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Abstract 

I denna systematiska litteraturstudie ska tidigare forskning analyseras och 

presenteras. Syftet med studien är att belysa hur användningen av digitala verktyg 

påverkar elevers skrivande och deras skrivutveckling från förskoleklass till årskurs 

6. Studiens frågeställningar handlar om hur digitala verktyg påverkar elevers 

skrivutveckling, kvalitén på elevers texter och elevers motivation att skiva. 

Materialet som ligger till grund för studien är 13 vetenskapliga publikationer, där 

fem är forskningsöversikter och åtta är empiriska studier. Majoriteten av 

forskningen utgår från den sociokulturella teorin, den kognitiva teorin och 

pragmatismen. Dessa publikationer har analyserats med en innehållsanalys och 

sedan kategoriserats in i olika scheman. 

Resultatet visar att digitala verktyg påverkar elevers skrivande såväl 

positivt som negativt. De positiva aspekter forskningen presenterar är bland annat 

att elever kan få stöttning av verktyget i form av olika program och applikationer. 

De påverkar även elevers motivation, och engagemanget till uppgiften blir större. 

Dock kan verktygens lekfulla funktioner bli ett störningsmoment. Andra negativa 

aspekter är att färre delar av hjärnan stimuleras och att elever inte utvecklar sin 

finmotorik i användningen av digitala verktyg. Många forskare presenterar även 

vikten av lärares digitala kompetens för att skapa en gynnsam undervisning. 

Forskningen är samstämd om att elever bör använda såväl penna och papper som 

digitala verktyg i sitt textskapande.  

Nyckelord 

Digitala verktyg, skrivutveckling, textkvalité, motivation, 6–13 år 

Keywords 

Digital tools, writing development, text quality, motivation, 6–13 years 



 

English Title 

From pen to key. A systematic literature study on how digital tools affect students’ 

writing in primary school. 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Maria Lindgren som har gett oss 

vägledning och betydelsefull stöttning under arbetets gång.   



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................... 1 

2 Syfte och frågeställningar ................................................................................ 2 

3 Insamlingsmetod .............................................................................................. 3 

3.1 Databassökning .......................................................................................... 3 

3.2 Manuell sökning ......................................................................................... 4 

3.3 Urval .......................................................................................................... 4 

4 Material och analysmetod ............................................................................... 5 

4.1 Material ...................................................................................................... 5 

4.2 Analysmetod ............................................................................................... 5 

5 Resultat.............................................................................................................. 6 

5.1 Hur påverkar digitala verktyg elevers skrivutveckling? ............................ 6 

5.2 Hur påverkar digitala verktyg kvalitén på elevers texter? ....................... 10 

5.3 Hur påverkar digitala verktyg elevers motivation att skriva?.................. 13 

5.4 Sammanfattning av resultat ...................................................................... 17 

6 Diskussion och slutsats ................................................................................... 19 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................... 19 

6.2 Metoddiskussion ....................................................................................... 22 

6.3 Vidare forskning ....................................................................................... 23 

Litteraturförteckning ............................................................................................. 24 

Bilaga 1 – sökschema 

Bilaga 2 – kategoriseringsschema 1 

Bilaga 3 – kategoriseringsschema 2 



 

1(26) 

 

1 Inledning 

Ett av människans främsta redskap är språket som används för att tänka, lära och 

kommunicera. Människor kan genom språket uttrycka sig och förstå hur andra 

människor tänker och känner. Att ha ett varierat och rikt språk har stor betydelse för 

att kunna förstå och leva i dagens samhälle (Skolverket 2019b:257). Läsning och 

skrivning är något som idag betraktas som en aspekt av språkutveckling. En 

språkligt stimulerande verksamhet i förskola och förskoleklass kan gynna 

inlärningen i stort och inte bara läs- och skrivutvecklingen. Språk-, läs-, och 

skrivutvecklingen är därför en viktig del i förskolan och grundskolans tidigare år 

(Wedin 2011:11).  

Vi lever i ett digitaliserat samhälle där digitala verktyg, internet och sociala 

medier kan tas för givet i vardagen men också i skolan (Nordmark 2016:1). Idag 

möter barn skrivande vid tidig ålder tillsammans med såväl andra barn som med 

vuxna, oftast långt innan de börjat skolan. De får ta del av andras skrivande men 

också börja sitt eget skrivande (a.a.:3). I läroplanen för svenska i årskurs 1–3 och 4–

6 (Skolverket 2019b:258–260) står det om skrivverktygens roll i läs- och 

skrivundervisningen och att elever ska lära sig skriva med både penna och digitala 

verktyg när de skapar texter. Vidare ska elever kunna skapa texter med ett samspel 

mellan text och bild, både med och utan digitala verktyg. 

Skolverket (2019c) genomförde en undersökning år 2018 som visar att 

datortätheten har ökat. År 2015 var det 1,9 elever per dator och år 2018 hade siffran 

minskat till 1,3, vilket visar att det i dagens skola finns nästan en dator per elev. På 

uppdrag från Utbildningsdepartementet (2017) ska Skolverket ta fram digitala 

nationella prov till år 2022. Att genomföra de nationella proven digitalt leder till att 

proven blir mer likvärdiga och rättssäkra eftersom de kommer att rättas och 

bedömas anonymt. Detta innebär att det blir krav på att alla skolor har tillgång till 

nödvändig och uppdaterad teknik. Det innebär också att både lärare och elever 

behöver ha hög digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt 

(Skolverket 2019a).  
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Skrivundervisningen har utvecklats från att i äldre läromedel lägga fokus på 

tydliga beskrivningar och illustrationer om hur eleven ska skriva, det vill säga bland 

annat pennfattning och papprets läge under skrivandet (Nordmark 2016:6). I dagens 

skola används digitala verktyg flitigt redan i de tidiga skolåren (a.a.:1). 

Skriftspråkande framför datorskärmen innebär oftast att elever i par samarbetar där 

en elev sköter tangentbordet och den andra sköter muspekaren. Barn möter olika 

typer av texter, där de snabbt och enkelt kan byta mellan texterna, men också rörliga 

bilder med olika typer av ljudeffekter. Eleven kan ”skrolla” och klicka sig vidare 

mellan olika sidor, och det är också vanligt att det händer saker på skärmen där olika 

symboler ”poppar upp” (Wedin 2011:118).  

Vetenskapsrådet skriver i sin rapport Kunskapsöversikt om läs- och 

skrivundervisning för yngre elever (Taube, Fredriksson & Olofsson 2015:116) att de 

digitala verktygens användning i skrivandet har ökat. Taube et. al. (2015:116) 

skriver att antalet studier har blivit fler de senaste åren men att det finns få studier 

som är av hög kvalité. Vidare behöver lärares kunskaper om hur de digitala 

verktygen påverkar elevers skrivande stärkas för att undervisningen ska bli gynnsam 

för alla elever. I vår studie presenteras tidigare forskning om hur de digitala 

verktygen påverkar elevers skrivande. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån tidigare forskning belysa hur användningen av 

digitala verktyg påverkar elevers skrivande och deras skrivutveckling från 

förskoleklass till årskurs 6. Följande frågeställningar kommer att besvaras:  

 

1.  Hur påverkar digitala verktyg elevers skrivutveckling? 

2.   Hur påverkar digitala verktyg kvalitén på elevers texter? 

3.   Hur påverkar digitala verktyg elevers motivation att skriva? 
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3 Insamlingsmetod 

I följande avsnitt presenteras hur vi samlat in material till vår litteraturstudie, hur vi 

har gått tillväga i sökningen av material och vilket urval som gjorts. Resultatet av 

sökningen har skrivits in i ett sökschema för att sedan kategoriseras in i ytterligare 

ett schema utifrån specifika rubriker. 

3.1 Databassökning 

För att göra litteraturstudien så heltäckande som möjligt valde vi att göra sökningen 

i fem olika databaser. Databaserna var ERIC, SwePub, OneSearch, Libris och 

DiVA. Sökord skrevs på både svenska och engelska eftersom majoriteten av 

databaserna har publikationer på engelska. Sökorden valdes med koppling till vårt 

syfte och våra frågeställningar och användes som utgångspunkt för kommande 

sökningar. Sökorden som användes var digitalisering* skriv*, digitalt* skriv*, 

digitalisering teaching, ”Childrens Writing” OR ”Writing Processes” OR 

”Beginning Writing” OR ”Writing Instruction” AND digital device*, 

skrivutveckling, digital* skriv*, write* motivation* digital* education*, writing 

development* digital, writing development* digital tools* tablet* och effectiveness 

of ICT AND writ* AND literacy (se bilaga 1). För att utveckla och kombinera 

sökorden användes de booleska operationerna AND och OR. Vid användning av 

ordet AND ska båda sökorden finnas med, vilket ger ett ”smalare” resultat. Vid en 

sökning då endast något av sökorden ska finnas med används OR och resultatet blir 

då ”bredare”. Vi har även använt oss av trunkering, vilket innebär att en asterisk 

placeras i slutet av ordet för att hitta flera varianter av sökordet (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013:78–81). För att få ett trovärdigt och tillförlitligt 

resultat har vi valt att begränsa oss till publikationer inom kategorierna peer-

reviewed och avhandlingar. För att avgränsa studien har vi valt att analysera data 

som är publicerade på 2000-talet och som handlar om elever i åldrarna sex till 

tretton år. Vi har valt att studera digitala verktyg som hjälpmedel för alla elever och 

inte begränsa oss till elever i svårigheter.  

För att vår forskning ska bli pålitlig enligt Vetenskapsrådets (2017:63–64) 

etiska aspekter som finns för en systematisk litteraturstudie, presenterar vi all data 

oavsett resultat. För att resultatet ska bli pålitligt ska forskare använda sig av 
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vetenskaplig redlighet, vilket innebär att processen eller materialet inte ska 

manipuleras. Under sökningen, analysen och presentationen av tidigare forskning 

manipulerades inte resultatet eftersom vi valde att inkludera all forskning som gav 

ett relevant resultat och som uppfyllde kriterierna för vår studie. Vi har valt att 

presentera allt resultat oavsett om det är positivt eller negativt och att presentera det 

på liknande sätt som publikationerna för att få ett trovärdigt resultat i vår studie. All 

tidigare forskning beskriver att även de förhåller sig till de etiska aspekter som 

Vetenskapsrådet (2017:63–64) presenterar. Om den tidigare forskningen inte hade 

förhållit sig till de etiska aspekterna hade publikationerna exkluderats.  

3.2 Manuell sökning 

För att komplettera vår sökning gjordes även en manuell sökning i referenslistorna 

till de doktorsavhandlingar som tidigare sökts fram. Vid läsningen av 

avhandlingarna påträffades resultat som ansågs vara relevant för vår studie. Källan 

söktes då upp i referenslistan och sedan i utbildningsdatabaser för att ingå i 

materialet som granskas. Vid de fall publikationen uppfyllde kraven för vår studie 

skrevs den in i sökschemat för att sedan kategoriseras.  

3.3 Urval 

För att göra ett första urval av de träffar vi fick i databaserna valde vi att studera titel 

och abstract. Många av träffarna var inte relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar, uppfyllde inte ålderskravet eller var publicerade före 2000-talet och 

valdes därför bort. Till exempel resulterade sökningen i Libris med sökorden 

digitalt* skriv* i 38 sökträffar där endast en publikation var relevant för studien. 

Utifrån kriterierna valdes därefter 17 publikationer ut och skrevs in i ett sökschema 

(se bilaga 1). Sökschemat gav en tydlig struktur och översikt över vilka 

publikationer som valts ut. Därefter påbörjades analysen för att kunna göra ett 

noggrannare urval, och de 17 publikationerna skrevs sedan in i ett 

kategoriseringsschema (se bilaga 2). I schemat valde vi att använda oss av 

rubrikerna åldersgrupp, perspektiv, land, år och övrigt samt utgångspunkterna i våra 

tre frågeställningar, skrivutveckling, motivation och kvalité. För att kategorisera 

publikationerna läste vi abstract och vid enstaka fall mer för att kunna fylla i 

kategoriseringsschemat. Därefter gjordes ett urval där fyra publikationer valdes bort. 
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Dessa fyra publikationer valdes att läsas igen. Denna gång lästes alla avsnitt för att 

inte missa relevant resultat för vår studie. Dock påträffades inget nytt resultat så 

publikationerna exkluderades. Två av dessa valdes bort för att de inte var relevanta 

för frågeställningarna. En rapport valdes bort för att den inte förmedlade något 

resultat utan bara ett arbetssätt som ska prövas. Den sista publikationen som valdes 

bort handlade om lärande i stort, vad det är och vad det innebär, vilket inte är 

relevant i vår forskningsöversikt. Materialet som ingår i litteraturstudien består 

således av 13 publikationer. 

4 Material och analysmetod 

I detta kapitel presenteras det material som valts ut, vad det är för publikationstyp 

och vilken metod som använts i forskningen. Därefter förklaras och diskuteras valet 

av analysmetod, det vill säga hur vi valt att granska publikationerna. 

4.1 Material 

Studien är genomförd på 13 publikationer varav tio är vetenskapliga artiklar och tre 

är doktorsavhandlingar. Av dessa 13 är två publikationer skrivna på svenska och 

övriga är skrivna på engelska. Majoriteten av forskningen är gjord i Europa och är 

publicerad på 2010-talet (se bilaga 2). Fem av publikationerna är 

forskningsöversikter, och de andra är empiriska studier som är genomförda på 

elever i åldrarna sex till tretton år. De empiriska studierna använde sig av två eller 

fler metoder för att samla in sitt material. De har främst använt sig av observationer 

(sju stycken) samt intervjuer (sex stycken) med rektorer, lärare och elever som 

insamlingsmetod. Det förekom även andra insamlingsmetoder som insamling av 

elevmaterial (fyra stycken), videoinspelning (två stycken), enkäter (två stycken) 

samt en forskningscirkel. Storleken på studierna varierade alltifrån en elevs resultat 

till 222 enkätsvar. Forskningen som är genomförd med observationer, intervjuer och 

insamlat material har gjort sin undersökning på i genomsnitt 35 elever.  

4.2 Analysmetod 

Materialet lästes och analyserades av båda studenterna enskilt men på samma plats 

för att kunna stötta varandra, både med förståelsen av materialet men också med 
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språket. För att analysera materialet gjordes en innehållsanalys, vilket innebar att vi 

på ett systematiskt och stegvist sätt kategoriserade materialet (Eriksson Barajas et. 

al. 2013:147). Därefter jämfördes analyserna och materialet skrevs in i ytterligare ett 

kategoriseringsschema (se bilaga 3) där kategorierna har valts ut från Eriksson 

Barajas et. al. (2013:160) beskrivning om att bearbeta material. Kategorierna i vårt 

schema blev därför titel och författare, åldersgrupp, syfte, metod, teori, resultat och 

övrigt. För att fylla i schemat lästes hela publikationerna och i vissa fall endast de 

delstudier som var relevanta för vår forskning. Därefter fylldes schemat i kortfattat 

och vid enstaka fall lämnades rutor tomma eftersom informationen inte kunde hittas 

i publikationen. Efter analysen blev tidigare forskningsresultat tydligt och våra 

scheman kan därför användas som grund för att besvara frågeställningarna i vår 

studie.  

5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av forskningsgenomgången. Efter analysen 

av de 13 publikationerna kan vi se en röd tråd genom forskningen, dock med några 

få avvikelser. Den tidigare forskningen definierar begreppet digitala verktyg som 

datorer, surfplattor, applikationer och olika programvaror. Resultatet ger oss 

möjlighet att besvara våra frågeställningar i detta avsnitt. Vi har valt att presentera 

resultatet utifrån våra forskningsfrågor: Hur påverkar digitala verktyg elevers 

skrivutveckling? Hur påverkar digitala verktyg kvalitén på elevers texter? Hur 

påverkar digitala verktyg elevers motivation att skriva? Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av resultatet. 

5.1 Hur påverkar digitala verktyg elevers skrivutveckling? 

Förr handlade skrivning om pennfattning, papprets placering och formandet av 

bokstäver, till skillnad från idag då barn får sin första skriverfarenhet genom ett 

tangentbord (Mangen 2016:467). Vår studie visar att forskningen ger ett vagt 

resultat och att det finns såväl positiva som negativa effekter för elevers 

skrivutveckling när de använder digitala verktyg. Av de publikationer som berör 

skrivutveckling i vår studie är sex empiriska studier där forskaren befann sig på en 

skola för att genomföra observationer, intervjuer och videoinspelningar. Flera 
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forskare samlade också in elevmaterial. Fyra av publikationerna är 

forskningsöversikter som studerat tidigare forskning. Materialet som berör elevers 

skrivutveckling utgår från olika teorier, där vissa forskare använder sig av fler än en 

teori. I tre publikationer skriver forskarna inte vilka teorier de utgår ifrån, vilket 

vidare presenteras och diskuteras i kapitel 6.1. Sex studier utgår från den 

sociokulturella teorin, tre från den kognitiva teorin, två från pragmatismen, två från 

neurovetenskap och inlärningsperspektivet samt en från layers of awareness. 

Forskningen som ligger till grund för studien definierar begreppet skrivutveckling 

som en process där de jämför progression av elevers skrivande. Detta kan bland 

annat handla om att elever utvecklar sitt textskapande både i innehåll och struktur 

men även texten som helhet.  

Majoriteten av forskningen visar hur betydelsefull lärarens roll är i arbetet 

med digitala verktyg. De val som läraren gör har stor betydelse för elevers 

skrivutveckling och engagemang. Vilka programvaror och applikationer som väljs 

ut i undervisningen och hur läraren introducerar, presenterar och finns med som 

stöttning under textskapandet är betydelsefullt för hur elever utvecklar sitt skrivande 

(Skantz Åberg 2018:144–147; Smeda, Dakich & Sharda 2014:14; Kervin & Mantei 

2016:138–139). Resultatet från Penuels forskningsöversikt (2006:341) visar att 

lärare som tror på att arbetet med digitala verktyg gynnar elevers skrivutveckling 

blir mer positiva till att använda verktygen och integrera dem i undervisningen. 

Vidare menar Penuel (2006:341) och Fleischer (2013:72) att lärare därför behöver 

erbjudas kompetensutveckling i användandet av digitala verktyg i skolan. Lärares 

digitala kompetens är viktig för att de ska kunna ge elever stöttning under arbetet på 

ett gynnsamt sätt, vilket sedan kan bidra till elevers skrivutveckling. Skantz Åberg 

(2018:146) utgår i sin forskning från den sociokulturella teorin som innebär att 

lärande kan förstås som ett samband mellan språk och sociala handlingar (Jakobsson 

2012:153). Skantz Åberg (2018:146) beskriver utifrån sitt empiriska material ett 

exempel på stöttning när elever arbetar med digitala verktyg i sin tidiga 

skrivutveckling. Exemplet innebär att eleverna muntligt redogör för sin berättelse 

och att läraren samtidigt skriver ner den på ett papper. Därefter får eleven skriva av 

lärarens text på ett digitalt verktyg. Detta blir en modell för barnen där de får 

fokusera på att kopiera och skriva ord på tangentbord. Skantz Åberg (Ibid) menar 

dock att denna modell kan bidra till att elevernas texter blir begränsade eftersom 
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eleverna inte kan lägga till nya idéer och tankar som uppkommer under 

skrivprocessen.  

Cordero, Nussbaum, Ibaseta, Otaíza och Chiuminatto (2018:170) har utgått 

från såväl den sociokulturella teorin som den kognitiva teorin i sin forskning. Den 

kognitiva teorin är indelad i tre kategorier av kognitiva processer: hur information 

hämtas, bearbetats och används (Nationalencyklopedins internettjänst, ”Kognitiv 

psykologi”). Materialet i Corderos et. al. (2018:164) studie har samlats in genom 

observation och insamlade elevtexter. Elevtexterna visar att användandet av 

surfplattor i undervisningen ger ett positivt resultat för elevers skrivutveckling. När 

arbetet på surfplattan innehåller både text och bild ger det eleven idéer och olika 

ingångar till att börja sitt skrivande. Fleischer (2013:69) utgår från teorin layers of 

awareness som menar att medvetandet om omvärlden består av tre sfärer: temat, det 

tematiska fältet och marginalen. Med temat menar Fleischer (Ibid) det som står i 

fokus, i detta fall lärandet och resultatet. Det tematiska fältet innebär faktorer som 

påverkar temat, till exempel motivation. Till sist behandlar marginalen de faktorer 

som påverkar temat utifrån, bland annat skolans ekonomi och placering. I sin 

forskningsöversikt presenterar Fleischer (2013:70) att verktygen bidrar till att elever 

visar en bredare genreproduktion. Det sker eftersom arbetet med digitala verktyg 

gör att elever vågar testa nya arbetsformer såsom att arbeta med text, bild och ljud 

integrerat. Smeda et. al. (2014:13) har samlat in material till sin forskning genom 

observationer och intervjuer, och forskningen utgår från den sociokulturella teorin 

och pragmatismen. Inom pragmatismen är människans handlingar i fokus, det vill 

säga hur människan handlar utifrån de förväntningar hen har 

(Nationalencyklopedins internettjänst, ”Pragmatism”). John Dewey var en filosof 

inom pragmatismen som grundade begreppet learning by doing.  Begreppet innebär 

att lärandet ska börja med erfarenhet och handlingar genom interaktion 

(Cherryholmes 2000:16). I skolan ska lärandet knyta an till elevers intressen och 

arbetsformerna ska innehålla en praktisk aktivitet (Nationalencyklopedins 

internettjänst, ”John Dewey”). I Smedas et. al. (2014:13) resultat presenteras att 

arbetet med digitala verktyg och användandet av olika programvaror påverkar 

elevernas textstruktur positivt och kommunikation mellan eleverna ökar. Deras 

resultat visar dessutom att eleverna fick mer gjort på lektionerna när digitala verktyg 

fanns med i undervisningen. Dock skriver Skantz Åberg (2018:144) att eleverna 
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hade svårt med teknologin, vilket bidrog till att eleverna och läraren fick fokusera på 

de tekniska kunskaperna istället för texten och skrivandet.  

Cordero et. al. (2018:170) och Smeda et. al. (2014:16) presenterar forskning 

som visar att digitala verktyg kan nå många olika elever med olika förkunskaper och 

sätt att tänka. Det kan vara elever som med fördel skapar text genom användandet 

av bilder eller med hjälp av ljud. Verktygen kan hjälpa elever med svårigheter i 

skrivandet, till exempel svårigheter med stavning, meningsbyggnad eller strukturen 

av en text. Tekniken bidrar då till att elever kommer över sina problem med hjälp av 

till exempel ordbehandlingsprogram och talsyntesprogram. Smeda et. al. (2014:16) 

menar även att de digitala verktygen kan medföra att elever får kunskap utan att 

reflektera och vara medvetna om det, vilket forskarna menar är en positiv effekt. 

Vidare poängterar Smeda et. al. (2014:16–17) och Yamaç och Ulusoy (2016:68) att 

elever som fått möjlighet att arbeta med digitala verktyg under en längre tid och fått 

mer kunskap om tekniken skapar bättre texter. 

Mangen (2016:467) och Wollscheid, Sjaastad och Tømte (2016a:27) ställer 

sig mot användandet av digitala verktyg i de tidiga skolåren och anser att det finns 

många fördelar med att skriva för hand. När elever skriver för hand utvecklas 

finmotoriken, vilken är nödvändig för att forma och skapa bokstäver. Forskarna 

menar att detta stimulerar fler delar av hjärnan än när elever skriver på ett 

tangentbord. Fortsättningsvis skriver Mangen (2016:468–469) i sin 

forskningsöversikt som utgår från pragmatismen, att skrivande för hand har 

långvariga effekter på människans allmänna motoriska egenskaper. Om man tar bort 

skrivandet för hand i den tidiga skrivundervisningen kan det leda till stora 

konsekvenser senare i livet. Konsekvenserna presenteras dock inte av forskaren. 

Däremot presenteras det att det är viktigt att elever senare i undervisningen får 

möjlighet att lära sig skriva på ett tangentbord eftersom tekniken är en viktig del i 

dagens samhälle. Resultat från två studier visar dock att användandet av digitala 

verktyg tidigt i skrivundervisningen inte har någon betydelse för textens antal ord 

och stavningsfel jämfört med när elever skriver för hand (Wollscheid, Sjaastad, 

Tømte & Løver 2016b:75; Andrews, Freeman, Hou, McGuinn, Robinson & Zhu 

2007:331).  

Sammanfattningsvis visar forskningen att användandet av digitala verktyg 

påverkar skrivutvecklingen på olika sätt. Forskare är inte överens när det kommer 
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till att använda digitala verktyg som hjälpmedel vid skrivutveckling i de tidiga 

skolåren. Majoriteten av forskningen skriver fram att elevers skrivutveckling gynnas 

av digitala verktyg på många sätt. Dock finns det även forskning som visar att de 

digitala verktygen inte har någon större inverkan på elevers textskapande och att 

skriva med penna stimulerar fler delar av hjärnan än att skriva på tangentbord. Men 

forskningen är överens om att det är viktigt att barn i samhället får lära sig att 

använda digitala verktyg.  

5.2 Hur påverkar digitala verktyg kvalitén på elevers texter? 

Den forskning som ligger till grund för vår studie och som behandlar hur digitala 

verktyg påverkar kvalitén på elevtexter pekar åt olika håll. Av forskningen är fem 

empiriska studier och tre forskningsöversikter. De empiriska studierna är 

genomförda med metoder som observation, intervju och insamlat 

elevmaterial. Forskningen har utgått från olika teorier, där antalet per publikation 

varierar från ingen teori till tre stycken. Detta diskuteras vidare i kapitel 6.1. Av 

dessa studier utgår fem från den sociokulturella teorin, tre från den kognitiva teorin, 

två från neurovetenskap och inlärningsperspektivet, en från pragmatismen samt en 

från den socialsemiotiska teorin. Tidigare forskning som lyfts fram i avsnittet nedan 

definierar begreppet kvalité som ett sätt att mäta textens värde när det kommer till 

antal ord, stavning, grammatik, struktur och meningsbyggnad. De har sedan valt att 

studera hur detta påverkas av digitala verktyg. Det finns resultat som visar att vissa 

delar av kvalitén, såsom stavning och längd på elevtexter, gynnas av digitala 

verktyg medan andra hävdar att verktygen inte påverkar kvalitén av texterna. 

Wollscheid et. al. (2016b:75) har i sin forskning utgått från tre olika synsätt, 

vilka är den sociokulturella teorin, den kognitiva teorin samt neurovetenskap och 

inlärningsperspektivet. Med metoderna elev- och lärarintervjuer samt insamlat 

material undersöktes skillnaden på elevers skrivande vad gäller antal ord skrivna 

med hjälp av digitala verktyg och för hand. Resultatet från studien visar att eleverna 

som skrev för hand i genomsnitt skrev 32 ord medan de elever som skrev på digitala 

verktyg skrev 45 ord. Det visar att elever som använde digitala verktyg skrev 41 % 

fler ord än de elever som skrev för hand. Yamaç och Ulusoy (2016:68) har även 

utgått från den sociokulturella teorin och presenterar också ett positivt resultat om 

elevtexters längd. Efter åtta veckors arbete med digitala verktyg i 
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skrivundervisningen skrev 20 av 26 elever längre texter. Deras texter blev också 

mer välutvecklade och innehöll ett varierat ordval. Som tidigare presenterats i 

stycket har andra forskare också fått samma resultat, vilket visar att digitala texter 

innehåller fler ord och får ett bättre flyt än de texter som är skrivna för hand. De 

elever som skrev med digitala verktyg skrev fler meningar och antal ord per uppgift 

(Andrews et. al. 2007:331; Wollscheid et. al. 2016a:28).  

Dahlström (2019:1573–1574) betonar att elevers kunskap om digitala verktyg 

har betydelse för hur texten blir. Elever påstår att det går enklare att skriva när de 

vet var bokstäverna finns på tangentbordet, vilket bidrar till att de skapar mer text. 

Forskarens resultat visar även att elever anser att de kan skriva snabbare och skapa 

längre texter på grund av att de inte behöver tänka på hur de ska forma bokstäver 

eller att skriva med en läslig handstil. En elev förklarar fördelarna med att skriva på 

digitala verktyg på följande sätt: 

It's faster to just press a key instead of shaping letters, you do not have to erase. 

It is possible to write a lot and quickly and yet it is possible to read it. If you 

write by hand, you must write slowly so that it is possible to read it. 

(Dahlström 2019:1574) 

 

Däremot finns det forskning som säger motsatsen. Wollscheid et. al. (2016a:24–29) 

presenterar i sin forskningsöversikt nio olika empiriska studier som utgår från den 

sociokulturella teorin, den kognitiva teorin samt neurovetenskap och 

inlärningsperspektivet. Av dessa nio studier poängterar fem stycken att både 

kvalitén på elevers texter och texternas längd blev bättre när de skrev för hand. En 

av dessa fem studier menar att elever i årskurs fyra och sex producerade längre 

texter när de skrev för hand. 

En positiv aspekt av att använda digitala verktyg i skrivundervisningen är att 

elever kan få hjälp med stavning och grammatik genom ordbehandlingsprogram. 

Wollscheid et. al. (2016a:28–29) anser att programmen gör det möjligt för elever att 

komma igång med arbetet utan att behöva tänka på hur orden ska stavas då 

programmen hjälper och ändrar detta åt eleverna. Elever kan också producera text 

vid ett tidigare stadie i skrivutvecklingen när de får använda digitala verktyg 

eftersom de inte behöver kunna forma alla bokstäver. Smeda et. al. (2014:14) 

skriver att även lärare anser att de digitala verktygen kan hjälpa elever att förbättra 
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de områden de behöver arbeta extra med. Det kan till exempel vara stavning eller 

grammatik, då ordbehandlingsprogram kan vara fördelaktiga. Dock skriver 

Dahlström (2019:1576) att det blir svårare för lärare att få syn på vilka elever som 

har svårigheter med skrivandet när de får hjälp med bland annat stavning och 

meningsbyggnad av de digitala verktygen. En annan negativ aspekt av skrivandet 

med digitala verktyg som forskaren presenterar är att alla texter ser ut på samma sätt 

och handstilen som gör texterna personliga försvinner.  

Wollscheid et. al. (2016b:75) konstaterar i sin studie att de flesta av felen 

eleverna gjorde var att de inte använde sig av en versal i början av en ny mening. 

Detta misstag gjordes inte av eleverna som använde digitala verktyg då verktygen i 

detta fall automatiskt ändrade första bokstaven i en ny mening till en 

versal. Forskarna i studien kommenterar inga konsekvenser av verktygens 

automatiska ändringar utan presenterar endast resultatet som en skillnad i elevers 

prestation när de skriver för hand jämfört med digitala verktyg. Dahlström 

(2019:1575) framhäver positiva aspekter med att skriva med hjälp av digitala 

verktyg, där en elev i studien själv beskriver fördelarna:  

It is easier to erase. If you make a mistake, it will turn red and you don’t have 

to use a rubber. You can just press a button to clear it without making it messy. 

It looks bad when you have to use a rubber and everything on the paper turns 

grey. (Dahlström 2019:1575) 

 

De digitala verktygen gör det sålunda möjligt för elever att revidera och 

omorganisera sin text på ett enklare sätt än när de skriver för hand. Elever behöver 

inte sudda och skriva om texten för att få den på rätt plats (Dahlström 

2019:1575;Yamaç & Ulusoy 2016:68; Wollscheid et. al. 2016a:29). Yamaç och 

Ulusoy (2016:71) framhäver även en annan positiv aspekt av att skriva med digitala 

verktyg, vilken är att elever kan få sin text uppläst genom ett talsyntesprogram. När 

elever får höra vad de har skrivit kan de lättare uppfatta stavnings- och 

grammatikfel och därefter kunna redigera felen utan att behöva be om lärarens hjälp 

och stöttning.   

Till skillnad från de studier som presenterats hittills finns det forskning som 

visar att elever som skriver med digitala verktyg får ett sämre resultat när det 

kommer till stavning jämfört med elever som skriver för hand. Wollscheid et. al. 
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(2016a:24–29) menar att elever inte är vana att använda ett tangentbord. Därför 

behöver elever få kunskap om hur digitala verktyg fungerar för att kunna använda 

dem på ett gynnsamt sätt. Forskarna presenterar även resultat som visar att texter 

som skrevs på digitala verktyg och texter som skrevs för hand hade samma kvalité, 

när det handlar om idé, ord och meningar. De visar dessutom att 

ordbehandlingsprogrammen inte kan tillgodose alla behov en nybörjarskrivare har, 

utan att det även krävs stöd av en lärare. 

Smeda et. al. (2014:17–18), Andrews et. al. (2007:331) och Yamaç och 

Ulusoy (2016:68) framhäver även att digitala verktyg har stor inverkan på elevers 

texter när det kommer till innehåll. Verktygen hjälper elever att skapa en text med 

bättre meningsbyggnad, idéer, flyt och struktur. Resultaten visar att när elever fick 

använda sig av digitala verktyg fick de med alla delar som ska finnas i en berättelse. 

Däremot anser Cordero et. al. (2018:170) att de digitala verktygen distraherar eleven 

från textskapandet. Arbetet med verktygen försvårade starten av skrivandet då 

elevernas fokus istället hamnade på verktyget och dess funktioner. Lärarens roll 

blev betydelsefull då hen var tvungen att försöka få elevernas fokus tillbaka till 

uppgiften istället för på verktygens lekfulla funktioner. 

Sammanfattningsvis presenterar tidigare forskning en motstridig bild av hur 

digitala verktyg påverkar elevtexters längd och antal ord. Resultatet visar också att 

en större del av tidigare forskning anser att verktygen har en positiv inverkan på 

kvalitén hos elevtexterna, framförallt när det gäller stavning. Forskningen menar 

även att elevtexters struktur och innehåll gynnas av arbetet med digitalt 

textskapande. 

5.3 Hur påverkar digitala verktyg elevers motivation att skriva? 

Majoriteten av den tidigare forskning som besvarar frågeställningen om hur digitala 

verktyg påverkar elevers motivation är samstämmig i sitt resultat. Det finns endast 

två studier som presenterar ett negativt resultat. Av det insamlade materialet till vår 

studie är sju empiriska studier som använt metoderna intervju, observation och 

insamlat material samt tre forskningsöversikter. Tidigare forskning har använt sig av 

olika teorier. Tre studier utgår inte från någon teori, vilket diskuteras vidare i kapitel 

6.1, och två studier utgår från två olika teorier. Fyra utgår från den sociokulturella 

teorin, två från pragmatismen, en från den kognitiva teorin, en från den 
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socialsemiotiska teorin och en från layers of awareness. Enligt forskningen betyder 

begreppet motivation att elever har en vilja och ett intresse till att fortsätta arbeta 

och skriva. 

Digitala verktyg har idag stor betydelse för elevers deltagande i klassrummet.  

Ahlbäck (2018:128–129), som utgår från pragmatismen, och Yamaç och Ulusoy 

(2016:75), som utgår från den sociokulturella teorin, visar att elever som får arbeta 

med digitala verktyg blir mer motiverade till att delta under lektionerna. Forskarna 

anser också att verktygen hjälper till att öka elevers engagemang, ambition och 

entusiasm i skrivprocessen. Fleischer (2013:71) beskriver att arbetet med digitala 

verktyg även ökar elevers motivation genom att fånga lärtillfällen och öka 

möjligheterna till självständighet. Det bidrar även till ett ökat intresse för andra 

elevers lärande, och skillnaden som finns mellan skola och fritid minskar. Smeda et. 

al. (2014:15–16) menar att användandet av digitala verktyg dessutom kan tillgodose 

en större mängd behov genom att anpassa arbetet till eleverna. Elever uppfattar då 

att de digitala uppgifterna blir mer elevnära och bidrar till att stärka deras 

självförtroende. Även Andrews et. al. (2007:331) presenterar i sin 

forskningsöversikt att digitala verktyg kan ge elever en bättre självkänsla och bidra 

till att de uppfattar sig själva som bättre skrivare när de får skriva med hjälp av 

digitala verktyg istället för med penna och papper. 

Elever anser att de behöver öva på att använda digitala verktyg för att få 

kunskap och trygghet i hur de fungerar. När de känner sig säkra i användandet av 

digitala verktyg blir motivationen och engagemanget inför uppgiften större 

(Dahlström 2019:1573; Kervin & Mantei 2016:138; Penuel 2006:341). Dahlström 

(2019) har i sin forskning utgått ifrån den socialsemiotiska teorin som innebär att 

kommunikation och lärande formas multimodalt i skapande av bland annat språk, 

gester och ljud (Leijon & Lindstrand 2012:171). Forskningen är genomförd med 

intervjuer och enkäter med elever i årskurs 4–6 från olika skolor i Sverige. 

Resultatet visar att endast nio procent av eleverna inte har tillgång till en dator i 

hemmet men dock har alla elever en egen ”smartphone”. En elev i studien berättar 

att de har tillgång till surfplattor i skolan men att användandet av dem är sparsamt 

(a.a.:1572–1573). ”We have tablets at school, but my class has never used them” 

(Dahlström 2019:1573). I kapitel 5.1 nämns att lärare som har en positiv inställning 

till att arbeta med digitala verktyg använder dem mer frekvent i undervisningen. För 
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att skapa en positiv inställning behöver lärare erbjudas kompetensutveckling i hur 

digitala verktyg kan användas i undervisningen (Penuel 2006:341). 

Eftersom de digitala verktygen ofta är flyttbara bidrar det till att elever kan 

arbeta i en flexibel inlärningsmiljö, vilket gör det möjligt för elever att använda sina 

egna idéer och vara kreativa. Detta kan resultera i att elever blir mer motiverade till 

att skapa texter (Smeda et. al. 2014:14). Dahlström (2019:1575) poängterar att 

digitala verktyg kan gynna elever som har svårt att sitta still och koncentrera sig 

under en längre period. Verktygen gör det möjligt för elever att bli motiverade när 

de själva kan välja en miljö där de bäst kan fokusera och få arbetet gjort. En elev i 

studien sa följande: ”It’s easier to sit still and focus, you can sit on the couch and 

have headphones on” (Dahlström 2019:1576). Ett annat sätt digitala verktyg bidrar 

till en flexibel inlärningsmiljö är möjligheten för eleven att ta hem sitt verktyg eller 

fortsätta arbetet på det verktyg som finns i hemmet. Vissa elever anser att det är 

enklare att fokusera när de får skriva i en miljö som de känner sig trygga i. Miljön 

bidrar till att elever får en ökad motivation och känner ett större engagemang inför 

uppgiften (Kervin & Mantei 2016:138). 

I kapitel 5.2 nämns att ordbehandlings- och talsyntesprogram påverkar 

elevtexters kvalité. Forskningen säger även att programmen har betydelse för 

elevers motivation. Penuel (2006:341–342) och Smeda et. al. (2014:12) beskriver att 

användandet av lämpliga resurser och redigeringsverktyg i skrivandet på digitala 

verktyg förbättrar elevers skrivfärdigheter och motivation till att skriva. Med hjälp 

av ordbehandlingsprogram behöver elever inte fokusera lika mycket på stavning 

utan kan istället anstränga sig mer på skrivandet och texten. Dahlström (2019:1575) 

och Cordero et. al. (2017:170) beskriver att talsyntesprogram kan ha betydelse för 

elevers text och motivation till att skriva. De kan då höra sin text, vilket gör att de 

blir inspirerade och motiverade till att fortsätta skriva. Programmet gör det även 

möjligt för elever att upptäcka stavfel och fel ordföljd, vilket bidrar till att de inte 

behöver be läraren om hjälp och bli avbrutna i sitt arbete. Detta innebär att elever 

istället kan koncentrera sig på texten. En elev i Dahlströms studie (2019:1575) 

beskriver det här på följande sätt: 

It is easier to concentrate on the story when you don’t have to bother about the 

spelling and asking the teacher or a friend all the time. (Dahlström 2019:1575)  
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När elever skriver med digitala verktyg upplever de att det blir enklare att skapa text 

eftersom de inte behöver tänka på stavning eller meningsbyggnad, vilket då ökar 

deras motivation och självförtroende. De digitala verktygen ger eleverna möjlighet 

att flytta och ändra om i sin text vilket bidrar till att eleverna inte känner någon 

rädsla för att göra misstag, till skillnad från när de skriver för hand (a.a.:1574–

1575). 

Elever som inte utvecklat sin finmotorik fick med hjälp av de digitala 

verktygen möjlighet att skapa lika mycket text som de andra eleverna, vilket ökade 

deras motivation till att skriva (Dahlström 2019:1576). Yamaç och Ulusoys studie 

(2016:75) visar att med hjälp av digitala verktyg blev de elever som tidigare vägrat 

skriva för hand mer motiverade till att påbörja skrivprocessen. De insåg att de 

digitala berättelserna kunde vara multimodala och innehålla flera medier samt delas 

och ses på olika plattformar. Kervin och Mantei (2016:138) har samlat in material 

genom intervjuer, observationer och elevtexter, och även i deras forskning 

presenteras att de olika plattformarna bidrar till att elever kan dela sina arbeten och 

få respons av både lärare och klasskamrater för att kunna utvecklas som skrivare.  

Cordero et. al. (2017:170) beskriver att arbetet med digitala verktyg är mer 

lekfullt vilket ökar elevers motivation till att skriva. Digitala verktyg som har touch-

funktion gör att elever får lära sig genom att använda kroppen, vilket också kan 

bidra till att elever blir mer motiverade. Dock visar Dahlström (2019:1576) på 

motsatsen och beskriver att det inte krävs någon kroppslig aktivitet i arbetet med 

digitala verktyg. Skantz Åberg (2018:149) presenterar en negativ aspekt som 

innebär att elever blir motiverade av designen och vad teknologin kan erbjuda, 

vilket då kan distrahera dem från uppgiften. Detta kan bidra till en motsättning 

mellan elever och lärare eftersom lärarens uppgift blir att få eleverna fokuserade på 

vad de ska göra istället för att kunna erbjuda stöttning i skrivandet. 

Slutligen går det att konstatera att majoriteten av forskningen är samstämd om 

att de digitala verktygen påverkar elevers motivation positivt. Eftersom elever kan 

få hjälp med stavning och meningsbyggnad när de skriver ökar deras självkänsla 

och engagemang för uppgiften. Resultaten visar även att de digitala verktygen är 

anpassningsbara till alla elevers behov, bland annat då verktygen går att använda i 

flexibla inlärningsmiljöer. Forskningen är samstämd om att elever behöver få träna 
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på att använda digitala verktyg när de skriver; då utvecklas en säkerhet med 

användandet för att kunna skriva mer välutvecklade texter. Det negativa resultatet 

poängterar att användandet av digitala verktyg inte kräver någon kroppslig aktivitet. 

Elever kan också bli distraherade av teknologins möjligheter, vilket gör att de blir 

mer motiverade till att utforska verktygen istället för att göra uppgiften. 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet från tidigare forskning ger svar på studiens frågeställningar, dock med 

varierat och oenigt resultat. Den frågeställning som ger ett tydligt och mest enhetligt 

resultat är den om elevers motivation att skriva när de använder digitala verktyg. 

Resultatet visar att elever blir mer motiverade och engagerade till uppgiften när 

digitala verktyg är inkluderade i undervisningen. Frågeställningen om hur digitala 

verktyg påverkar elevers skrivutveckling ger ett tvetydigt resultat. Forskningen är 

inte samstämd då det finns både positiva och negativa inställningar till användandet 

av digitala verktyg. I frågeställningen som berör elevtexters kvalité finns även här 

såväl positiva som negativa aspekter där de positiva resultaten dominerar. Resultatet 

av tidigare forskning visar att forskarna har utgått från olika teorier i sina studier. 

Den teori som flest forskare använt sig av är den sociokulturella teorin följt av den 

kognitiva teorin och pragmatismen. I tre av publikationerna som ligger till grund för 

denna studie har ingen teori påträffats, vilket diskuteras i kapitel 6.1. 

Majoriteten av forskningen är samstämmig om att elever behöver få öva på 

att använda de digitala verktygen och skapa en förståelse för dem. Ju mer erfarenhet 

elever får av att arbeta och skriva med digitala verktyg, desto mer trygghet och 

säkerhet känner de inför uppgiften. När elever känner en säkerhet blir de mer 

motiverade och engagerade till att skriva (Dahlström 2019:1573; Kervin & Mantei 

2016:138; Penuel 2006:341). Annan forskning visar att elevers erfarenhet av att 

skriva med digitala verktyg även påverkar deras skrivutveckling och möjligheten att 

skapa bättre texter (Smeda et. al. 2014:16–17; Yamaç & Ulusoy 2016:68). Skantz 

Åberg (2018:144) visar att elever som inte har kunskap om, eller förståelse för hur 

de digitala verktygen fungerar, bidrar till att läraren måste lägga fokus på elevernas 

tekniska kunskaper istället för att stötta dem i deras skrivutveckling.  

Forskning som ställer sig negativ till användandet av digitala verktyg 

förklarar huruvida motoriken påverkas. Att skriva för hand får långvariga effekter 
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på människans allmänna motoriska egenskaper och stimulerar flera delar av hjärnan. 

Detta sker inte när elever får skriva på tangentbord (Mangen 2016:467–469; 

Wollschied et. al. 2016a:27). Dock kan användandet av digitala verktyg ge elever 

med sämre motorik en möjlighet att skapa text utan att behöva tänka på hur de ska 

forma bokstäverna. Detta bidrar till en ökad självkänsla och motivation till att skriva 

(Dahlström 2019:1576).  

Tidigare forskning skriver om möjligheterna som finns vid användandet av 

digitala verktyg. En av dessa är att använda olika programvaror, som till exempel 

ordbehandlings- och talsyntesprogram. Ordbehandlingsprogrammen kan hjälpa 

elever med stavning, grammatik, meningsbyggnad, ordföljd och struktur (Penuel 

2006:341–342; Cordero et. al. 2017:170; Smeda et. al. 2014:13–16). 

Talsyntesprogrammen gör det möjligt för elever att höra sin text och lättare uppfatta 

eventuella fel som finns i texten samt bli inspirerade till att fortsätta skriva 

(Dahlström 2019:1575; Cordero et. al. 2017:170; Yamaç & Ulusoy 2016:171). Det 

kan också bli enklare för elever att komma igång med texterna när de inte behöver 

tänka på stavning eller grammatik. Däremot visar Wollschied et. al. (2016a:24–29) 

att programmen inte kan tillgodose alla behov en nybörjarskrivare har och det krävs 

stöd av en lärare.  

Resultatet poängterar hur viktig lärarens roll är i arbetet med digitala verktyg. 

Hur läraren väljer applikationer och programvaror som ska finnas med i 

undervisningen är betydelsefullt för elevers skrivutveckling och engagemang. Även 

hur läraren introducerar, presenterar och stöttar eleverna i klassrummet påverkar 

utvecklingen och motivationen (Skantz Åberg 2018:144–147; Smeda et. al. 

2014:14; Kervin & Mantei 2016:138–139). Forskningen förklarar även hur viktig 

lärarens kunskap om digitala verktyg är för elevers skrivutveckling. Har läraren en 

hög digital kompetens bidrar det till att elever kan få stöttning på ett gynnsamt sätt 

(Fleischer 2013:72; Penuel 2006:341). Lärarens roll är också viktig när det kommer 

till att behålla elevernas fokus på uppgiften istället för på teknikens möjligheter och 

funktioner (Cordero et. al. 2017:170; Skantz Åberg 2018:149). 

Sammanfattningsvis går det att utifrån resultatet konstatera att det finns 

många fördelar med att använda digitala verktyg i undervisningen. Det är dock 

viktigt att elever också får möjlighet att skriva för hand och utveckla sina motoriska 
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färdigheter. Elevers användande av digitala verktyg kan såväl ha positiv som 

negativ påverkan på elevers skrivutveckling, texters kvalité och elevers motivation. 

6 Diskussion och slutsats  

I följande avslutande del diskuteras studiens olika kapitel. Avsnittet inleds med en 

diskussion om den tidigare forskningens resultat, och därefter diskuteras valet av 

metod för den här studien. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning som kan 

vara relevant utifrån studiens innehåll. 

6.1 Resultatdiskussion 

Av den empiriska forskning som ligger till grund för vår studie har endast två 

stycken valt att använda sig av enkäter som insamlingsmetod och då inkluderat allt 

från 99 elever till 222 lärare. I de andra empiriska studierna har forskarna använt sig 

av intervjuer med, observationer på eller insamlat material från en till 92 elever. 

Denna forskning är i genomsnitt gjord på 35 elever, vilket gör att det går att 

ifrågasätta generaliserbarheten i resultaten. Om studierna var gjorda på olika skolor, 

involverat fler klasser, elever och lärare samt använt samma insamlingsmetod hade 

resultatet blivit bredare. Om fler studier använt sig av samma metoder hade resultat 

gått att jämföra på ett mer trovärdigt sätt, vilket hade lett till att resultatet hade blivit 

generaliserbart.  

Samhället har idag blivit digitaliserat, vilket bidrar till att digitala verktyg är 

ett aktuellt hjälpmedel i skolan. Av de publikationer som ligger till grund för vår 

studie är nio publicerade under de senaste tre åren. Resterande fyra är publicerade 

tidigare än år 2016 (se bilaga 2). Detta visar att användandet av digitala verktyg som 

ett hjälpmedel för elevers skrivande är något nytt, vilket gör att mängden forskning 

på elevers tidiga skrivutveckling är begränsad. Av de träffar som påträffades under 

sökningen var majoriteten av tidigare forskning gjord på äldre elevers skrivande, det 

vill säga elever i åldrarna 14–19 år, och därför irrelevant för denna studie.  

Utifrån resultatet av tidigare forskning kunde studiens frågeställningar 

besvaras med varierad mängd resultat. Efter att ha studerat resultatet från tidigare 

forskning blev även andra intressanta frågor och ämnen synliga som inte var 

relevanta för studien. Ett intressant ämne som uppkom efter analysen av den tidigare 
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forskningen var hur skolans ekonomi och tillgången till digitala verktyg påverkar 

elevers digitala kompetens. I kunskapskraven (Skolverket 2019b:263) för svenska i 

årskurs tre står det att elever ska kunna skapa enkla texter med hjälp av digitala 

verktyg. Elever borde därför ha tillgång till att få öva och testa att skriva med 

digitala verktyg och då kunna utveckla sin digitala kompetens för att kunna nå 

målen i årskurs tre. I resultatet presenteras forskning som visar att många skolor har 

tillgång till digitala verktyg, men att användningen är begränsad. 

Ett annat intressant ämne är hur lärarens roll påverkar elevers skrivutveckling. 

Resultatet poängterar även hur viktig lärarens roll är i allmänhet för elevers lärande. 

Mycket av forskningen handlar om lärare och hur undervisningen styr elevers 

utveckling. Resultatet visar också att läraren har en viktig roll när det kommer till att 

veta hur de digitala verktygen ska användas på bästa sätt för att gynna elevers 

lärande. I två publikationer av den tidigare forskningen poängteras lärares digitala 

kompetens. En av dessa är Penuel som publicerade sin forskning 2006. Eftersom 

denna forskning publicerades för mer än tio år sedan bevisar det att lärares digitala 

kompetens var ett aktuellt ämne redan då. Forskning från de senaste sex åren visar 

att valet av programvaror och applikationer samt i vilka undervisningssituationer de 

digitala verktygen används, är viktig för elevers utveckling. Utifrån tidigare 

forskning går det att se hur begreppet digital kompetens har utvecklats. Förr 

handlade det om att ha en förståelse för verktygens funktioner och nu innehåller det 

även att ha kunskap om programvaror och vilken påverkan digitala verktyg har på 

undervisningen. Bristen på lärares digitala kompetens kan vara en bidragande faktor 

till att de digitala verktygen inte används i undervisningen. 

I läroplanen för svenska i årskurs 1–3 och 4–6 (Skolverket 2019b:258–260) 

står det att elever ska lära sig skriva med såväl digitala verktyg som penna och 

papper. Elever ska också kunna skapa texter med ett samspel mellan text och bild, 

både med och utan digitala verktyg. Utifrån studiens resultat går det att dra 

slutsatsen att elever bör använda digitala verktyg men också penna och papper i 

skrivandet. Det går då att se ett samband mellan läroplanen för svenska (Skolverket 

2019b:257–268) och den tidigare forskning som presenterats eftersom Skolverket 

(Ibid) skriver att elever ska kunna skapa text såväl med digitala verktyg som med 

penna, vilket även tidigare forskning presenterar. Detta visar att Skolverket (Ibid) 

följer aktuell forskning som finns i ämnet, och eftersom lärare ska bygga sin 
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undervisning på läroplanen (Skolverket 2019b) bör även undervisningen spegla 

forskningens resultat. Denna studie kan bidra till att skapa en förståelse för lärare 

om hur digitala verktyg kan påverka elevers skrivande.  

Efter en analys av publikationerna går det att dra slutsatsen att majoriteten av 

den tidigare forskningen har använt sig av den sociokulturella teorin som grund för 

sina studier. Många forskare nämner begreppet stöttning som en viktig del i arbetet 

med digitala verktyg där stöttningen kan ges såväl från verktygen som från lärare. 

Ett exempel på stöttning som kan ges från verktygen är användningen av 

ordbehandlingsprogram, vilket bidrar till att elever inte är beroende av läraren i 

klassrummet. Utifrån resultatet om programmen går det att ifrågasätta hur elevers 

progression i textskapandet påverkas av att lärare tar mindre plats i klassrummet. 

Den sociokulturella teorin präglar dagens skola och kan vara en av anledningarna 

till att många forskare använt sig av denna teori i sin forskning.  

Tidigare forskning lyfter även pragmatismen och presenterar då Deweys syn 

på lärande. Forskningen använder sig av Deweys begrepp learning by doing som 

handlar om att människor lär sig genom att göra. Utifrån de publikationer som utgår 

från pragmatismen går det att dra slutsatsen att elevers lärande gynnas av upprepad 

användning av digitala verktyg, vilket skapar en säkerhet hos eleverna och resulterar 

i att de skapar bättre texter. En forskare (Mangen 2016:459) utgår från learning by 

doing som att elever lär sig genom att aktivera kroppen. Forskaren menar att 

kroppen aktiveras mer när elever skriver med penna och papper än när de skriver 

med digitala verktyg. Utifrån detta kan vi konstatera att pragmatismen inte endast är 

positiv till användandet av digitala verktyg och att begreppet learning by doing går 

att tolkas på olika sätt.  

Av den forskning som vår studie utgår från har det uppmärksammats att tre 

publikationer inte skriver fram någon tydlig teoretisk utgångspunkt. En av dessa 

publikationer är Kervin och Manteis (2016) empiriska studie som studerar en elevs 

användande av digitala verktyg i skrivundervisningen. Efter en analys av artikeln 

går det att dra slutsatsen att studien grundar sig på den sociokulturella teorin. 

Slutsatsen kunde dras eftersom forskarna skriver om vikten av stöttning, både från 

lärare och hemmet, vilket är ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin. 

Forskarna beskriver även att applikationerna kan anpassas efter eleverna, vilket 

bidrar till att eleverna kan utmanas och utvecklas utifrån den kunskapsnivå de 
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befinner sig i. Jakobsson (2012:159) skriver att detta är en central del i den 

sociokulturella teorin eftersom den anser att elever bör befinna sig i sin proximala 

utvecklingszon för att få ett gynnsamt lärande. Fortsättningsvis skriver Jakobsson 

(Ibid) att lärande blir mest givande när det sker i sampel med andra, vilket även 

beskrivs i Kervin och Manteis (2016) studie där eleverna först fick arbeta 

tillsammans innan de fortsatte med enskilt arbete. 

En annan publikation som inte skriver fram någon tydlig teoretisk 

utgångspunkt är Andrews et. al. (2007) forskningsöversikt. Översikten innehåller 

nio studier där varje studies resultat presenteras men dock inte deras teori. Andrews 

et. al. (2007) skriver i deras slutsats att det inte går att se en sammanhängande 

teoretisk utgångspunkt för de olika studierna och att det kan bidra till vidare 

forskning inom ämnet. Utifrån vår analys av forskningsöversikten gick det inte att 

utläsa vilken teoretisk utgångspunkt som forskarna använt sig av i arbetet med 

studierna. Ytterligare en publikation som inte skriver fram någon teoretisk 

utgångspunkt är Penuel (2006). Hans studie grundar sig i att hitta nya teorier om 

vilka typer av lärande som är möjliga i arbetet med bärbara datorer och teorier om 

införandet av tekniska hjälpmedel i klassrummet. Utifrån analysen av studien kan vi 

inte dra någon slutsats om vilken teoretisk utgångspunkt Penuels (2006) studie 

utgick ifrån.  

6.2 Metoddiskussion 

I metoden som användes för att söka fram tidigare forskning valde vi att söka i fem 

olika databaser. Detta valdes för att vi märkte att sökningarna i de första databaserna 

inte gav många relevanta träffar för studien. Därför valde vi att bredda sökningen till 

fler databaser och fick till slut fram 17 publikationer som vi valde att gå vidare med. 

För att få mer resultat hade sökningen kunnat fortsätta och innehålla andra sökord, 

vilket hade kunnat resultera i fler sökningar och till slut fler publikationer. Det 

insamlade materialet hade då blivit större och hade kunnat resultera i mer material 

att analysera. Däremot var vi tvungna att sätta en gräns för att kunna komma vidare i 

arbetet med studien. Om materialet inte hade varit tillräckligt omfattande för 

studiens frågeställningar hade vi fått göra fler sökningar. Dock behövdes inte detta 

då de 13 publikationer som valdes ut gav ett rikligt och relevant resultat.  
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Inför första analysen av de 17 publikationer som valts ut efter sökningen 

gjordes ett kategoriseringsschema. I schemat använde vi oss av nio kategorier där 

tre behandlar studiens frågeställningar. Varje publikation analyserades först ytligt 

och skrevs sedan in under de frågeställningar som publikationen besvarade. Efter att 

ha läst hela publikationerna och fått en djupare inblick i studien behövde vissa 

justeringar göras i det första kategoriseringsschemat. Detta för att vi insåg att vissa 

publikationer berörde fler av studiens frågeställningar än vad som 

uppmärksammades vid den första analysen. Efter denna upptäckt valde vi att även 

läsa igenom hela de publikationer vi tidigare valt bort för att vara säkra på att vi inte 

missat något relevant resultat. Dock påträffades inget relevant resultat, vilket gjorde 

att vi fortfarande var överens om att exkludera dem från studien. Därefter skapades 

ytterligare ett kategoriseringsschema där mer detaljerad information om 

publikationens metod, teori och resultat skrevs in. Schemat var till stor hjälp under 

arbetet med studien då det gav oss en bred och tydlig blick över materialet och blev 

något vi gick tillbaka till flera gånger under arbetet med studien. 

6.3 Vidare forskning 

Eftersom digitala verktyg är en stor del av dagens samhälle är det viktigt att elever 

får använda och bekanta sig med verktygen redan i de tidiga skolåren. Majoriteten 

av tidigare forskning är positiv till att använda digitala verktyg i 

skrivundervisningen och forskningen har främst riktat in sig på hur elevers 

motivation påverkas. Resultatet visar också att det behövs mer forskning på hur 

verktygen påverkar de yngre elevernas skrivutveckling. Vår systematiska 

litteraturstudie kan ligga till grund för en empirisk studie som studerar hur digitala 

verktyg används i skrivundervisningen och hur de påverkar elevernas utveckling. 

Resultatet visar att lärarens roll har en stor påverkan på hur digitala verktyg används 

i undervisningen. Det kan därför vara relevant att även studera lärare och hur de 

använder digitala verktyg i skrivundervisningen.  
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Databas 

& datum Sökord/sökfråga Avgränsningar Sökträffar Utvalda referenser Publikationstyp 

Libris 19-

09-30 Digitalisering* skriv* Avhandling 10 

Ahlbäck, T. 2018. Digitala 

skrivtavlor - till vad, hur och 

varför?: En studie om den 

digitala skrivtavlans betydelse 

för grundskolans digitalisering 

utifrån ett lärarperspektiv. Diss. 

Växjö : Linnéuniversitetet, 

2018. Växjö. Avhandling 

Libris 19-

09-30 Digitalt* skriv* Avhandling 38 

Skantz Åberg, E. 2018. 

Children's collaborative 

technology-mediated 

storymaking: intructional 

challenges in early childhood 

education. Diss. Göteborg : 

Göteborgs universitet. 2018. Avhandling 

OneSearch 

19-09-30 Digitalisering teaching Peer- reviewed 15 

Norqvist, L., 2016. "Learning, 

tablet, culture: coherence?" 

Universal Journal Of 

Educational Research, 4(6), 

pp.1306–1318. Artikel 

ERIC 19-

09-30 

MAINSUBJECT.EXACT("Childrens 

Writing") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Writing 

Processes") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Beginning 

Writing") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Writing 

Instruction") 

AND  

noft(digital device*) Scholarly Journals 16 

Mills, K.A. & Exley, B. 2014, 

"Time, Space, and Text in the 

Elementary School Digital 

Writing Classroom", Written 

Communication, vol. 31, no. 4, 

pp. 434-469. 

 

Mangen, A. 2016, "What Hands 

May Tell Us about Reading and 

Writing", Educational Theory, 

vol. 66, no. 4, pp. 457-477. 

 Artikel 
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Kervin, L. & Mantei, J. 2016, 

"Digital Writing Practices: A 

Close Look at One Grade Three 

Author", Literacy, vol. 50, no. 

3, pp. 133-140. 

SwePub 

19-10-28 Skrivutveckling Rapport 14 

Tyrén, L. 2008. Datorn som 

redskap i skriv- och läslärandet 

med yngre skolbarn – en 

aktionsforskningsstudie på 

Tornskolan. Göteborgs 

universitet: Institutionen för 

pedagogik och didaktik. Rapport 

SwePub 

19-10-28 Digital* skriv* Doktorsavhandling 17 

Lindh, C. 2019. I skrivandets 

spår :: elever skriver i SO. 

Malmö: Malmö universitet, 

Fakulteten för lärande och 

samhälle. Avhandling 

ERIC 19-

10-30 noft(write* motivation* digital* education*) Peer- reviewed 16 

Cordero, K., Nussbaum, M., 

Ibaseta, V., Otaíza, M.J. & 

Chiuminatto, P. 2018, "Read, 

Write, Touch: Co-Construction 

and Multiliteracies in a Third-

Grade Digital Writing 

Exercise", Journal of Computer 

Assisted Learning, vol. 34, no. 

2, pp. 162-173. 

 

Yamaç, A. & Ulusoy, M. 2016, 

"The Effect of Digital 

Storytelling in Improving the 

Third Graders' Writing Skills", 

International Electronic 

Journal of Elementary 

Education, vol. 9, no. 1, pp. 59- Artikel 
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86. 

DiVA 19-

10-31 writing development * digital Artikel 12 

Dahlström, H., 2019. "Digital 

writing tools from the student 

perspective". Education and 

Information Technologies, 

24(2), pp.1563–1581. Artikel 

OneSearch 

19-10-31 writing development* digital tools* tablet* 

Peer- reviewed 

Artikel 6 

Wollscheid, S., Sjaastad, J., 

Tømte, C., & Løver, N., 2016. 

"The effect of pen and paper or 

tablet computer on early writing 

– A pilot study." Computers & 

Education, 98, pp.70–80. 

 

Wollscheid S., Sjaastad, J., 

Tømte, C., 2016. "The impact 

of digital devices vs. Pen(cil) 

and paper on primary school 

students' writing skills – A 

research review." Computers & 

Education, 95, pp.19–35. Artikel 

ERIC 19-

10-31 

noft(effectiveness of ICT) AND noft(writ*) 

AND noft(literacy) Peer- reviewed 8 

Andrews, R., Freeman, A., Hou, 

D., McGuinn, N., Robinson, A. 

& Zhu, J., 2007. "The 

effectiveness of information and 

communication technology on 

the learning of written English 

for 5‐ to 16‐year‐olds." British 

Journal of Educational 

Technology, 38(2), pp.325–336. Artikel 

      Manuell 

sökning 
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Datum  Källa 

  
Utvalda referenser 

 

19-10-28 

Ahlbäck, T. (2018). Digitala skrivtavlor - till 

vad, hur och varför?: En studie om den 

digitala skrivtavlans betydelse för 

grundskolans digitalisering utifrån ett  

lärarperspektiv. Diss. Växjö : 

Linnéuniversitetet, 2018.  

Växjö. 

  

Fleischer, Håkan (2013). En 

elev - en dator [Elektronisk 

resurs] : kunskapsbildningens 

kvalitet och villkor i den 

datoriserade skolan. Diss. 

Jönköping : Högskolan i 

Jönköping. Avhandling 

19-10-31 

Yamac, A., & Ulusoy, M. (2016). "The 

effect of digital storytelling in improving the 

third graders' writing skills." International 

Electronic Journal of Elementary  

Education, 9(1), 59-86.  

  

Smeda, N., Dakich, E. & 

Sharda, N., 2014. "The 

effectiveness of digital 

storytelling in the classrooms: a 

comprehensive study." Smart 

Learning Environments, 1(1), 

pp.1–21. Artikel 

19-10-31 

Fleischer, Håkan (2013). En elev - en dator  

[Elektronisk resurs] : kunskapsbildningens 

kvalitet och villkor i den datoriserade skolan.  

Diss. (sammanfattning) Jönköping : 

Högskolan i Jönköping. 

  

Penuel, W. R., 2006. 

"Implementation and Effects Of 

One-to-One Computing 

Initiatives: A Research 

Synthesis." Journal of Research 

on Technology in Education, 

38(3), pp.329–348. Artikel 
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Författare och titel Ålder Insamlingsmetod Skrivutveckling Kvalité Motivation Land År Övrigt 

Andrews, R., Freeman, A., Hou, D., 

McGuinn, N., Robinson, A. & Zhu, J. The 

effectiveness of information and 

communication technology on the learning of 

written English for 5- to 16-year-olds. 

 

5–16 år Forskningsöversikt. X X X 

England, 

USA. 2007 

Flera studier, 

sammanfattning 

Cordero, K., Nussbaum, M., Ibaseta, V., 

Otaíza, M. J. & Chiuminatto, P. Read, write, 

touch: Co-construction and multiliteracies in 

a third-grade digital writing exercise. 

8–9 år 

(Grade 

3) 

Observation och 

insamlat material. X X X 

Costa 

Rica 2017 

 

Yamaç, A. & Ulusoy, M. The effect of digital 

storytelling in improving the third graders' 

writing skills. 

Third 

grade 

Primary 

school 

Observation, 

intervju, 

videoinspelning och 

insamlat material. X X X Turkiet 2016 

 

Smeda, N., Dakich, E. & Sharda, N. The 

Effectiveness of Digital Storytelling in the 

Classrooms: A Comprehensive Study. 

Prescho

ol and 

middles

chool 

Observation och 

intervju. X X X 

Australie

n 2014 

 Wollscheid, S., Sjaastad, J. & Tømte, C. The 

Impact of Digital Devices vs. Pen(cil) and 

Paper on Primary School Students' Writing 

Skills – A Research Review. 3–12 år Forskningsöversikt. 

 

X 

 

Norge 2016 

 Wollscheid, S., Sjaastad J., Tømte, C. & 

Løver, N. The Effect of Pen and Paper or 

Tablet Computer on Early Writing – A Pilot 

Study. 

Third 

grade 

Intervju och insamlat 

material. X X 

 

Norge 2016 

 

Mangen, A. What hands may tell us about 

reading and writing. 

 

Forskningsöversikt. X 

  

Skandina

visk 

forskning 2016 

Pratar om 

handstil och att 

skriva på dator, 

resten handlar 

om att läsa. 

Fleischer, H. En elev - en dator: Forskni Forskningsöversikt. X 

 

X Sverige 2013 Endast studie 1 
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kunskapsbildningens kvalitet och villkor i 

den datoriserade skolan. 

ng 1 och 

2 - 

forsknin

gsöversi

kt.  

Forskni

ng 3 och 

4 - 

gymnasi

et 

som är relevant 

för oss, 

forskningsövers

ikt. 

Skantz Åberg, E. Children's collaborative 

technology-mediated storymaking: 

instructional challenges in early childhood 

education. 6 år 

Observation, 

videoinspelning och 

insamlat material. X 

 

X Sverige 2018 

 Kervin, L., & Mantei, J. Digital writing 

practices: A close look at one grade three 

author 

8 år  

(Grade 

3) 

Intervju, observation 

och insamling av 

material. X 

 

X Wales 2016 

Kollar på en 

elev. 

Penuel, W. R. Implementation and Effects Of 

One-to-One Computing Initiatives: A 

Research Synthesis. 

 

Forskningsöversikt. X 

 

X 

Artiklar 

på 

engelska. 2006 

 Ahlbäck, T. Digitala skrivtavlor – till vad, 

hur och varför? 7–16 år Intervju och enkät. 

  

X Sverige 2018 

 Dahlström, H. Digital writing tools from the 

student perspective : Access, affordances, 

and agency 

10–12 

år Intervju och enkät. 

 

X X Sverige 2019 

 

Mills, K.A. & Exley, B. Time, Space, and 

Text in the Elementary School Digital 

Writing Classroom  

8–10 år 

(Grade 

4) Lärarperspektiv 

   

England 2014 

Handlar om att 

utveckla lärares 

kunskap för att 

se hur det 

påverkar 

eleverna. 

Forskning över 

flera år. 



Bilaga 2 – Kategoriseringsschema 1 

3(3) 

 

Norqvist, L. Learning, Tablet, Culture: 

Coherence? 

12–13 

år Elevperspektiv 

  

X Danmark 2016 

Handlar om 

lärande i stort, 

vad det är och 

vad det innebär. 

Tyrén, L. Datorn som redskap i skriv- och 

läslärandet med yngre skolbarn – en 

aktionsforskningsstudie på Tornskolan 6–9 år Lärarperspektiv X 

  

Sverige 2009 

Inget resultat. 

Bara vad hon 

kommer göra 

och hur arbete 

ska fungera. 

Lindh, C. I skrivandets spår :: elever skriver 

i SO. 13 år 

Elevperspektiv och 

Lärarperspektiv 

   

Sverige 2019 

Inget relevant, 

handlar om So-

ämnet. Är detta 

vetenskapligt? 

         

Röd - publikationer som ej uppfyller 

kriterierna 

Lila - 

kvalité 

Grön - 

skrivutveckling 

Orange - uppfyller 

alla kriterier. 

Blå - 

motivati

on 
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Titel och 

författare Åldersgrupp Syfte Studiens storlek Insamlingsmetod Teori Resultat och slutsats 

Ahlbäck, T. 

Digitala 

skrivtavlor – till 

vad, hur och 

varför? 7–16 år 

Att undersöka hur 

den digitala 

skrivtavlan har 

bidragit till 

digitaliseringen av 

skolan och hur den 

har förändrat 

undervisningen. 

Klassrumsobserv

ationer- 3 

stycken 

Intervjuer med 

lärare- 4 stycken 

Intervjuer med 

IT-pedagog- 4 

stycken 

Forskningscirkel

- 8 lärare 

Enkätundersökni

ng- 222 svar 

Kvalitativ och 

kvantitativ metod 

Pragmatism. 

John Dewey. 

Den digitala skrivtavlan kan bidra till 

skolans digitalisering men det är stora 

skillnader i hur lärare använder den 

digitala skrivtavlan i sin undervisning. 

Lärarna har en positiv inställning till 

användandet av digitala skrivtavlor. 

Den digitala skrivtavlan har bidragit till 

att helklassundervisningen har blivit 

mer digital.  

Mangen, A. 

What hands 

may tell us 

about reading 

and writing. 

 

Undersöka hur 

digitaliseringen 

påverkar elevers 

läsning och 

skrivande.  

 

Litteraturgenomgång. 

Pragmatism.  

"learning by 

doing". Vikten 

av att använda 

kroppen, det är 

viktigt att 

aktivera 

kroppen för att 

få in kunskap.  

När barn skriver för hand bidrar det till 

att hjärnan stimuleras, både av 

finmotorik men också av att visuellt se 

vad man skriver, vilket inte sker när 

man skriver på tangentbord. Visar på att 

det är dåligt att byta ut handskrift med 

tangentbord i början av 

skrivutvecklingen samt att det kan ha 

fler konsekvenser än vid bara 

skrivinlärningen.  

Fleischer, H. En 

elev - en dator: 

kunskapsbildnin

gens kvalitet 

och villkor i den 

datoriserade 

skolan. 

 

Bidra med kunskap 

om hur en-till-en 

påverkar elevers 

lärande. 

18 stycken 

publikationer 

ligger till grund 

för forskningen. 

Datainsamling- 

systematisk 

forskningsöversikt. 

"Layers of 

awareness" 

Positiva rapporter om en-till-en men lite 

forskning som är publicerad. Datorerna 

används i hög utsträckning. Eleverna 

uppskattar tillgången till information. 

Kompetensen att söka information har 

ökat. Upplevelsen till att lära blir mer 

positiv. Ökad motivation. Forskningen 

rapporterar upplevelser snarare än 

mätningar.  

Kervin, L., & 8 år (Grade 3, Ta reda på 24 elever, valt ut Samlat in data under 7 Nämner ingen Ser positivt på att skriva med digitala 
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Mantei, J. 

Digital writing 

practices: A 

close look at 

one grade three 

author 

primary 

school) 

möjligheterna att 

skriva (eller skapa 

text) i en digital 

miljö där en 

författare planerar, 

producerar och delar 

digital multimodal 

text. 

1 elevtext att 

kolla extra på. 

veckor genom 

semistrukturerade 

intervjuer med 

klassläraren, 

observationer av 

klassrumsinteraktioner 

mellan barnen och 

tekniken samt insamling 

av arbetsmaterial och 

skärmdumpar från iPad 

i olika stadier av 

skrivprocessen.  

teori. verktyg. Viktigt att överväga vilka 

metoder eleverna får använda sig av och 

hur tekniken förmedlar processen för att 

skapa text. Eleverna behöver tillgång 

till det bästa verktyget för att få hjälp att 

planera, producera och dela sina texter. 

Skrivandet i den digitala miljön är 

multimodal. Eleven tycker att det är 

roligt att skriva när han får använda 

Ipaden samt att få tillgång att ta med 

Ipaden hem och fortsätta skriva.  

Andrews, R., 

Freeman, A., 

Hou, D., 

McGuinn, N., 

Robinson, A. & 

Zhu, J. The 

effectiveness of 

information and 

communication 

technology on 

the learning of 

written English 

for 5- to 16-

year-olds. 5–16 år 

Artikeln visar på ett 

systematiskt sätt hur 

IKT påverkar 

elevers lärande och 

läskunnighet. Hur 

effektivt är 

användandet av IKT 

i undervisningen i 

engelskundervisning

en hos elever 5 till 

16 år? 

9 studier 

användes. 

Litteraturgenomgång. 

Författarna har använt 

sig av vissa sökscheman 

och kriterier för att hitta 

relevant forskning.  

Nämner ingen 

teori. 

En tidigare forskning säger att IKT 

varken är gynnsam eller skadlig. 

Forskning om IKT är fortfarande i ett 

förberedande stadie vilket innebär att 

det inte finns så mycket forskning om 

ämnet. IKT påverkar mer elevernas 

motivation snarare än 

skrivutvecklingen. En forskning (pre-

school) visar att datoranvändningen 

resulterade i mer skrivande, vilket 

innebar fler meningar och fler antal 

skrivna ord. En annan forskning visar 

att eleverna fick en bättre självkänsla 

när de skrev på datorn samt att de kände 

sig som bättre författare när de fick 

skriva på datorn jämfört med att skriva 

med penna.  

Yamaç, A. & 

Ulusoy, M. The 

effect of digital 

storytelling in 

improving the 

Primary 

school 

Syftet är att avslöja 

vilka effekter 

användandet av 

digitalt textskapande 

har på elevers 

26 elever 

Rektorn och 

lärare blev 

intervjuade. 

Observationer, 

semistrukturerade 

intervjuer med studenter 

och lärare, 

studentdagböcker, ljud- 

Sociokulturell 

teori 

Eleverna levererade bättre produkter när 

det gäller idéer, ordval, 

meningsuppbyggnad och hade 

utvecklade sina berättarkunskaper i 

slutet av projektet. Eleverna 
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third graders' 

writing skills. 

skrivutveckling.  och videoinspelningar 

samt elevmaterial. 

Skolan valdes ut efter 

plats, tillgången till 

internet samt efter 

samarbetsförmågan. För 

att bedöma elevernas 

texter tittade man på 

längd, kvalité och 

textens uppbyggnad. 

Varje berättelse blev 

kollad på av två olika 

forskare med hjälp av 

““6+1 Writing Traits 

Rubric” and “Story 

Elements Rating Scale”. 

Man har även använt sig 

av "Wilcoxon Signed 

Ranks Test" och 

“Digital Story 

Assessment Rubric” för 

att bedöma texterna. Det 

gjordes ett test innan 

och efter för att kunna 

se elevernas utveckling.  

samarbetade och skrev texter ihop 

vilket ökade deras självförtroende. 

Resultaten visar att det digitala 

textskapandet ökade elevernas vilja till 

att delta då vissa elever vägrade att 

skriva tidigare men nu istället ville 

delta.  

Penuel, W. R. 

Implementation 

and Effects Of 

One-to-One 

Computing 

Initiatives: A 

Research 

Synthesis. 

 

Sammanställer 

resultat av 

genomförandet och 

effekterna av "en till 

en undervisning" av 

forskning från olika 

länder.  

Frågeställningarna 

handlar om vilken 

forskning som finns 

Litteraturgenomg

ång. Undersökte 

30 separata 

studier. 

De sökte efter material i 

engelska tidningar och 

webbsidor. Därefter 

gjordes sedan ett urval 

av artiklar efter 

specifika krav som 

texterna behövde 

innehålla. Två personer 

läste sedan igenom 

sammanfattningen på 2–

Ingen teori 

presenteras. 

Resultatet visar på att skolor använder 

digitala verktyg till olika syften. Elever 

använder datorerna mest till att skriva, 

ta anteckningar, surfa osv. Lärarens 

attityd och kunskap om digitala verktyg 

påverkar elevernas genomförande och 

framgång i användandet kring digitala 

verktyg. Elever som använder digitala 

verktyg förbättrar ofta sin tekniska 

kompetens och skickligheten i att 
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inom området och 

vad de säger.  

3 sidor för att hitta ett 

mönster i materialet och 

när detta var gjort kunde 

de sedan kategorisera 

materialet.  

använda ordbehandlingsverktyg för att 

förbättra sina skrivfärdigheter. Hälften 

av materialet visade på att elever får 

mer motivation av att använda en-till-en 

undervisning. 

Smeda, N., 

Dakich, E. & 

Sharda, N. The 

Effectiveness of 

Digital 

Storytelling in 

the Classrooms: 

A 

Comprehensive 

Study. 

Preschool and 

middleschool 

Att undersöka 

effekterna av digitalt 

berättande för 

elevers lärande samt 

motivation. Syftet är 

också att ta reda på 

lärarnas uppfattning 

om elevers lärande 

genom digitalt 

berättande.  

5 olika lärare i 

preschool. 

Studien pågick 

under 2 terminer 

men varje lärare 

observerades i 7–

17 dagar. 

Studentgruppern

a varierade 

mellan 8–92 

elever. 

Först användes 

klassrumsobservationer 

där de använder ett 

observationsverktyg 

från "WestEd". För att 

få reda på lärarnas 

uppfattning så användes 

intervjuer. För att få 

bästa resultat gick 

lärarna på en workshops 

om hur de kan använda 

IKT i undervisningen 

innan observationerna 

genomfördes.  

Sociokulturellt, 

även 

pragmatism. 

Utgår ifrån 

Vygotskys 

teorier. Pratar 

även om 

"learning by 

doing". 

Resultatet visar att eleverna alltid var 

engagerade i klassrummet och gillade 

att använda datorn. När eleverna var 

som mest engagerade skiftade beroende 

på årskurs. Arbetet med digitala verktyg 

ökade kommunikationen och 

samarbetet blev bättre. Eleverna kan 

också dela sina texter med varandra på 

internet vilket bidrar till samarbete. 

Arbetet med digitala verktyg ökar 

motivationen hos de elever som har 

svårigheter med att läsa och skriva då 

man kan anpassa inlärningen efter 

elevens behov. Digitala berättelser kan 

hjälpa elever med uppgifter de tidigare 

tyckte var svåra, till exempel 

meningsuppbyggnad, stavning och 

grammatik så de tillslut kan övervinna 

sina problem. Lärarna var positiva till 

att använda sig av digitalt berättande i 

undervisningen.  

Cordero, K., 

Nussbaum, M., 

Ibaseta, V., 

Otaíza, M. J. & 

Chiuminatto, P. 

Read, write, 

touch: Co-

construction Grade 3 

Att förstå hur 

multimodalitet och 

teknik kan arbeta 

tillsammans för att 

utveckla elevers 

läsning och 

skrivande samt hur 

en specifikt 51 elever 

Observation, insamlat 

material. 

Analyserade på vilka 

olika sätt deltagarna 

konstruerade sina texter 

under den aktivitet som 

genomfördes i studien. I 

studien använder 

Utgår ifrån 

Vygotsky och 

den 

sociokulturella 

teorin. 

De skriver även 

om Piaget, 

kognitivism. 

Resultatet visar på att elevernas texter 

utformades på olika sätt och i olika 

genrer genom att arbeta med bild och 

text på detta sätt (med digitala verktyg). 

Eleverna som använde föremålen och 

sina bilder för att återberätta berättelsen 

i sin egen text var de texter som visade 

sig vara svagast. Detta kan bero på att 
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and 

multiliteracies 

in a third-grade 

digital writing 

exercise 

interaktiv 

pekskärmsfunktion 

kan ha en positiv 

påverkan på 

elevernas skrivande.  

eleverna en surfplatta.  

Undersökningsmetoden 

var en tematisk analys. 

Därefter kategoriserades 

texterna i 6 kategorier 

och utifrån dessa hittade 

de sedan likheter och 

delade in texterna i tre 

kategorier. 

eleverna fastnade i bilderna och de 

föremål som fanns eftersom de kände 

att de var tvungna att använda de. Alla 

elever satt fokuserade och genomförde 

uppgiften i 45 min. Forskarna anser att 

det beror på att arbetet med surfplattan 

gav de ett flow och motivation till att 

skriva. Att dra omkring objekten var de 

som eleverna tyckte var roligast. 

Resultatet visar på ett denna metod 

hjälper till att stötta elevernas 

skrivprocess, både genom läsning och 

skrivning vilket ger eleverna något att 

börja med när de sedan står inför det 

egna textskapandet. Genom att använda 

sig av text, stillbilder och rörliga objekt 

får eleverna en multimodal palett vilket 

ger eleverna många olika ingångar att 

komma igång med textskapandet. Det 

visar på att användningen av 

pekskärmsfunktion ökar elevernas 

motivation men det behövs mer 

undersökning för att förstå exakt hur 

dessa funktioner kan stödja specifika 

multimodala skrivutmaningar. 

Wollscheid, S., 

Sjaastad J., 

Tømte, C. & 

Løver, N. The 

Effect of Pen 

and Paper or 

Tablet 

Computer on 

Early Writing – 

A Pilot Study. Third grade 

Att undersöka 

effekterna av vilket 

skrivverktyg som 

används (surfplatta 

eller penna och 

papper) och vilket 

testformat (digitalt 

eller penna och 

papper) som 

används i 

Två olika skolor, 

två klasser på 

varje skola.  

Studien använde en 

strategisk 

insamlingsstrategi där 

skolorna har besökts två 

gånger. Första gången 

intervjuades eleverna 

och lärarna och andra 

gången fick eleverna 

göra ett skrivtest. 

Studien är gjord på två 

De beskriver att 

de kan relatera 

de befintliga 

studierna till tre 

teoretiska 

utgångspunkter, 

sociokulturell 

teori, kognitiv 

teori samt 

neurovetenskap 

Resultatet som påträffades när det 

handlade om skrivinstruktioner var att 

det inte blev någon skillnad i elevernas 

texter när de kom till antal ord eller 

stavfel mellan de grupper där en 

använde surfplatta och en penna och 

papper.  

 

När eleverna skulle utföra testet på 

surfplatta jämfört med penna och 
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textuppgifter till 

elever i de tidiga 

skolåren.  

olika skolor. Varje skola 

har haft två grupper som 

har varit med i studien. 

En grupp som bara har 

använt penna och 

papper och en grupp 

som har använt 

surfplatta. Studien 

genomfördes under tre 

månader och avslutades 

med ett skrivtest.  

och 

inlärningsperspe

ktivet. 

papper blev det stor skillnad. Eleverna 

som använde surfplatta skrev 41% fler 

ord och hade allt mindre stavfel jämfört 

med dem som skrev för hand.  

Skantz Åberg, 

E. Children's 

collaborative 

technology-

mediated 

storymaking: 

instructional 

challenges in 

early childhood 

education. 6-åringar 

Innehåller fyra olika 

delstudier. 

Syftet är att få en 

förståelse om de 

situationer som 

uppstår när eleverna 

instrueras till digitalt 

berättandeskapande 

i grupp/par i 

förskoleklass. Man 

vill skapa en djupare 

förståelse om 

samspelet mellan 

eleverna, lärarna och 

tekniken. En förskoleklass. 

Metoden som använts i 

studierna är 

videoinspelning som 

transkriberades, 

observation och 

insamlat material. 

Gruppstorleken på 

eleverna varierade 

mellan 4–16 barn, 

ibland arbetade eleverna 

i par.  

Sociokulturell, 

tar upp viktiga 

begrepp inom 

den 

sociokulturella 

teorin som 

sedan diskuteras 

vidare i 

avhandlingen, 

tex. stöttning. Se nedan 

Delstudie 1  F-klass 

Att ta reda på hur 

elevernas 

berättaraktiviteter 

medieras av lärarens 

instruktion, hennes 

deltagande och 

teknologin. 8 barn + lärare 

Åtta barn arbetade i par 

varav två par och 

lärarens instruktioner 

spelades in. 

Berättelserna gjordes på 

bärbar dator i ”Liber 

Office” samt med hjälp 

av två talsyntesprogram.  Sociokulturell 

Analysen visar att lärarens introduktion 

av aktiviteten har stor betydelse för 

elevernas vidare arbete och möjligheter 

att delta och reglera sina handlingar. 

Barnen drog nytta av 

talsyntesprogrammet men hade 

svårigheter att hantera teknologin vilket 

gjorde att läraren främst ställde frågor 
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om detta istället för elevernas 

textskapande.  

Delstudie 2 F-klass 

Att hitta sambandet 

mellan den 

interaktion som sker 

i klassrummet vid 

digitalt textskapande 

och det producerade 

texterna.  8 barn + lärare 

Åtta barn och en lärare 

deltar och använder 

programmet 

”Storybird”. 

Videomaterial är 

insamlat och 

transkriberat.  Sociokulturell 

Programvarans bilder är viktiga och 

motiverar eleverna till att arbeta. 

Berättelserna blir dock inte så 

sammanhängande. Läraren insåg att 

vissa elever inte behärskar skriftspråket 

och skriver därför ner de eleven säger 

så de kan kopiera detta in i uppgiften. 

Detta begränsar elevernas textmängd.  

Delstudie 3 F-klass 

Att granska barnens 

turtagande för att 

kunna se vilka 

strukturerande 

resurser som de 

använder sig av. 16 barn + lärare 

16 barn i förskoleklass 

deltar i studien men två 

flickors berättande med 

”Storybird” valts ut för 

analysering. 

Videoinspelningar 

genomfördes och 

transkriberades.  Sociokulturell 

Resultatet visar att eleverna använder 

sig av många strukturerande resurser 

som både stöttar berättandeskapandet 

men som också begränsar det. Den 

största strukturerande resursen är 

uppgiften och programmet som 

används.  

Delstudie 4 F-klass 

Att undersöka de 

aktiviteter som 

uppstår när elever 

ska skapa en saga på 

en interaktiv 

skrivtavla. Man vill 

ta reda på hur 

läraren och eleverna 

lyckas fokusera när 

digital teknik är 

inblandad. 4 barn + lärare 

En lärare och fyra barn 

deltog i studien. Barnen 

fick göra en berättelse 

på en interaktiv 

skrivtavla och forskaren 

filmade, tog 

fältanteckningar och 

transkriberade.  Sociokulturell 

Teknologins design framkallade det 

kreativa visuella skapandet hos 

eleverna. Det skapades en spänning 

mellan lärarens försök att stötta 

eleverna i att muntligt berätta och 

elevernas vilja att undersöka 

teknologins funktioner.  

Dahlström, H. 

Digital writing 

tools from the 

student 

perspective : 10–12 åringar 

Att förstå och 

diskutera elevernas 

förhållande till 

åtkomsten av 

digitala medier, 

Det deltog 111 

elever från olika 

mellanstadier i 

centrala Sverige. 

6 klasser från 

Datainsamlingen 

började med kvalitativa 

intervjuer på 12 elever 

som valts ut efter vissa 

kriterier. Intervjuerna 

Socialsemiotisk 

teori 

Resultatet visade att nästan alla elever 

hade tillgång till ett digitalt redskap för 

att kunna skriva hemma. Många hade 

en egen surfplatta medan de har en 

dator som de delade med resten av 
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Access, 

affordances, 

and agency 

elevernas 

upplevelser med att 

skriva med digitala 

verktyg samt 

elevernas möjlighet 

och utrymme till att 

få skapa egna texter. 

fem olika skolor 

i mitten av 

Sverige. 

innehöll öppna frågor 

och pågick i ca 15–20 

minuter, alla intervjuer 

transkriberades. Det 

gjordes också en enkät 

som 99 elever från fyra 

skolor svarade på. 

Svaren analyserades och 

kodades ner till sex 

kategorier som passade 

ihop med svaren från 

intervjuerna. Dessa sex 

kategorier blev sedan tre 

teman.  

familjen. Alla elever hade tillgång till 

en dator i skolan och många hade även 

tillgång till surfplattor, men det var inte 

alltid eleverna fick använda de. 

Resultatet visar också på vikten av att få 

öva sig på att använda digitala verktyg. 

De som hade tillgång till 

dator/surfplatta hemma var mer 

bekväma med att använda det i skolan. 

De elever som inte hade tillgång till det 

hemma kände att de ville få öva mer för 

att kunna utnyttja verktygens alla 

möjligheter innan de sedan fick en 

uppgift. Eleverna känner att det finns 

mer hinder när de ska skriva förhand. 

När de skrev med digitala verktyg 

upplevde eleverna att det gick snabbare 

och var enklare att skriva då de inte 

behövde tänka på stavning och vågade 

då använda sig av svårare ord då 

rädslan för att göra fel minskade. Att 

kunna skriva om och flytta omkring i 

texten gjorde det enklare att skriva. De 

behövde inte tänka på att forma tydliga 

bokstäver utan kunde bara skriva på. De 

upplevde också att deras 

meningsuppbyggnad och inspirationen 

till att skriva blev bättre då de kunde 

lyssna på vad de hade skrivit. Alla 

texter ser dock lika ut och det blir 

mindre kroppsaktivitet vid användandet 

av digitala verktyg. 

Wollscheid, S., 

Sjaastad, J. & 

Tømte, C. The 3–12 år 

Att lyfta fram vad 

forskning säger om 

att skriva på digitala 

Litteraturstudie, 

10 studier. 

Först gjordes ett 

sökschema. Därefter 

tittade de på relevans 

Studierna utgår 

från olika 

teorier. 

Kognitiv teori - positiv att skriva med 

papper och penna. 

Neurovetenskap och 
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Impact of 

Digital Devices 

vs. Pen(cil) and 

Paper on 

Primary School 

Students' 

Writing Skills – 

A Research 

Review. 

verktyg jämfört med 

att skriva med penna 

och papper. 

utifrån abstract och titel 

för att sedan läsa hela 

publikationen och se om 

de passade studien. Till 

sist avgränsades 

forskningen till 10 

studier och sedan 

gjordes ett 

kategoriseringsschema. 

Sociokulturell 

teori, kognitiv 

teori samt 

neurovetenskap 

och 

inlärningsperspe

ktivet. 

inlärningsperspektivet - handskrivning 

underlättar bokstavsuppfattningen via 

processer i hjärnan. Det finns skillnader 

i resultaten i att skriva för hand jämfört 

med att skriva på dator beroende på 

ålder. 

Sociokulturell teori - positiva till att 

skriva med digitala verktyg. Elever som 

får skriva på datorer i tidig ålder 

producerar längre texter utan att kunna 

behärska språket helt. Viktigt med 

tydlig introduktion.  

 

 


