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_______________________________________________________________________ 

Litteraturstudien behandlar motivation i samband med användning av digitala skrivverktyg 

i den tidiga skrivprocessen utifrån litteraturöversiktens urval. Studien grundar sig delvis i 

vårt intresse som vuxit fram från den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi har iakttagit 

elever som upplevts omotiverade för textskapande. Med utgångspunkt utifrån 

litteraturöversiktens urval syftar studien till att undersöka hur forskning belyser den roll 

som digitala skrivverktyg har på motivation i samband med textskapande för elever i den 

tidiga skrivprocessen.  För att syftet ska uppnås utgår studien ifrån dessa frågeställningar:  

• Vilka digitala skrivverktyg används som medel för textskapandet i 

svenskundervisningen? 

• Vilka möjligheter kan användning av digitala skrivverktyg vid textskapande bidra 

med för elevers motivation? 

• Vilka utmaningar kan användning av digitala skrivverktyg vid textskapande ge 

upphov till när det gäller elevers motivation? 

Litteraturstudien baseras på tio vetenskapliga artiklar med studiens syfte som 

utgångspunkt. Majoriteten av studierna visar att digitala skrivverktyg kan vara ett sätt att 

öka elevers motivation för textskapande. De digitala verktyg som behandlas i studierna är 



 

 

dator och lärplatta. Fördelar som framkommer är att de digitala skrivverktygen möjliggör 

ett stort utrymme för val och kreativitet samt att de motoriska färdigheterna undanröjs. 

Resultatet visar även att elevernas olika erfarenheter och tillgång till digitala verktyg kan 

utmana den likvärdiga utbildningen, på grund av att alla elever inte har samma tillgång till 

digitala verktyg utanför skolan.    

_______________________________________________________________________ 

Sökord: Motivation, digitala skrivverktyg, textskapande, tidig skrivprocess 
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1. Inledning  

Kan motivationen i klassrummet öka genom att ta tillvara på elevernas intresse för digitala 

verktyg utanför skolan? Undervisningen i svenska ska integrera så väl digitala som analoga 

medel (Skolverket, 2011, s. 257). Dahlström och Boström (2017, s. 3) beskriver 

användandet av digitala resurser som en stor del av samhället idag. Barn ägnar sig åt 

textskapande på dator, surfplattor och telefoner innan de skriver för hand, vilket bidrar till 

nyfikenhet kring hur detta kan beaktas i undervisningen. Intresset kring studiens 

ämnesområde har växt fram under den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i 

grundlärarprogrammet, samt erfarenheter från skolgången. Vi har iakttagit och upptäckt 

vanligt förekommande situationer där elever inte alls varit positiva till textskapande och 

skriver därmed minsta möjliga antal ord. 

Taube (2013, s. 91) lyfter det faktum att elever ska få tillgång till de redskap som krävs för 

att lyckas i skolan. Är papper och penna de redskap som elever ska förses med eller har 

digitaliseringen möjliggjort skapande av andra verktyg såsom dator eller lärplatta, som kan 

erbjudas för att öka motivationen för textskapandet? För att bygga vidare på 

denna nyfikenhet har vi valt att ta reda på hur elever med hjälp av digitala skrivverktyg 

kan motiveras.  

Textskapandet i den tidiga skrivprocessen är en viktig del av skolans uppdrag då det är en 

rättighet för alla elever att kunna uttrycka sig och kommunicera. Att skriva är en komplex 

aktivitet där det krävs att flera processer upprätthålls samtidigt. Eleven ska skapa idéer, 

planera sin text och samtidigt kunna forma bokstäver, vilket kräver motoriska färdigheter 

(Taube, 2013, s. 61).  I den tidiga skrivprocessen skapas grunden till det fortsatta 

textskapandet genom livet. Det är därför av stor vikt att redan i början av 

skrivprocessen skapa en positiv attityd till textskapande. Motivation kan inte tas för givet 

utan behöver skapas och växa med en lust och glädje för aktiviteten. När vi åstadkommit 

något som kan bli synlig för andra, det vill säga ett påtagligt resultat så väcks 

motivationen (Lundberg, 2008, s. 69). Med hjälp av digitala skrivverktyg kan resurser 

läggas på att producera en innehållslig bra produkt istället för att lägga kraften 

på det motoriska arbetet med att forma bokstäver. 

Denna litteraturstudie har sin utgångspunkt i tidigare publikationer som undersökt hur 

elevernas motivation till textskapande påverkas av användning av digitala skrivverktyg. 

Forskningsartiklarna som ligger till grund för denna studie har hittats genom sökningar i 
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olika databaser samt kedjesökningar ur referenslistor från studier där andra forskare 

behandlat ämnet. För att undvika artiklar som inkluderade äldre elever så gjordes 

avgränsningar som den tidiga skrivprocessen samt motivation, för att höja relevansen för 

studien. Att många studier fanns kring digitala skrivverktyg och textskapande blev 

uppenbart och därför skapade det ett intresse att inrikta studien på elevers motivation. 
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2. Syfte och frågeställningar 

I denna litteraturanalys granskas tio vetenskapliga studier. I relation till dessa är syftet 

med denna studie att undersöka hur forskning belyser den roll som digitala skrivverktyg 

har på motivation i samband med textskapande för elever i den tidiga skrivprocessen  

För att syftet skall uppnås utgår studien ifrån dessa frågeställningar: 

• Vilka digitala skrivverktyg används som medel för textskapandet i 

svenskundervisningen? 

• Vilka möjligheter kan användning av digitala skrivverktyg vid textskapande bidra 

med för elevers motivation? 

• Vilka utmaningar kan användning av digitala skrivverktyg vid textskapande ge 

upphov till när det gäller elevers motivation? 
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3. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras bakgrund för studerat ämnesområde av anledning att skapa 

förståelse för studiens kommande resultat och diskussion. Innehållet har vävts samman 

med, för studien relevanta begrepp, såsom motivation (3.1), digitala skrivverktyg (3.2), 

textskapande (3.3) och tidig skrivprocess (3.4). Begreppen läggs fram i den ordning som 

presenteras i syftet där motivation är studiens huvudfokus. Slutligen beskrivs de 

styrdokument som ligger till grund för skolans arbete och som stödjer ämnesområdet (3.5).   

3.1 Motivation  

Begreppet motivation framställs som en term i Nationalencyklopedin (u.å.) som väcker ett 

beteende och riktar det mot olika mål. Taube (2013, ss. 124–125) beskriver att när man är 

motiverad innebär det att man använder sig av alla mentala resurser för att nå ett mål. 

Motivation kan väckas genom undervisningens innehåll och valda aktiviteter samt genom 

lärarens lyhördhet mot sina elever. Motivation är inte något man har eller inte har, utan 

varierar i olika situationer.   

Taube (2013, ss. 125–126) menar att den medfödda driften att förstå och att lära sig 

hämmas när upprepade negativa inlärningssituationer sker. Alltså är människor aktsamma 

för att försätta sig i situationer där de inte kommer att lyckas. De vill känna att de duger 

och motivationen är därför betydelsefull för att eleverna ska få positiva upplevelser i 

undervisningen inför framtida lärande. Att ge sig in i en situation som troligtvis kommer 

att innebära en känsla av otillräcklighet blir ingen motiverad av (Taube, 2013, ss. 125–

126).   

Motivation är drivkraften som bygger på lust och glädje inför skrivprocessen. Eftersom 

skrivprocessen är en resurskrävande aktivitet krävs att eleven är motiverad, koncentrerad 

och uthållig under skrivandet (Lundberg, 2008, s. 40). Genom skrivning med hjälp av 

digitala skrivverktyg upplevs skrivprocessen motiverande eftersom det får eleverna att 

känna glädje och engagemang för sitt skrivande (Dunn och Sweeney, 2018, s. 10) 
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3.2 Digitala skrivverktyg  

I analysmaterialet som ligger till grund för aktuell studie presenteras användning av olika 

digitala skrivverktyg. I studien nämns digitala skrivverktyg som dator och lärplatta.  

Enligt nya revideringar i styrdokumenten anges att undervisningen ska stärka elevers 

utveckling av digital kompetens från höstterminen 2018 (Nordenstam & Parmenius- 

Swärd, 2019, s. 100). Med tanke på teknikens växande framfart inom alla områden 

förändras samhället och människornas levnadsvillkor som påverkar människors språk och 

tänkande (Svensson, 2009, s. 188). I svenska klassrum har datorer funnits länge och 

Sverige redovisar de högsta siffrorna för datortäthet i landets skolor. I maj 2017 antogs en 

nationell digitaliseringsstrategi av regeringen. Detta innebar en vision om ett Sverige som 

ska vara digitalt hållbart år 2022. I samråd med detta blir skolväsendet en del av denna 

digitaliseringsstrategi och den politiska satsningen har krävt förtydliganden i 

styrdokumenten för att stärka elevers digitala kompetens (Nordenstam & Parmenius- 

Swärd, 2019, s. 101). Skolan förväntas återspegla samhället till en viss del, vilket ställer 

krav på att även skolan ska använda sig av digitala medel (Svensson, 2009, s. 188). I skolan 

förs digitala verktyg in och utmaningen blir därför hur dessa ska användas i undervisningen 

för att skapa goda förutsättningar för lärande (Svensson, 2009, ss. 173–174). Ett flertal 

elever besitter kunskaper kring digitala verktyg, men inte alltid när det handlar om de 

program som används i undervisningen. Det kan således möjliggöra ett samarbete mellan 

lärare och elever för att utveckla användandet av digitala verktyg i skolan. Svensson (2009, 

s. 188) belyser att det finns studier som visar att datoranvändningen bidragit med positiva 

effekter kring kommunikation och språkutveckling, men det finns studier där resultatet 

visar att effekten inte kan tas för givet.  

Genom att använda digitala verktyg i textskapande sammanhang 

avlägsnas bland annat eventuella motoriska problem med att forma bokstäver (Liberg, 

2014, s. 2). De digitala resurserna bidrar således med en mer lekfull ingång till kunskap 

som i sin tur bidrar till kreativitet och variation (Steinberg, 2013, s. 87). Taube (2013, ss. 

90–91) belyser vikten av att skolan ska förse elever med de redskap som behövs för att nå 

framgång i lärandet. Att lära sig skriva är en demokratisk rättighet och därav kan digitala 

skrivverktyg vara ett hjälpmedel i textskapande sammanhang.   
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3.3 Textskapande  

Begreppet textskapande är i den här studien definierat som ett generellt begrepp och 

innefattar därför alla former av text som elever skapar. Därmed är bild, rörelser och andra 

modaliteter inkluderade i litteraturstudiens beaktning och begreppet textskapande används 

istället för skrift. Detta beslut grundar sig i möjligheten att kommunicera genom olika 

multimodaliteter som de digitala verktygen medför enligt Nordenstam och Parmenius-

Swärd (2019, s. 101).  

Lundberg (2008, s. 66) beskriver att textskapande behövs för att sprida meddelanden, men 

också för att uttrycka känslor, fantasi, upplevelser, drömmar och förhoppningar. 

Textskapandet innefattar att forma idéer, stavning, textbyggande och revidering (Taube, 

2013, s. 29). Textskapandet handlar i stor utsträckning om att elever ska skapa olika texter 

för skilda syften i olika sammanhang (Dunn & Sweeney, 2018, s. 3). Att elevernas 

textskapande får ingå i ett sammanhang där eleverna känner sig motiverade och upplever 

glädje över lärandet är viktigt. Ett sammanhang kan vara att tillvarata elevernas intresse 

och anpassa textskapandet därefter. Elevernas intresse bygger till stor del på digitala 

verktyg i vår samtid. Det är därför relevant att använda dessa i textskapande för att 

eventuellt öka elevernas motivation (Dunn & Sweeney, 2018, s. 3).  

Göçen (2019, s. 1033) betonar vikten av att elever ska få skriva fritt och vara ägare av sin 

egen text. Undervisningen ska bidra till att eleven får möjlighet att skapa olika textformer 

till olika mottagare och för olika situationer med skilda syften. Därför ska eleverna få 

möjlighet att kommunicera i digitala miljöer och ta del av olika digitala texter, det vill säga 

att de själva får delta i digital kommunikation genom exempelvis textskapande 

(Skolverket, 2017, s. 6). 

Dahlström och Boström (2017, s. 2) hävdar att varierande skrivmetoder kan öka både 

motivation och intresse för textskapande. Enligt Lundberg (2008, s. 66) bör textskapande 

få utrymme redan i den tidiga skrivprocessen.  

3.4 Tidig skrivprocess 

Enligt Lundberg (2008, s. 8) framställs skrivning som ett betydelsefullt verktyg för att öka 

elevernas förståelse i olika ämnesområden. Skrivprocessen består enligt Lundberg (2008, 

ss. 49–50) av fem dimensioner. Dessa är stavning, meningsuppbyggnad och textform, 

funktionell skrivning, textskapande, intresse och motivation.  
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Skrivprocessen är en energikrävande aktivitet och sätter krav på flera dimensioner 

samtidigt. Parallellt med dessa bör eleverna samtidigt utveckla sin handstil vilket kan 

upplevas utmanade för många elever (Taube, 2013, s. 60). Idag finns det många andra 

hjälpmedel för att undvika att dessa utmaningar ska motverka intresset, som exempelvis 

dator och lärplatta (Taube, 2013, s. 67).  

Vårt val av begreppet tidig skrivprocess grundas i att utvecklingsgraden ser olika ut och 

har sin början i olika skolåldrar. Därför presenteras inte någon specifik årskurs i 

grundskolan F-3, på grund av att studien ska presentera en bred syn på en tidig skrivprocess 

oavsett ålder. 

3.5 Styrdokumenten  

Vi har valt att belysa styrdokument under ämnet svenska då språket ligger till grund i alla 

ämnen, speciellt i de tidiga skolåren.  

I det centrala innehållet för årskurs 1–3 i svenskämnet framgår att eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla förmågan att skapa texter både med och utan digitala verktyg. 

Det är lärarens uppdrag att undervisningen integrerar både digitala samt analoga resurser i 

enlighet med kursplanen i svenska (Skolverket, 2011, s. 257). De ska även få arbeta med 

länkar, film, spel, webbtexter och andra interaktiva funktioner i digitala miljöer som är 

anpassade för barn (Skolverket, 2011, s. 258). Vidare presenteras i kommentarmaterialet 

för kursplanen i svenska, att digitaliseringen påverkar vårt sätt att kommunicera och 

samspelet kring texter. Genom digitala verktyg får eleverna möjlighet att uttrycka sig på 

andra sätt än genom det talade och handskrivna ordet. För elever i yngre åldrar ligger fokus 

på att lära sig skapa texter med digitala verktyg. Kommentarmaterialet för ämnet svenska 

framhäver att eleverna behöver utveckla kunskaper i att hantera olika kommunikativa 

medel i den digitala miljön för att själv kunna producera och ta del av andra texter 

(Skolverket, 2017, s. 17).  

Enligt kursplanen i svenska ska undervisningen syfta till att eleverna ska utveckla 

kunskaper kring det svenska språket, samt ge förutsättningar att utveckla ett skriftspråk 

som bidrar till förtroende för sin språkförmåga (Skolverket, 2011, s. 257). I läroplanen 

beskrivs skolans uppdrag att sträva efter elevers vilja och en lust att lära, genom att få prova 

olika uttrycksformer som ger känsla av glädje och tillfredsställelse (Skolverket, 2011, s. 

9).  
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Skolans uppdrag är att ge elever en likvärdig utbildning. Det innebär inte att alla elever ska 

förses med samma resurser. Eleverna ska istället ges möjlighet att utvecklas utefter sina 

individuella behov, för att därmed få likvärdiga förutsättningar för vidare 

kunskapsinlärning (Skolverket, 2011, s. 6).  

4. Metodavsnitt 

I kommande avsnitt redogörs de söktjänster som har använts som grund för vårt 

analysmaterial, där sökord och sökprocess är i fokus. Inledningsvis presenteras 

informationssökning (4.1), följt av materialanalys (4.2). Slutligen det urval som ligger till 

grund för vår studie (4.3).   

4.1 Informationssökning 

För att få fram vetenskapligt material till studien söktes data från varierande söktjänster. 

Sökprocessen tog start i söktjänsten ERIC (Educational Resources Information Center) 

som är en katalog bestående av publikationer med inriktning pedagogik, vilket i sig är en 

avgränsning. Nilholm (2017, s. 39) rekommenderar även att göra avgränsningar utefter 

forskning som genomförts under utvalda ord, vilket vi applicerade i vår litteraturstudie. 

För att hitta dessa relevanta publikationer användes sökord som digital tools, writing, 

primary school, elementary school, motivation, technology (se tabell 1). Dessa sökord har 

också använts i kombination med AND och OR för att finna ett större utbud av relevant 

litteratur. Frasbeteckning är en annan funktion som möjliggör att sökningen ger resultat för 

hela frasen istället för varje enskilt ord, exempelvis ”digital tools”. Ytterligare en 

begränsning i sökningarna var kravet på att publikationerna ska vara peer reviewed som 

innebär att ämnesexperter har granskat och godkänt texten.  

 

Vi gick vidare i söktjänsten Google Scholar för att få fram fler artiklar med undersökningar 

som genomförts i Sverige. I Google Scholar använts liknande sökord som i ERIC men med 

enstaka fraser och ord så att det skulle fungera i denna söktjänst. De sökord som tillämpats 

är digital writing tools, technology, computer, early school students, primary school, early 

writing development, motivation etcetera (se tabell 1). Sökprocessen fortsatte i söktjänsten 

Primo då den har ett brett utbud av publikationstyper, vilket gav möjligheten att finna 

publikationer som inte tidigare hittats i andra söktjänster. I Primo sökte vi på Helene 

Dahlström som vi fann genom en kedjesökning.  
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Ett annat tillvägagångssätt som använts för att finna relevant litteratur har varit genom 

kedjesökning där vi fann arbeten som var relevanta för vårt syfte. I dessa arbeten gick vi 

igenom referenslistan och hittade Trageton och därigenom Takala som vi fann intressant.  

Tabell 1: Informationssökning  

ERIC Antal träffar Vald källa 

Sökning 1: “digital tools” AND 

writing AND students 

 

43 träffar 

“Digital writing tools from the 

student perspective- Access, 

affordances, and agency” 

Sökning 2: “digital tools” AND 

writing AND “elementary school” 

 

5 träffar 

1.“Creating spaces for students to 

position themselves as writers 

through experiences with digital 

writing” 

 

2. “Incorporating Digital Tools to 

Support the Writing Process” 

Sökning 3: “writing process” AND 

technology AND primary 

 

13 träffar 

“Beginning to write with word 

processing: integrating writing 

process and technology in a 

primary classroom” 

Sökning 4: (“digital device” OR 

“Tablet” OR “Keyboard” or 

“Computer” OR “iPad”) AND writing 

AND motivation 

 

 

 

246 träffar 

“Writing and iPads in the early 

years: Perspectives from within the 

classroom” 

Sökning 5: “creative writing” AND 

school AND motivation 

 

 

 

 

30 träffar 

“The effect of creative writing 

activities on elementary school 

students’ creative writing 

achievement, writing attitude and 

motivation” 

Sökning 6: “learning to write” AND 

support AND children 

12 träffar “How children can support their 

learning to write and read by 

computer in the early years of 

school” 

Kedjesökning Antal träffar Vald källa 

Tragetons (2014) referenslista 

hittades Takala (2013). Sökord: 

”Takala” 

 

1572 träffar 

 

”Teaching reading through 

writing” 

Primo Antal träffar Vald källa 

Sökning på forskare: ”Dahlström, 

Helene”  

 

30 träffar 
 

” Pros and Cons: Handwriting 

Versus Digital Writing” 

 

 

Google Scholar Antal träffar Vald källa 
Sökning 1: “Digital writing tools for 

students in early writing 

development” 

 

 

75 300 träffar 

 

“A path to better writing” 

Sökning 2: 

the iWTR-method 

 

233 träffar 

” Improving literacy skills through 

learning reading by writing: the 

iWTR-method presented and 

tested” 
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4.2 Materialanalys  

I analysen beaktas olika områden för att skapa en bättre förståelse för resultaten ur 

analyserad litteratur. För att få en bred syn på syftet är litteraturöversiktens urval baserad 

på internationella och nationella undersökningar. Vid hantering av 

undersökningsmaterialet kategoriserades den lästa litteraturen utifrån tre ämnen. Dessa tre 

ämnen som materialet organiserades utefter var: elever och digitala skrivverktyg, 

motivation och digitala skrivverktyg, samt utmaningar med skrivverktyg. Dessa ämnen 

stödjer studiens frågeställningar och syfte och kategoriserades med hjälp av färgkodning 

som en metod för att underlätta sortering i litteraturarbetet. Gul färg har använts för 

litteratur som stödjer den första frågeställningen, som belyser vilka digitala skrivverktyg 

som används för textskapande. Färgen grön användes för att urskilja den litteratur som 

stödjer den andra frågeställningen, som beskriver på vilket sätt digitala skrivverktyg kan 

öka motivation för textskapande hos elever. Den rosa färgen har slutligen använts till 

litteratur som syftar till den sista frågeställningen, där eventuella utmaningar finns vid 

användandet av digitala skrivverktyg för att höja elevers motivation i textskapandet.  

 

Nästa steg i processen var att ta hjälp av tabellen “översikt av analyserade data”. I tabellen 

framgår information om referensens titel, forskare, år, land, publikationstyp, teoretisk 

bakgrund och övergripande syften och resultat (se bilaga 1).   

4.3 Urval  

Den genomförda informationssökningen resulterade sammanlagt i tio vetenskapliga 

artiklar (se tabell 2). Sökningen har avgränsats utifrån årtal med avsikten att de 

publikationer vi fann skulle vara publicerad från år 2005 och framåt. Studien skulle 

omfatta forskning från det att den digitala tekniken tog plats i undervisningen. Studien har 

inte inkluderat undersökningar som utgått från elever med diagnoser. Anledningen till det 

är risken att resultatet syftar till specialpedagogiken, med undantag från en artikel som tog 

upp relevanta digitala skrivverktyg.  
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Tabell 2: Urvalstabell  

Namn Titel Publikationstyp Årtal Land 

 

 

Agélii, Genlott, A 

& Grönlund, Å. 

Förbättrad 

läskunnighet genom 

att lära sig läsning 

genom att skriva: 

iWTR-metoden 

presenterad och 

testad. 

 

 

 

Vetenskaplig artikel 

 

 

 

2013 

 

 

 

Sverige 

Dahlström, H. Digital writing tools 

from the student 

perspective. 

 

Vetenskaplig artikel 

2018   

Sverige 

Dahlström, H & 

Boström, L. 

Pros and Cons: 

Handwriting Versus 

Digital Writing. 

 

Vetenskaplig artikel 

2017  

Sverige 

Dunn, J & 

Sweeney, T. 

Writing and iPads in 

the early years: 

Perspectives from 

within the classroom. 

 

Vetenskaplig artikel 

2018  

Irland 

Graham, S & 

Harris, KR. 

A path to better 

writing. 

Vetenskaplig artikel 2016 USA 

 

 

 

Göçen, G. 

The effect of creative 

writing activities on 

elementary school 

students’ creative 
writing achievement, 

writing attitude and 

motivation* 

 

 

 

Vetenskaplig artikel 

 

 

 

2019 

 

 

 

Turkiet 

 

Nurmilaakso, M. 

How Children can 

Support Their 

Learning to Write 

and Read by 

Computer in the 

Early Years of 

School. 

 

Vetenskaplig artikel 

 

2015 

 

Finland 

Saulsburry, R, 

Kilpatrick, J, 

Wolbers, K & 

Dostal, H. 

Incorporating 

Digital Tools to 

Support the Writing 

Process. 

 

Vetenskaplig artikel 

 

2015 

 

USA 

Takala, M. Teaching reading 

through writing 

Vetenskaplig artikel 2013 Finland 

 

Van Leeuwen, CA 

& Gabriel, MA. 

Beginning to write 

with word 

processing: 

Integrating writing 

process and 

technology in a 

primary classroom. 

 

 

Vetenskaplig tidskrift 

 

2007 

 

Kanada 

Zoch, M, Adams-

Budde, M & 

Langston-Demott, 

B. 

Creating spaces for 

students to position 

themselves as writers 

through experiences 

with digital writing 

 

Vetenskaplig artikel 

 

2016 

 

USA 
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5. Resultat 

Under resultatdelen presenteras det resultat som framkommit ur det valda analysmaterialet. 

Underrubrikerna är placerade utan inbördes ordning i förhållande till syftet, vilket är ett 

medvetet val för att ge läsaren en tydlig förståelse för innehållet. Inledningsvis 

introduceras specifika digitala skrivverktyg för textskapande som kan användas i 

undervisningen (5.1), följt av digitala skrivverktyg för ökad motivation i textskapandet 

(5.2). Den avslutande delen uppmärksammar eventuella utmaningar med digitala 

skrivverktyg för textskapande och vad dessa kan ge upphov till i samband med motivation 

för textskapande i den tidiga skrivprocessen (5.3).   

5.1 Digitala skrivverktyg för textskapande   

Att många elever idag har hög tillgång till digitala verktyg, framkommer i Dahlströms 

(2018, s. 10) studie. Bland de digitala verktygen visade å ena sidan studien att datorn var 

mest tillgänglig i elevernas hem och majoriteten av eleverna delade datorn med de övriga 

personerna i familjen. Å andra sidan visade sig lärplattan vara det vanligaste digitala 

verktyget som eleverna var ägare av själva. I en annan studie gjord 

av Nurmilaakso (2015, s. 103) presenteras resultat där läraren svarat på frågor kring hur 

datorn kan bidra i den tidiga läs och skrivundervisningen. Resultatet visar att lärare ser 

fördelar med att använda dator av anledningen att det är lätt att redigera texten, samt att 

det gick snabbare för eleverna att skriva på datorn jämfört med att skriva för hand med 

papper och penna. Användning av digitala skrivverktyg för textskapande medförde enligt 

Dahlström och Boström (2017, s. 18) även motivation för att visa upp och dela med sig av 

texterna. När eleverna i studien skrev digitalt fanns inte samma behov av stöttning för 

stavningsåterkoppling, då talsyntesen möjliggjorde att eleverna kunde lyssna på orden och 

korrigera sig själva (Graham & Harris, 2016, s. 5).  

Lärplattan beskrivs som ett skrivverktyg av Dunn och Sweeney (2018, ss. 10–

11) som möjliggör att textskapande inkluderar ljud, musik, röster, intonation, foton och 

bilder med hjälp av olika applikationer (nedan kallad appar). Genom att 

göra textskapandet till en aktivitet som inte bara innefattar att skriva, möjliggör det en 

chans för eleverna att sätta egen prägel på texterna och skapar därmed en känsla av 

meningsfullhet, som ökar motivationen (Dunn & Sweeney, 2018, s. 10).  
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Nedan beskrivs de digitala skrivverktyg som används i litteraturstudien för att få en djupare 

förståelse för verktygens funktion (se tabell 3).  

 

Tabell 3: Översikt över behandlade digitala skrivverktyg 

 

 

 

 

 

 

Digitala verktyg Verktyg Funktion 

 

 

Lärplatta 

 

 

Digitalt verktyg 

 

Liten och smidig. 

 

Pekskärm som innebär att man 

kan vidröra skärmen utan någon 

pek mus.  

 

Dator 

 

Digitalt verktyg 

Digital enhet som kan vara 

stationär eller bärbar med 

tillhörande tangentbord.  

 

 

Lärplatta med talsyntes  

 

Digitalt skrivverktyg 

Översätter ord och bokstäver till 

ljud.  

Ger direkt respons på stavning.  

Applikationer Verktyg Funktion 

 

Skype 

 

App 

Ger möjlighet till samtal, delad 

text och kommunikation.  

 

My Story 

 

App 

Skapar egna digitala böcker med 

text, bild och ljud.  

 

Popplet  

 

App 

Tillåter användare att positionera 

ut text och grafik i olika visuella 

format. 

Bilder kan kombineras med text 

 

Book Creator 

 

App 

Tillåter användare att göra en 

bok där text, bild och ljud 

samverkar. Kan delas med andra. 

 

Microsoft Word 

 

Ordbehandlingsprogram  

Ordbehandlingsprogram där 

användaren själv skriver 

bokstäver. Tillåter att lägga in 

bilder. 
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5.2 Digitala skrivverktyg för ökad motivation  

Digitala verktyg kan vara ett sätt att vända den negativa attityden kring textskapande i 

undervisningen enligt resultatet som framkommer i Dunn och Sweeneys studie (2018, s. 

9). I studien framkommer att elever och lärare har en positiv inställning till skrivning med 

hjälp av digitala skrivverktyg. Saulsburry, Kilpatrick, Wolbers och Dostal (2015, s. 30) 

menar att de digitala verktygen som integreras i textskapande kan hjälpa lärare att motivera 

och engagera sina elever, speciellt för elever som gärna undviker skrivningen. Teknologin 

kan öka elevernas involverande, främja engagemang hos elever samt underlätta 

skrivinstruktionen. De digitala skrivverktygen är inte bara ett hjälpmedel i skrivningen 

utan också användbara för att planera och organisera textskapandet (Saulsburry et al., 

2015, s. 30).    

En annan fördel som nämns av fler forskare (Angélii Genlott & Grönlund, 2013, s. 7; 

Graham & Harris, 2016, s. 4; Dunn & Sweeney, 2018, s. 7; Dahlström & Boström, 2017, 

s. 18; Takala, 2013, s. 20) är att de digitala skrivverktygen för textskapande medförde 

interaktion och ett socialt samspel mellan elever när de delade sina texter och läste för 

varandra. Likaså nämner Van Leeuwen och Gabriel (2007, s. 423) en ökning i samspel 

mellan lärare och elever.  

Digitalt skrivverktyg erbjuder möjligheten att använda appar som innebär att eleverna kan 

integrera text, ljud, bild och design i sina berättelser, vilket kan förbättra kreativitet och 

motivation. Takala (2013, s. 17) framhäver att motivationen ökar när eleverna får välja ett 

tema av intresse och texterna blir då också mer elevcentrerade. Olika val av exempelvis 

textstorlek och framsidans layout möjliggörs vid användande av digitala skrivverktyg, 

vilket i sin tur gör texten individuell och elevbaserad. 

I resultatet av Dunn och Sweeneys (2018, s. 6) studie uppmärksammas Book Creator och 

My Story som exempel på appar där elever och lärare fått en positiv upplevelse i samband 

med textskapande. Lärare såg potentialen i användning av apparna för att öka motivationen 

hos eleverna. Eleverna upplevde att möjligheterna med de multimodala 

inlärningsmöjligheterna var viktiga när de kommunicerade på sätt som var meningsfulla 

för dem (Dunn & Sweeney, 2018, s. 14). Insamlade data från undersökningar i en annan 

studie, visade också att både elever och lärare var positiva till användning av digitala 

skrivverktyg för textskapandet (Takala, 2013, s. 30). Lärarna hävdar att det motiverar 
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och höjer intresset särskilt för livliga pojkar enligt både Takala (2013, s. 20) och Dunn och 

Sweeney (2018, s. 8) 

Lärare menar att digitala skrivverktyg hade en motivationshöjande effekt hos eleverna då 

de skrev mer text och var stolta över sitt arbete. Anledningen var att de upplevde det 

enklare att skriva på lärplatta än med penna och papper (Dunn & Sweeney, 2018, s. 8). En 

bidragande orsak till att de digitala skrivverktygen kan hjälpa elever att öka 

motivationen är enligt Zoch et al. (2016, s. 10) för att de tillåter utrymme att släppa oron 

för den fysiska och motoriska delen i textskapandet och istället fokusera på innehållet.  

Dahlström och Boström (2017, s. 22) framhäver fördelen med användning av lärplatta 

tillsammans med talsyntes. Kombinationen av de nämnda skrivverktygen visade sig vara 

till stor hjälp i skrivandet för vissa elever. Enligt Dahlström och Boström (2017, s. 19) kan 

en orsak till framgången vara möjligheten att höra hur bokstäver och ord låter i 

kombination med skrivandet. Det innebär att eleverna kan korrigera sig själva och blir 

därför inte lika beroende av läraren. Otålighet i väntan på hjälp kan därmed minska för 

eleverna, vilket kan öka motivationen. Ett annat digitalt skrivverktyg som Graham och 

Harris (2016, s. 2) nämner är ordbehandlingsprogram där man lätt kan radera, rätta till eller 

redigera sin text. Van Leeuwen och Gabriel (2007, ss. 423–424) hävdar också att eleverna 

inte har samma behov av lärarens hjälp, med anledning att ordbehandlingsprogrammet ger 

direkt återkoppling till eleverna.  

Att anpassning av miljön påverkar elevernas sätt att identifiera sig till textskapande är 

något som flera av studierna som ligger till grund för denna litteraturstudie 

uppmärksammar. I en studie gjord av Graham och Harris (2016, s. 4) framkommer ur 

resultatet att självförtroendet, motivationen och känslan av kreativitet kan öka när elever 

identifierar sig som författare. I en annan studie undersöks hur en nioårig elev med låg 

motivation till skrivande i skolan, kunde öka motivationen genom att använda dator som 

skrivverktyg (Zoch et al., 2016, s. 5). Det som visades vara effektivt för att öka elevens 

motivation var funktionen att kunna ladda upp egna bilder på Popplet som stöd för 

texten. En annan framgångsfaktor för ökad motivation var att eleven fick känna sig bekväm 

och engagerad, genom att luta sig tillbaka och använda sina datorkunskaper. Av resultatet 

visade sig eleven kunna hjälpa kamraterna tack vare sina teknikkunskaper, vilket hänvisar 

till elevernas ökade samspel som nämns ovan (Zoch et al., 2016, ss. 6 - 7).  
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Trots att det har visats att effekten av användandet av digitala skrivverktyg bidrar till ökad 

entusiasm, flexibelt lärande och individanpassat arbete, förs digitala verktyg in i 

undervisningen först i senare skolåren enligt, Takala (2013, s. 18).  

5.3 Utmaningar med digitala skrivverktyg för textskapande 

Implementering av digitala skrivverktyg behöver inte möjliggöra en ökning av 

motivationen för alla elever i samband med textskapande. Det är inte helt utan 

kontroverser att använda digitala skrivverktyg då det finns en hel del utmaningar att 

beakta, som presenteras nedan.  

Agélii Genlott och Grönlund (2013, s. 9) menar att användandet av digitala skrivverktyg 

ökar likvärdigheten i deltagandet av textskapandet och motiverar eleverna. Dahlström 

(2018, ss. 10–11) och Dunn och Sweeney (2018, ss. 14–15) motsäger påståendet 

om likvärdigheten på det sättet att alla elever inte har samma tillgång eller 

intresse för digitala verktyg utanför skolan. Alla elever bär inte samma erfarenheter och 

kunskaper att hantera dessa verktyg, vilket skapar risk för polarisering i 

undervisningen. Den motivationshöjande effekten av användningen av digitala 

skrivverktyg gäller dessutom inte för alla elever. Som stöd för detta påstående uttrycker en 

elev i studien att det kan vara svårt att hitta bokstäverna på iPaden eller 

tangentbordet, eftersom eleven inte har tillgång till dator i hemmet och är därför mer 

bekväm med att använda penna som skrivverktyg.    

Enligt Dunn och Sweeney (2018, s. 4) kan tvekan mot användning av digitala skrivverktyg 

bero på lärarens inställning och attityd. Det kan uppfattas olämpligt att tillämpa digital 

teknik i klassrummet, med tanke på att teknisk- och pedagogisk kunskap saknas kring 

integrering av digital teknik i undervisningen. Detta beskrivs även i Nurmilaaksos (2015, 

s. 100) studie där lärare är omotiverade i tänkandet kring att införa digitala verktyg 

i undervisningen av de anledningar som nämns ovan, trots att de ser många fördelar kring 

ökad motivation för textskapande.  

En annan anledning till lärares tveksamma inställning till användning av digitala 

skrivverktyg i undervisningen, är att handstilen kan bli åsidosatt  

(Nurmilaakso, 2015, s. 103). Dunn och Sweeney (2018, s. 9) framhäver även 

elevernas åsikter om användning av digitala skrivverktyg, där en elev påstår att skrivning 

för hand med penna och papper är något som också måste göras för att uppehålla 
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den motoriska färdigheten. En annan elev lyfter vikten av att stavningen bör tränas för 

hand för att inte bli automatiserad i ordbehandlingsprogram.  

I studien av Dahlström och Boström (2017, s. 6) hävdas att det är finns brister i forskningen 

om effekterna av övergången från penna till skrivande med digitala verktyg.  Den bristande 

forskningen var enligt Dahlström och Boström (2017, s. 6) hur effekten påverkar den nära 

kopplingen av uppfattning, motorisk handling och kognition. Vidare påpekas att digitalt 

skrivande försvårar elevernas minne och gör att text blir en meningslös avskrivning. 
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6. Diskussion 

I följande avsnitt presenteras och diskuteras litteraturstudiens metod under rubriken 

metoddiskussion (6.1), som följs av en diskussion av resultaten under rubriken 

resultatdiskussion (6.2). Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning (6.3).   

6.1 Metoddiskussion  

Metoddiskussionen belyser styrkor och svagheter i studien utifrån de avgränsningar som 

gjorts gällande årtal för publikation, vilka länder materialet är publicerat i 

samt åldersgrupp, det vill säga tidiga skolelever. Slutligen avslutas avsnittet med 

reflektioner kring framställning av analysmaterialet.   

De avgränsningar som gjorts i sökningsprocessen för relevant material har burit med sig 

både styrkor och svagheter. Den första avgränsningen fokuserades på artiklar publicerade 

efter år 2005, vilket innebär att vi eventuellt gått miste om relevant material som 

exkluderades genom avgränsningen. Anledningen till avgränsningen av årtal grundar sig i 

digitaliseringens framväxt som fått utrymme i skolan först under det senaste årtiondet. Det 

material som framkom genom våra sökningar gav relevant data för studiens syfte och 

frågeställningar.  

För att få en bred syn på syftet så försökte vi finna både internationellt samt nationellt 

material. Informationssökningen resulterade i både artiklar skrivna i Skandinavium samt 

utanför. Det skandinaviska materialet visade sig vara samstämmigt med det internationella, 

vilket kan ses som en styrka i arbetet. Till en början gav sökningen av artiklar skrivna 

utanför Skandinavium högt antal träffar. Dessa var dock inte relevanta då flertalet av dem 

var relaterade till elever i grundskola 4–9 eller gymnasieskola. Sökningen fick istället 

baseras på tidiga skolelever samt tidig skrivprocess i kombination med relevanta 

sökord som resulterade i fler artiklar runt om i världen. Sex av de tio artiklar som anses 

betydelsefulla blev till slut internationella, vilket kan ses som en styrka på grund av den 

breda synen som artiklar från olika länder kan ge.  

En avgränsning som gjordes var att fokusera på grundskolan och de tidiga skolåren. Att 

finna forskningsmaterial som behandlade dessa åldrar var till en början svårt. Artiklar som 

behandlade högstadieelever samt gymnasieelever var även här ett faktum. Att finna mer 

material som även inkluderade motivation, och kombinera detta med ett fortsatt sökande 

med tidiga skolelever, resulterade i relevant material.   
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Under denna sökningsprocess fann vi även material som inkluderade elever i den tidiga 

skrivprocessen med särskilda behov och eventuella diagnoser. Detta syftar till 

specialpedagogik, och en viss elevgrupp, så det materialet valdes bort. Vi vill 

att litteraturstudien ska inkludera alla elever i den tidiga skrivprocessen. Exkluderingen 

kan ses som en svaghet då materialet innehöll en del betydelsefulla resultat.   

Vi skribenter har varit aktiva i sökandet samt tagit del av forskningsresultatet med 

objektiva ögon för att i största möjliga mån utesluta personliga synsätt. Trots att en del 

sökningar ledde in oss på fel vägar så fann vi till slut det material som ligger till grund för 

den aktuella litteraturstudien. Följaktligen presenteras varje material på ett så generellt och 

objektivt sätt som möjligt.     

6.2 Resultatdiskussion  

Studien undersöker effekterna av digitala skrivverktyg på elevernas motivation för 

textskapande. Resultatet av studien visar att digitala skrivverktyg kan öka motivationen för 

textskapande. Studierna som ligger till grund för denna analys visade på många 

likheter som presenterades i resultaten, vilket begränsar möjligheten att väga skillnader 

mot varandra.  

Att digitala skrivverktyg är en del av elevernas vardag idag är något som genomsyrar 

samtliga av de studier vi analyserat. I många av fallen är detta ett argument för 

att undersökningen kring att implementera digitala skrivverktyg för att öka elevernas 

motivation påbörjats. Skolverket (2011, s. 7) belyser skolans uppdrag som bland annat är 

att väcka elevers nyfikenhet, självförtroende och kreativitet så de kan pröva idéer i 

handling. Textskapandet bör därför anpassas efter elevernas intresse (se avsnitt 3.3). 

Eleverna själva nämner glädjen och motivationen med lärplatta, som möjliggör att kunna 

lägga till andra modaliteter så som bilder och ljud (se avsnitt 5.2). Att göra sina texter 

personliga genom att välja stil och färg på texten visade sig också ha en 

motivationshöjande effekt i textskapandet.  Vidare ser vi att dessa fördelar kan innebära 

att eleverna kan individanpassa sina texter efter intresse och nivå, vilket kan underlätta 

lärarens planeringsarbete som är högst relevant inför vår framtida lärarroll. I enlighet med 

det som nämns i resultatet anser vi att redigeringsmöjligheterna som de digitala 

skrivverktygen erbjuder, kan höja motivationen eftersom utmaningarna att ändra eller 

skriva om sin text minskas (se avsnitt 5.2).  
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De digitala verktygen medförde enligt de flesta studier, ett ökat samspel i klassrummet 

både mellan eleverna, men också mellan lärare och elever. Möjligheten att dela med sig 

av, och läsa andras texter visade sig ha en stor effekt på elevernas motivation, på grund av 

att texten får en mottagare (se avsnitt 5.2). Att producera och ta del av andras texter är en 

del av kunskapsutvecklingen i hantering av kommunikativa medel (se avsnitt 3.4). 

Samspelet som uppstår mellan lärare och elever som följd av användning av digitala 

skrivverktyg framhävs även i bakgrunden (se avsnitt 3.2). Integreringen kan enligt egna 

erfarenheter underlättas genom användning av lärplatta, då den tillåter rörelse. Den är 

bärbar, vilket innebär att elever kan gå runt i klassrummet och kommunicera och hjälpa 

varandra. Detta tycks ha en positiv påverkan på elevernas motivation för textskapande (se 

avsnitt 5.2).  

Om implementering av digitala skrivverktyg för textskapandet möjliggör en mer likvärd 

undervisning, som innebär en ökad motivation för alla elever, verkar forskarna vara oense 

om (se avsnitt 5.3). Vilket förvånade oss, då vi genom andra studier fått uppfattningen om 

att digitala skrivverktyg är motivationshöjande för alla elever och därav bidrar till en mer 

likvärd undervisning. Med likvärdig undervisning menas i detta sammanhang mer 

likställda förutsättningar i skrivandet eftersom de motoriska utmaningarna undanröjs bland 

annat. Många studier nämner just att de digitala skrivverktygen möjliggör för mer 

likvärdiga förutsättningar i skrivandet i just denna mening. Bland annat sker det genom att 

alla texter har en lättläslig stil, men också genom att de motoriska utmaningarna undanröjs. 

En annan fördel är möjligheterna att kunna individanpassa utan att det märks någon 

skillnad i undervisningen. Det kan också skapas polarisering i klassrummet eftersom alla 

elever inte har samma tillgång till digitala skrivverktyg utanför skolan (se avsnitt 

5.3). Dessa paradoxala hävdanden kommer vi i vår framtida lärarroll ta hänsyn till för 

användning av digitala skrivverktyg i klassrummet. Elevernas olika nivå av erfarenheter 

blir tydliga och frågan som kan ställas, är om det gynnar motivationen för elever med låg 

tillgång till digitala skrivverktyg utanför skolan? I enlighet med skolans uppdrag som 

nämns under rubriken styrdokument i bakgrunden är det av stor vikt att se till att tillämpa 

de digitala skrivverktygen till alla elevers fördel i relation till inlärning (Skolverket, 2011, 

s. 5). 

Att det skulle gå snabbare för eleverna att skriva med digitala skrivverktyg är inte ett okänt 

påstående. Motsatsen till detta visade sig vara att elever med mindre erfarenhet av de 

digitala skrivverktygen saktade ner tempot i textskapandet efter 10 – 15 minuter (se avsnitt 
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5.3). Detta är inte helt orimligt enligt vår analys, då elever med låg tillgång till digitala 

verktyg inte har samma erfarenhet, och det blir därför mer energikrävande för dem att 

använda digitala skrivverktyg.  Det kan vara en större utmaning för eleverna att hitta 

bokstäverna på tangentbordet än att skriva med penna och papper. Detta bekräftar återigen 

att vi som lärare har ansvar att beakta möjligheter och utmaningar med användandet av 

digitala skrivverktyg i samband med textskapande. 

Något som också framkommer som en effekt av textskapande 

med digitala skrivverktyg, är att de motoriska svårigheterna undanröjs. Det verkar vara en 

bidragande faktor till att motivationen ökar, eftersom de motoriska färdigheterna inte är 

lika utvecklade hos alla elever. Det kan därför vara ett hinder för motivationen i 

textskapandet (se avsnitt 5.3), vilket även framhävs i bakgrunden (se avsnitt 3.2). 

Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna ges förutsättningar att utveckla ett 

skriftspråk som bidrar med förtroende till sin språkförmåga, vilket de digitala 

skrivverktygen kan understödja (se avsnitt 3.4). Trots denna tes är många av lärarna i 

studierna övertygade om att handstilen bör arbetas parallellt med de digitala 

skrivverktygen. Anledningen till det är vikten att upprätthålla handstilen och öva de 

motoriska färdigheterna, genom att forma bokstäverna för hand. Att handstilen är viktig 

att träna på höll även elever i studien med om (se avsnitt 5.3). Om det är elevens egen åsikt 

eller om lärarens åsikt gett inflytande på elevernas tankar kring detta kan inte bekräftas. Att 

läraren har stort inflytande på eleverna råder det ingen tvekan om utifrån studierna (se 

avsnitt 5.3). Eftersom lärarens attityd präglar undervisningen menar vi att det även bör 

medföra konsekvenser på lärandet och därmed möjligheterna för eleverna att använda 

digitala skrivverktyg i undervisningen.  

Studierna tar hänsyn till den didaktiska delen och uppmärksammar hur man arbetar med 

de digitala verktygen i textskapande för att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 

skrivning i den tidiga skrivprocessen. Det är många processer att upprätthålla för eleverna 

i den tidiga skrivprocessen (se avsnitt 3.4) och det bör därför vara av stor vikt att ta tillvara 

på elevernas intresse för att bygga motivation till textskapandet. Vilka resurser som 

används i undervisningen behöver nödvändigtvis inte vara det som avgör om eleverna är 

motiverade. Fokus borde istället riktas mot hur resurserna används för att se till att eleverna 

lyckas i den komplexa aktivitet som skrivning är, och därmed få uppleva upprepade 

positiva tillfällen i textskapandet (se avsnitt 3.1).  
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Något som vi tagit till oss genom litteraturanalysen, är att genom placering av lärplatta i 

handen på eleverna utan att ha en bakomliggande planering med syfte och mål, kommer 

förmodligen inte ge eleverna den chans till lärande som krävs. Att använda digitala 

skrivverktyg för textskapande innebär endast ett skifte från att skriva med penna och 

papper, vilket gör att läraren har samma ansvar att planera, strukturera, förbereda och 

utvärdera undervisningen för hög kvalitet. Eleverna behöver fortfarande stöd kring de 

olika texternas uppbyggnad, händelseförlopp, ordföljd etcetera, vilket vi kommer få 

uppleva i vår framtida yrkesverksamhet.   

Sammanfattningsvis var majoriteten av elever och lärare ändå positiva till att införa digitala 

skrivverktyg i samband med textskapande i den tidiga skrivprocessen. Lärarna såg 

potential med att bidra till en ökning av elevernas motivation för textskapande. En tydlig 

slutsats utifrån litteraturanalysen synliggjordes då vi upptäckte att elever mister sin chans 

till lärande, eftersom lärplatta som digitala skrivverktyg tillämpas i undervisningen utan 

bakomliggande syfte och mål. Något som vi bör beakta i vår lärarroll vid implementering 

av digitala skrivverktyg i den tidiga skrivprocessen, är att se över vad som utesluts när 

digitala verktygen tar plats i undervisningen.  

6.3 Framtida forskning  

Vad som kan utläsas utifrån det som diskuterats i resultatdiskussionen, är att de studier 

som ligger till grund för aktuell studie visar liknande resultat. Det här gör att intresset 

väcker möjligheter för framtida forskning, som rör andra faktorer som påverkar 

motivationen och elevers textskapande.   

En av studierna behandlar elevernas fysiska och psykiska hälsa, som en komplikation av 

digitala skrivverktyg för textskapande i skolan. Det är inte mycket information som 

framkommer utan endast en oro från lärare som deltagit i undersökningen. 

Vidare forskning kring elevernas motivation i samband med digitala skrivverktyg skulle 

vara av intresse. Att undersöka effekterna på elevernas hälsa, skulle vara relevant i vår 

samtid. Det eventuella beroendet i relation till hur mycket eleverna ska använda digitala 

verktyg, skulle också vara intressant att undersöka. 

I de undersökningar som ingått i studierna som ligger till grund för vår analys, är de digitala 

skrivverktygen en nyhet för eleverna i undervisningssituationen. De har alltså inte 

använt sig av digitala skrivverktyg för textskapande i skolan innan undersökningen äger 
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rum. Det hade därför varit intressant att veta om eleverna fortfarande visar samma glädje 

och motivation för textskapande med digitala skrivverktyg efter 

några års användning, eller om den motivationshöjande effekten avtar.  

Resultaten av analysen saknade, enligt vår tolkning, en jämförelse mellan olika appar och 

digitala skrivverktyg. De nämns endast under det generella begreppet “digitala 

skrivverktyg” inte specifikt vad som är för- och nackdelar med respektive medel.  Det 

väcker intresse att veta specifikt vilka digitala skrivverktyg så som lärplatta, dator eller 

olika appar ger för effekt på motivationen och vad de möjliggör. Vad är det i de olika 

programmen som gör att eleverna blir motiverade?  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Översikt av analyserade data  

 
Forskare 

Titel 

Tidskrift 

Publikations år 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

Land 

Studiens 

teoretiska 

utgångspunkt/ram 

Resultat 

Dahlström, H. 

 

” Digital writing tools 

from the student 

perspective” 

 

Springer 

(2018) 

Diskuterar elevernas olika 

tillgång till digitala verktyg 

och vad elevernas egen 

uppfattning är av att skriva 

med digitala verktyg. 

Statistiska undersökningar. 

 

Informationsgrupp 

bestående av sex klasser 

från fem olika skolor i 

Sverige. 

 

Kvalitativa intervjuer. 

 

Sverige 

Semiotiska resurser Digital åtkomst 

resulterade i ökade 

förmågor. 

 

Berättarförmåga, 

redigeringsförmåga 

och skrivförmåga 

Agélii Genlott, A., & 

Grönlund, Å. 

 

” Improving literacy skills 

through learning reading 

by writing: The iWTR 

method presented and 

tested” 

 

Idunn 

(2013) 

Undersöka hur och om 

digitala skrivverktyg har 

någon påverkan på elevers 

textskapande i olika 

skrivförhållanden. 

Explorativ med kvalitativa 

och kvantitativa metoder. 

 

Klass med 17 elever där 

eleverna fick svara på 

olika frågor och valdes 

utifrån vissa kriterier. Två 

testgrupper och två 

kontrollgrupper. 

 

Sverige 

Sociokulturell teori Hur metoden har 

påverkat elevers 

skrivförmåga. 

 

Stor förbättring av 

skrivförmåga bland 

elever som skrev 

långa texter, tydligt 

språk och struktur 

samt innehåll. 

Dahlström, H. & Boström, 

L. 

 

“Pros and Cons: 

Handwriting Versus 

Digital Writing.” 

 

Idunn 

(2017) 

Studien belyser en 

jämförelse mellan tre olika 

skrivförhållanden, lärplatta 

med talsyntes, lärplatta och 

att skriva med penna och 

papper. 

 

Syftet med studien är att 

undersöka om dessa tre 

skrivförhållanden påverkar 

elevernas skapande av 

berättande texter. 

Kvantitativa och 

kvalitativa metoder. 

Empirisk undersökning. 

 

Årskurs 4 

 

Tre skrivförhållanden som 

verktyg för skapandet av 

elevtexter. 

 

Analyseras med 

innehållsanalys. 

 

Med tillägg med dator från 

deltagarnas observationer.  

 

Sverige 

 Möjligheter och 

utmaningar med de 

3 olika 

skrivförhållanden: 

 

Talsyntes förbättrar 

elevers skrivande. 

 

Varierade 

skrivmetoder ökar 

både motivationen 

och intresse och ger 

elever möjlighet att 

förbättra sina 

färdigheter. 

 

Digitala resurser i 

klassrummet kan 

förstås som ett möte 

mellan elevernas 

förkunskaper och 

grundade 

undervisningsmetode

r. 

Dunn, J. & Sweeney, T. 

 

“Writing and iPads in the 

early years. Perspectives 

Undersöker grundskollärares 

och barns synpunkter om att 

använda iPads för att lära sig 

kompositionsskrivning samt 

hur det skiljer sig mellan det 

Tre klasser och tre lärare i 

grundskolan ingick i 

studien. 

 

Konstruktivistisk 

teori 

Elever beskriver 

fördelar med att 

använda lärplatta i 

undervisningen då det 

var roligt, fritt, 
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from within the 

classroom.” 

 

British Journal of 

Educational Technology 

(2018) 

och att använda papper och 

penna. Fördelar och 

nackdelar lyfts också med att 

använda iPads för att lära sig 

skrivning i tidig ålder. 

Lärarna deltog i 

individuella intervjuer och 

fokusgrupper gjorde med 

eleverna och elevledda 

virtuella turer på iPad. 

 

Irland och Nordirland 

spännande och 

meningsfullt. 

 

Finns behov av 

digitalt skrivande i 

skolan då det ska 

återspegla barns liv 

utanför skolan. 

Graham, S. & Harris, KR. 

 

“A path to better writing.” 

 

The Reading Teacher 

(2016) 

Lärarperspektiv 

 

Lärarens centrala roll för 

elevers motivation till 

skrivande. 

 

Evidensbaserad 

undersökning i ett klassrum. 

Lågstadieelever 

 

 

USA 

Sociokulturell teori Läraren spelar en stor 

roll för elevers 

motivation till 

skrivande. 

 

Viktigt att läraren 

skapar en lustfylld 

och motiverande 

skrivmiljö. 

 

Genom att skapa text 

via digitala 

skrivverktyg gör det 

enkelt för elever att ta 

bort, lägga till och 

flytta ord. 

Göçen, G. 

 

“The effect of creative 

writing activities on 

elementary school 

students’ creative writing 

achievement, writing 

attitude and motivation*” 

 

Journal of language and 

linguistic studies 

(2019) 

Effekten av kreativt 

skrivande för 

grundskoleelever. 

 

Aktiviteter för ett motiverat 

skrivande. 

Totalt 630 

grundskoleelever med 

turkiska som modersmål. 

 

Turkiet 

 Motivationens roll 

för ett kreativt 

skrivande. 

 

Skrivande är en 

komplex aktivitet 

 

Arbetssätt bör 

varieras vid 

skapandet av texter 

oavsett verktyg. 

 

Viktigt att följa 

samhällets 

förändring. 

Nurmilaakso, M. 

 

“How Children can 

Support Their Learning to 

Write and Read by 

Computer in the Early 

Years of School.” 

 

Journal of Teacher 

Education for 

Sustainability 

(2015) 

Undersöka hur lärare kan 

stötta elevers lärande i 

övergången mellan 

förskoleklass och årskurs 1 

samt hur elever kan lära sig 

skriva med hjälp av dator. 

Kvantitativ studie 

 

Enkätundersökning 

 

Lärare i förskoleklass och 

grundskolan 

 

Finland 

Sociokulturell teori Studien visar på att 

det är enkelt för barn 

att lära sig skriva med 

hjälp av digitala 

verktyg. 

 

Eleverna känner sig 

också motiverade av 

att använda digitala 

verktyg då det är 

enkelt att redigera sin 

text och det tar inte 

lika lång tid att 

skriva. 

Saulsburry, R, Kilpatrick, 

J, Wolbers, K & Dostal, H. 

 

“Incorporating Digital 

Tools to Support the 

Writing Process.” 

 

Digitala verktyg påverkan på 

skrivande instruktioner. 

 

Digitala verktygs påverkan 

på lärares och elevers 

motivation. 

 

Tre döva och svårt 

hörselskadade studenter i 

grundskolan som får 

använda digitala verktyg 

för att undersöka ett köp 

av ett djur. 

 

 Olika specifika 

digitala verktygs 

påverkan på elevers 

motivation. 
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Odyssey 

(2015) 

  

USA 

Skype, trådlöst 

tangentbord, lärplatta 

och appar. 

Takala, M. 

 

“Teaching reading through 

writing” 

 

British Journal of 

Learning Support 

(2013) 

Lärares och elevers 

erfarenheter av ASL-

metoden samt hur lärare 

använder sig av den. 

Kvantitativa och 

kvalitativa metoder. 

 

Ett formulär bestående av 

4 slutna och en öppen 

fråga besvarades av 22 

lärare. 

 

9 kandidat och 

masterlärarstudenter 

samlade in information till 

studien, vilket gav resultat 

med svar från 68 elever 

och 21 lärares användning 

och erfarenhet av 

metoden. Takala deltog 

även på möten där det 

diskuterades om lärares 

erfarenheter av metoden. 

 

Finland 

Sociokulturell teori 

 

Syntetisk-bottom 

upp 

Möjligheter och 

utmaningar med 

ASL metoden. 

 

Valt ämne att skriva 

om ökar motivationen 

bland elever. 

 

Lärarens syn på ASL-

metoden, som visar 

sig vara positiv. 

 

Metoden visar sig 

vara positiv för elever 

med rastlöshet. 

 

Elever skriver längre 

texter då de inte 

behöver använda sin 

motoriska förmåga 

vid textskapande 

genom digitala 

verktyg. 

Van Leeuwen, CA & 

Gabriel, MA. 

 

“Beginning to write with 

word processing: 

Integrating writing process 

and technology in a 

primary classroom.” 

 

The reading teacher 

(2007) 

Undersöker användningen av 

digitala verktyg i samband 

med textskapande samt 

användandet av 

ordbehandlingsprogram 

(utan talsyntes) som stöd. 

Klassrumsobservationer 

 

Intervjuer med lärare och 

elever. Information från 

klasslärare. 

 

Elevtexter både skrivna 

med dator och penna. 

 

Kanada 

Sociokulturell teori Studien visar att 

eleverna var positiva 

till användningen av 

digitala skrivverktyg 

då de hellre skriver 

på dator än med 

penna. De tycker att 

det var jobbigt att 

skriva med penna då 

deras händer blev 

trötta. 

 

Interaktion mellan 

lärare och elev samt 

elev och elev. 

De texter som var 

skrivna med penna 

och papper var i 

allmänhet längre än 

de som var 

sammansatta med en 

ordbehandlare. 

Zoch, M, Adams-Budde, 

M & Langston-Demott, B. 

 

“Creating spaces for 

students to position 

themselves as writers 

through experiences with 

digital writing” 

 

Texas Journal of Literacy 

Education 

(2016) 

Erfarenheter av en nioårig 

pojke, Wyatt där hans 

mamma beskriver honom 

som en pojke med 

skrivsvårigheter. 

 

Wyatt fick möjlighet att 

besöka ett ”summer camp” 

där han fick börja skriva 

texter med digitala verktyg. 

 

Kvalitativ studie 

 

 

Nioårig pojke vid namn 

Wyatt. 

 

Hur digitala verktyg kan 

motivera motvilliga 

författare. 

 

Hur författare konstruerar 

sina författaridentiteter när 

Sociokulturell teori Identiteten är nyckeln 

till vad som sker runt 

omkring en och hur 

elever integrerar med 

olika lärande 

sammanhang. 

 

Klassrumsmiljön har 

stor påverkan. 

 

Wyatt var motiverad 

till att lära sig om nya 
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Hur digitala verktyg hjälpte 

Wyatt att utveckla en positiv 

identitet. 

de skriver multimodala 

texter. 

 

USA 

digitala skrivverktyg 

och ville samarbeta 

med sina kamrater. 

 

Wyatt fick känna sig 

bra på något genom 

att visa sina kamrater 

hur datorn fungerar. 
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