ipods i 
nudervisni
ngen, vi 
undersöker 
möjligheter
na kring de 
"nya 
verktygen" 
och kollar 
vilka 

Jämföra 
vad 
forskare 
säger.  

Grundskol
or 
använder 
sig gärna 
av den nya 
tekniken 
som 
kommer 
med 
digtiala 
verktyg.  

Hur ipads 
och ipods 
kan 
användes 
på ett 
framgångs
rikt sätt i 
klassrumm
et för 
elever 
med olika 

Vi noterar att 
textkompositio
n och handstil 
ofta blir 
konflaterade i 
skolorna, båda 
kallas 
"skrivande". 
Att skilja dessa 
färdigheter gör 
det möjligt för 
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cted 
Consequ
ences’ of 
Digital 
Tools in 
Literacy 
Educatio
n  
  
LINDA 
LAIDLAW, 
JOANNE 
O’MARA 
 
2015 

utmaninga
r som 
uppstår vid 
förändring 
av 
materialet 
för 
läskunnigh
et. 

 
Det 
digitala 
har nog 
inte en så 
stor 
påverkan, 
nya 
skrivverkty
g har 
kommit 
genom 
åren, 
runer, 
sten, yxa, 
skrivstil, 
bläck, 
blyerts, 
penna, 
och 
digitalt.  

utmaninga
r.  
 
Digitala 
enheter 
kan 
erbjuda 
elever 
med 
funktionsh
inder eller 
LD ett ökat 
deltagand
e. 
 
Det är en 
skillnad 
mellan att 
använda 
en ipad 
och en 
dator med 
ett 
tangentbo
rd. 
 
Tillhandah
ållandet av 
pekskärms
enheter 
erbjuder 
unga och 
preliterat 
barn 
möjlighet 
att 
självständi
gt 
utforma, 
skapa och 
producera 
egna 
texter på 
sätt som 
lättare 
underlätta
s än med 
verktyg 
som 
papper 

småbarn att 
komponera 
texter på sin 
förmåga, 
snarare än att 
hindras av 
deras 
fortfarande 
utvecklande 
handstil. Här 
kan digitala 
verktyg 
användas.  
 
Att skriva för 
hand ger lätt 
kramp.  
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och 
penna. 
 
För barn 
med LD 
erbjuder 
de digitala 
verktygen 
en 
möjlighet 
att lättare 
kunna 
komposer
a och 
skapa en 
text.   
 
Noterat är  
att 
skrivande 
med iPad 
ger eleven 
fortfarand
e möjligt 
att lära sig 
och 
utveckla 
sin 
handskrift
sförmåga 
genom 
användan
det av 
olika 
appar och 
använda 
skriv- eller 
handskrift
sformulär 
genom 
fingerspet
sen. 

3. 
Mobile 
cloud 
computi
ng: An 
effective 
multimo
dal 
interface 

Syftet är 
att fylla i 
de tomma 
hål som 
tidigare 
forskning 
har lämnat, 
angående 
mobila 

För att 
förbättra 
elevernas 
lärande och 
utveckling 
skapade 
författarna 
ett 
multimodal 

Användan
det av 
teknologis
ka verktyg 
visar sig 
vara bra 
när en kan 
använda 
”molnet” 

Digitala 
verktyg 
används. 

Modellen 
utvecklades för 
att bl. a öka 
elevens 
stavning och 
handstil.  

Elever med 
dyslexi har 
ofta problem 
med 
stavning, 
skriva och 
läsa.  
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tool for 
students 
with 
dyslexia. 
 
Wea, G. 
Alghabb
an, Reda 
M. 
Salama, 
Abdulrah
men H. 
Altalhi. 
 
2017 

läromdel. 
M-
läromdel 
har en ökat 
trend inom 
utbildningp
rocessen. 
Framförallt
för barn 
med 
dyslexi. 
Artikeln 
berör hur 
effektivit 
det 
egentligen 
är.  

m-learning 
verktyg 
baserat just 
på molnet 
och att 
spara 
texter där. 
 
Modellen 
var 
utvecklad 
utefter alla 
elevers 
inlärningsfö
rmåga och 
vilken 
inlärningsst
il eleven 
föredrog. 
 
18 
lektioner 
genomförd
es med 
olika 
övningar 
för att öka 
stavning, 
handstil 
och 
meningsup
pbyggnad. 
Lektionern
a 
genomförd
es efter 
elevens 
vanliga 
skoldag.  

att spara 
sina verk i. 
 
Bra för 
elever 
med 
dyslexi 
deras 
lärande 
(stavning 
bl.a)  
ökade 
med 30% 
 
Eleverna 
kan nu 
lättare 
fullfölja 
och 
slutföra en 
uppgift. 

4. The 
inpact of 
digital 
devices 
vs. 
Pen(cil) 
and 
papper 
on 
primary 
school 
students 

Syftet med 
deras  
systematisk
a 
litteraturst
udie var att 
bedöma de 
framväxand
e 
litteratur 
om sådana 
digitala 
skrivverkty
g (som 

Genomförd
es på 
lågstadiet. 
 
Systematisk
a 
litteraturst
udie, en 
översikt av 
vad tidigare 
forskning 
säger. 

Det gick 
inte att dra 
någon 
generell 
slutsats 
över de tre 
perspektiv
en.  Men 
dem var 
ganska 
konsekven
ta inom 
varje 
perspektiv. 

Digitala 
verktyg! 
en 
jämförelse 
mellan de 
och 
pennan. 
 
studier 
med ett 
sociokultur
ellt 
perspektiv 

Penna och 
papper! En 
jämförelse 
mellan pennan 
och de digitala 
verktygen! 
 
studier med en 
kognitiv 
psykologisk 
och de med 
neurovetenskap 
inlärningspersp

Stavning 
kollas av i 
studien. 
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writing 
skills -  A 
research 
review 
 
Sabine 
Wollsche
id, 
Jorgen 
Sjaastad, 
cathrine 
Tomte 
 
2015 

datorer och 
tabletter) 
jämfört 
med 
traditionell
a 
skriva 
verktyg 
som penna 
och papper, 
på tidigt 
skrivande. 

 

 
Utgick ifrån 
3 
perspektiv. 

Medan 
studier 
med en 
kognitiv 
psykologis
k 
och de med 
neuroveten
skap och 
inlärningsp
erspektiv 
pekar för 
handstil, 
studier 
med ett 
sociokultur
ellt 
perspektiv 
tyder 
snarare på 
att digitalt 
skrivande.  

tyder 
snarare på 
att digitalt 
skrivande. 

ektiv pekar för 
handstil. 

5. 
Writing 
with 
Scrivene
r: A 
Hopeful 
Tale of 
Disappe
aring 
Tools, 
Flatulen
ce, and 
Word 
Processi
ng 
Redemp
tion  
 
Nancy 
Bray 
 
2013 

Jag berättar 
om min 
historia 
fyraåriga 
sonens resa 
till 
läskunnigh
et och min 
upptäckt av 
en ny typ av 
skrivprogra
m som 
heter 
Scrivener. 
Läser 
historien 
om 
Scriveners 
utveckling 
gav mig 
bemyndiga
nde: Jag 
kom för att 
se mig själv 
som en 
aktiv 
deltagare i 
skapandet 
av min 
skrivteknik, 
och 
Jag lärde 
mig att 
identifiera 
när obehag 
av teknik 

Utgått ifrån 
den 4 åriga 
sonen. 
 
 

Sonen på 
4 år lär sig 
att skriva 
och att 
stava med 
penna och 
papper 
utifrån att 
ha sett 
mamman 
använda 
datorn. 
Sonen har 
lekt med 
tangentbo
rdet och 
sett 
bokstäver 
dyka upp 
på 
skärmen. 
 
ordbehand
lingen 
förbättrar 
faktiskt 
vårt 
skrivande. 
Forskning 
fann 
regelbunde
t att 
dokument 
som 

Historiskt 
att skriva 
digitalt. 
 
Att inte 
uppmärks
amma 
våra 
verktyg 
kan få 
farliga 
konsekven
ser.  
 
Skrivprogr
am som 
heter 
Scrivener 
 
Hur en ser 
på 
skrivverkty
gen i 
klassrumm
et. 
 
Förbättras 
vårt 
skrivande 
om vi 
använder 
en 

Handstil, 
penna. 

Texter med 
digitala 
verktyg som 
använder 
ordbehandli
ngsprogram 
generar 
mindre 
stavfel. 
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inte bör 
ignoreras.  

 
Jag 
använder 
dessa 
berättelser 
för att 
argumenter
a för en 
posthumani
st 
syn på vårt 
förhållande 
till teknik, 
en vy där 
gränserna 
mellan 
människor 
och teknik 
är suddiga, 
och jag 
erbjuder 
förslag på 
hur en 
antar ett 
posthumani
stisk 
perspektiv 
mot 
skrivverkty
g i våra 
klassrum. 

skrivits på 
ordbehand
lare har 
färre 
stavnings- 
och 
grammatis
ka fel. 

 

ordbehan
dlare? 

6. 
COMPA
RISON 
OF PEN 
AND 
KEYBOA
RD 
TRANSC
RIPTION 
MODES 
IN 
CHILDRE
N WITH 
AND 
WITHOU
T 
LEARNIN
G 
DISABILI
TIES 
Virginia 
W. 

 Elever i åk 
4 med LD 
och utan 
LD.  
 
De olika 
grupperna 
jämfördes 
med tre 
skrivuppgift
er 
(bokstäver, 
meningar 
och 
uppsatser), 
som skiljer 
sig åt 
språknivå 
när en 
skriver med 
pennan och 
tangentbord
et. 

 

De två 
grupperna 
skilde sig 
inte 
signifikant 
i Verbal IQ 
men på 
handskrift, 
stavning 
och 
kompositio
ner. Även 
om LD-TD 
och icke-
LD-
grupper 
inte skiljer 
sig från 
den totala 
tiden för 
att 
producera 
bokstäver 
med penna 
eller 
tangentbor

Jämförelse 
av 
tangentbo
rd och 
penna. 
 
Det tog 
längre tid 
för alla 
elever att 
skriva 
texter 
med 
tangentbo
rd istället 
för penna. 

Jämförelse av 
penna och 
tangentbord. 
 
Eleverna 
skriver 
snabbare när 
de använder 
pennan. 
Eleverna 
producerade 
mer 
fullständiga 
meningar när 
de skrev med 
penna.  

Inlärningssvå
righeter med 
att skriva och 
stava.  
 
Stavning.  
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Berninge
r, Robert 
D. 
Abbott, 
Amy 
Augsbur
ger, and 
Noelia 
Garcia. 
 
2009 

d, tog båda 
grupperna 
längre tid 
att 
komponera 
meningar 
och 
uppsatser 
med 
tangentbor
d än med 
penna.  

 

 

7. The 
tablet for 
Second 
Language 
Vocabular
y 
Learning: 
Keyboard, 
Stylus or 
Multiple 
Choice 
 
Stephanie 
van Hove,  
Ellen 
vanderho
ven, 
Frederik 
Cornillie 
 
2017 

Mobilteknik 
söker sig 
alltmer i 
klassrummet. 
Även om dessa 
tekniker kan 
skapa 
möjligheter som 
kan underlätta 
inlärning, 
inklusive 
inlärning av ett 
annat eller 
främmande 
språk (L2), är 
den nya 
potentialens 
fulla potential 
ofta 
underutnyttjad. 
Ett fall i fråga 
handlar om 
tablettansöknin
gar för 
språkspraxis: 
medan tabletter 
tillåter 
skrivning, som i 
penandpapperö
vningar, 
erbjuder 
nuvarande 
applikationer 
vanligtvis 
multipelvalsövn
ingar eller 
inlämningsövni
ngar som 
kräver typing 
och tappning. 
Denna 
förändring i 
medel- och 
övningsmodell 

Den här 
hypotesen 
testas i en 
kvasi-
experimentell 
klassrumsbase
rad studie där 
eleverna (n = 
282) 
praktiserat 
franska 
ordförråd på 
en tablett i en 
av tre 
modaliteter: 
flera val, skriva 
och skriva med 
hjälp av en 
pennan. 

 
 
282 elever 
mellan 11-18 
år deltog.  
 
3 olika 
textgrupper, 
en grupp med 
penna, en 
grupp med 
digitalt, och 
en grupp som 
fck välja 
mellan penna 
och digitalt. 

Medan alla tre 
praktiska 
metoder stödde 
lärandet visar 
resultaten att 
elever som 
praktiserat 
ordförråd 
genom att 
skriva eller 
skriva fått 
högre poäng på 
stavning och 
användning av 
diakritik än de 
elever som 
hade 
praktiserat 
genom 
multipelval.  

 

 De 
elever 
som 
skrivit 
med 
penna 
har 
bättre 
stavning. 
 
Handstil, 
minnet 
och 
stavning. 

Pennan 
genererar 
bättre 
stavning 
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kan ha en 
inverkan på 
själva 
språklärandet.  

 
Baserat på det 
förkroppsliga 
kognitionspersp
ektivet förutser 
denna studie att 
för att lära sig 
franska L2-
ordförrådet 
leder 
skrivandet till 
bättre 
memorisering, 
stavning och 
användning av 
diakritik i 
jämförelse med 
att skriva och 
slutföra flera 
val övningar. 

 

8. 
Expanding 
the 
Developm
ental 
Models of 
Writing: A 
Direct and 
Indirect 
Effects 
Model of 
Developm
ental 
Writing 
(DIEW) 
 
Young-Suk 
Grace Kim 
and 
Christoph
er 
Schatschn
eider  
 
2016 

vi undersökte 
direkta och 
indirekta 
effekter av 
komponentfärdi
gheter vid 
skrivning 
(DIEW). 

I denna modell 
antogs 
arbetsminne 
för att vara en 
grundläggande 
kognitiv 
förmåga för 
språk- och 
kognitiv 
kompetens 
samt 
transkriptionsf
örmåga som, i 
sin tur bidrar 
till att skriva. 

 
Årskurs 1. 

Resultat från 
strukturell 
ekvation 
modellering 
stödde i stor 
utsträckning en 
komplett 
medlingsmodel
l bland 4 
variationer av 
DIEW-
modellen. 
Diskursnivå 
muntligt språk, 
stavning och 
handstil 
fluency 
medierade helt 
och hållet 
förhållandena i 
högre 
ordningens 
kognitiva 
färdigheter, 
grundprincipen 
muntligt språk 
och 
arbetsminne 
för att skriva.  

 
Dessa resultat 
tyder på att 
flerspråkiga 

 Arbetsmi
nnet var 
viktigt! 
 
Handstil  
 
Att 
skriva för 
hand är 
nödvändi
gt. 

Stavning 
och hur den 
påverkas. 
 
Det är 
viktigt och 
nödvändigt 
att kunna 
stava. 
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och kognitiva 
färdigheter gör 
direkta och 
indirekta 
bidrag, och är 
viktiga för att 
undersöka och 
direkta 
inflytande av 
inflytanden när 
det gäller att 
skriva. 

 

9. Frozen 
by fear: 
Can 
digital 
scaffoldin
g help 
students 
start 
writing? 
 
Daniel 
Mills, 
Olivia 
Kennedy 
 
2013 

Medan 
studenter i 
högskolor i 
Korea, USA, 
Storbritannien 
och 
Storbritannien 
använder 
datorer och 
mobila enheter 
för att 
undersöka, lära 
sig om och 
ansluta sig till 
världen runt 
dem, läser de 
flesta elever i 
Japan 
fortfarande 
skrivna 
läroböcker och 
gör skriftliga 
uppgifter i 
anteckningsböc
ker med 
pennor. En 
vanlig orsak till 
detta beroende 
av analoga 
verktyg i den 
digitala tiden är 
det faktum att 
det japanska 
skrivsystemet 
är notoriskt 
svårt att lära 
sig. 
 
Eftersom 
föräldrar och 
lärare vill att 
studenter ska 
behärska 
språket, 
begränsar de 
därför ofta 

Forskarna 
genomförde en 
kvasi-
experimentell 
pilotstudie där 
156 deltagare 
var varna om 
att skriva fyra 
kompositioner, 
två med hjälp 
av Microsoft 
Word och två 
med penna och 
papper. Deras 
skrifter 
analyserades 
för längd, 
japansk 
ordanvändning
, grammatik 
och stavning. 

 

Beskrivande 
statistik och 
diagram visar 
att eleverna 
producerade 
högre ordtal 
med hjälp av 
penna och 
papper, men 
använde färre 
japanska ord i 
sina 
datorbaserade 
skrifter. 

 

Eleve
rna 
skrev 
korta
re 
texter 
när 
de 
skrev 
på 
dator
n. 

Bättre 
och fler 
ord 
skrevs 
med 
penna 
och 
papper 
än med 
datorn. 

Stavning 
jämfördes 
mellan de 
digitala 
texterna 
och de 
handskrivna 
texterna.  
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konstnärligt 
tillträde till och 
användning av 
teknik. Denna 
tvekan överförs 
också till 
undervisning 
och inlärning av 
främmande 
språk. 

10. Final-
year 
teacher 
training 
students’ 
perceptio
ns of 
THRASS  
 
Janet 
Condy, 
Agnes 
Chigona, 
Rajendra 
Chetty 
and 
Christa 
Thornhill 
 
2010 

Vårt syfte var 
att se om 
THRASS 
(Teaching 
Handwriting, 
Reading and 
Spelling Skills) 
är ett program 
som bör 
undervisas till 
grundskolan 
(FP) och 
Intermediate / 
Senior Phases 
(ISP) 
förutbildade 
lärare vid Cape 
Peninsula 
University of 
Technology. 

Ett 
frågeformulär 
och två 
fokusgruppsint
ervjuer 
användes för 
att samla in 
data. 
Kvalitativa 
data 
analyserades 
med hjälp av 
en induktiv 
metod. 

 
Grundskoleele
ver och lärare. 

Resultaten 
bekräftar att 
lärare känner 
sig beredda att 
lära ut läsning, 
men inte 
stavning eller 
kreativt 
skrivande. 

 

 Handskri
ft.  

Stavningspr
ogram 
 
Lärare 
känner sig 
osäkra på 
att lära ut 
skrivning 
och 
stavning 

11. Early 
Spelling 
Acquisitio
n: Writing 
Beats the 
Computer 
 
Anne E. 
Cunningh
am, 
Berkeley 
Keith E. 
Stanoyich 
 
1990 

Tidigare 
forskning har 
visat 
överlägsenhete
n av en samtidig 
muntlig 
stavningsmetod 
för unga barn 
som börjar lära 
sig att stava ord. 
I den här 
tekniken lär 
barnen ord 
genom att 
upprepa ett ord 
som talas och 
skrivs för dem, 
skriver ordet 
medan de 
uttalar namnet 
på varje 
bokstav och 
sedan upprepar 
hela ordet igen.  

I två 
experiment 
manipulerade 
vi det 
motoriska 
elementet i 
den här 
träningen och 
fick resultat 
som indikerar 
att årskurs ett 
elever skriver 
ord leder till 
bättre 
stavningsprest
anda än att 
barnen skriver 
dem på en 
dator eller 
manipulerar 
brevplattor för 
att stava dem.  

 

Handskriftens 
överlägsenhet 
upprätthölls 
även under 
förhållanden 
där 
stavningsbedö
mningen efter 
träning gjordes 
på datorn och 
med plattor. 

 

Dåligt 
med 
dator
er 
och 
ipads 
för 
eleve
ns 
stavni
ng. 

Att 
skriva för 
hand är 
bättre än 
att skriva 
på 
datorn. 

Stavning 
blir bättre 
om du 
skriver för 
hand. 
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24 elever i 
årskurs 1 
deltog.  
Ca 30 min 
varje dag  
Eleverna 
fick veta 
att de ska 
lära sig 
ord på 3 
olika sätt, 
skrivning på 
datorn, 
bokstavsbricko
r eller skriva 
för hand med 
penna. 
Efter att 
eleverna lärt 
sig att ljuda 
och sätta ihop 
orden fick de 
skriva det ett 
av dessa 3 sätt. 

 

12. 
Improving 
Descriptiv
e 
Sentence 
Writing in 
Elementar
y 
Students 
 
Jennifer 
Anne 
Diliberto 
 
 
2004 

Huvudfunktione
rna för 
skrivning, som 
inkluderar 
stavning, 
interpunktion, 
kapitalisering, 
handstil, 
grammatik, 
mening / stycke 
struktur och 
kritiskt 
tänkande kan 
frustrera och 
utmana 
studenter med 
LD.  
 
Elever som 
kämpar med 
skrivprocessen 
utvecklar en 
negativ syn på 
skrivandet samt 
en negativ bild 
av sina egna 
förmågor att 
genomföra 
skriftlig 
kommunikation
. Processen att 
lära sig effektiv 
skrivinstruktion 

   Handstil 
är svårt 
för 
elever 
med LD. 

Stavning är 
svårt för 
elever med 
LD.  
 
Förståelsen 
av 
grammatik, 
stavning, 
interpunktio
n och 
kapitaliserin
gs regler 
hjälper 
eleverna att 
formulera 
fullständiga 
meningar.  
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i början av en 
elevs formella 
utbildningserfar
enhet är ett sätt 
att förebygga 
svårigheter och 
negativa 
reaktioner på 
skrivandet.  
 

 

 

 


