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SAMMANFATTNING 
 

Skrivundervisningen i svenskämnet har under de senaste 20 åren förändrats i takt med att digitala 

verktyg implementerats i skolans arbete. Skrivande, som traditionellt skett med hjälp av papper och 

penna, sker nu i större grad med hjälp av lärplattor och datorer. Hur påverkas skrivprocessen av detta 

förändrade sätt att skriva? I vår litteraturstudie tar vi del av forskning som jämför den traditionella 

handskrivningen med det digitala skrivandet för att ta reda på hur skrivandet påverkas beroende på 

skrivsättet. Resultatet visar att digitala verktyg har bidragit till att de olika faserna av skrivprocessen 

numera vävs samman till en mer flytande skrivprocess. De digitala verktygen möjliggör att elever 

mer flytande kan bearbeta och planera sina texter. Samtidigt som forskning pekar på positiva effekter 

av att använda digitala verktyg i skrivundervisningen, så medföljer även vissa utmaningar med detta 

skrivsätt. Studien bygger på en kvalitativ textanalys av både nationell och internationell forskning.  
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1. Inledning 

För en del elever är det mödosamt att skriva för hand. Det kan till exempel bero 

på svårigheter med motoriken eller att eleven håller på att lära sig att skriva. När 

energin går åt till att forma bokstäverna blir det mindre ork kvar till innehåll, 

disposition och grammatik. Eleverna kan därför ha lättare att fokusera på 

innehållet när de får skriva på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Dessutom går 

det lätt att redigera om man slipper sudda och skriva om för hand (Jonsson & 

Wallin 2016, s. 3).  

I ett regeringsbeslut från år 2017 fastslog regeringens utbildningsdepartement att ”Sverige 

ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” 

(Utbildningsdepartementet, 2017, s. 3). Stora satsningar görs därför i svenska skolor runt 

om i landet för att digitalisera skolan. Beslutet grundar sig i digitaliseringens framfart i 

samhället. Regeringen anser att digital kompetens i grunden handlar om en fråga om 

demokrati och att elever tidigt i skolåren ska ges förutsättningar för att utveckla sin digitala 

kompetens (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 3).  

Regeringens satsning kring skolans arbete med digitala verktyg speglas i de reviderade 

läroplanerna. En sökning på ordet ”digital” i läroplanen ger 171 träffar, och inom 

svenskämnets kursplan för elever i årskurs 4–6 nämns ordet 19 gånger (Skolverket 2019, 

s. 268). Detta exemplifieras i svenskämnets kommentarmaterial som belyser att elever 

redan från årskurs 1 ska ges möjligheter att skapa läsliga och läsvärda texter, både med och 

utan digitala verktyg. Dessutom fastslår svenskämnets kommentarmaterial att elevers 

digitala textskapande, tillsammans med handskrivning, är en grundläggande del av 

svenskämnets centrala innehåll och ett medel för att utveckla tänkande och lärande 

(Skolverket, 2017 s. 10–11).  

 

Internationell och nordisk forskning om digitala verktygs påverkan på skrivundervisningen 

ligger till grund för detta arbete. Vi vill i denna litteraturstudie undersöka vad aktuell 

forskning belyser angående digitalt skrivande och hur det påverkar skrivprocessen, med 

ett fokus på svenskundervisningen. Fokus har legat på skolelever i mellanåren, men för att 

få en bredd i vad forskningen presenterar har vi även belyst grundskolans hela åldersspann.   
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2.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skrivande med hjälp av digitala verktyg 

behandlas i forskning inom skrivundervisning kopplat till skrivprocessen. Detta syfte vill 

vi uppfylla genom att besvara följande frågeställningar: 

• Vad lyfter forskning fram om digitala verktygs påverkan på skrivprocessen?  

• Hur skiljer sig elevers skrivande åt när de skriver med papper och penna jämfört 

med när de skriver med digitala verktyg? 
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3. Bakgrund 

Följande avsnitt syftar till att reda ut centrala begrepp som används i vår studie och 

redogöra för hur styrdokumenten förhåller sig till forskningsområdet.  

 
3.1 Digitala skrivverktyg och dessas användning  

I läroplanen för grundskolan och fritidshemmet (Lgr11) förekommer det flera centrala 

begrepp när det kommer till digitala verktyg inom undervisningen. Digital teknik, digitala 

verktyg och digitala medier är de tre begrepp som används mest frekvent i läro- och 

kursplanerna. Vi har valt att använda oss av digitala verktyg som ett samlingsbegrepp för 

teknik som används inom skrivundervisningen. Vi kommer även att använda oss av 

begreppet lärplattor för att beskriva olika typer av pekplattor som används i 

undervisningen. Lärplattor och datorer är två återkommande och populära hjälpmedel som 

används för detta ändamål inom skolväsendet. Bland de digitala skrivverktygen 

förekommer ordbehandlingsprogram som till exempel Word. Dessa 

ordbehandlingsprogram ser olika ut och har olika funktioner såsom talsyntes och 

rättstavningsfunktioner.   

3.1.1 IKT 

I dagens digitaliserade samhälle tar digitala verktyg allt större plats som medel för 

kommunikation. Begreppet IKT är hämtat ifrån den engelska motsvarigheten ICT som står 

för information and communication-technology. Översatt till svenska blir det 

informations- och kommunikationsteknologi. IKT används som begrepp för att 

understryka de digitala verktygens förmåga till kommunikation. Det är därför viktigt att 

skilja på IT, som representerar informationsteknik, och IKT som understryker 

kommunikationsaspekten i begreppet (Riis, 2000, s.17). 

3.1.2 ASL/iWTR 

Att skriva sig till läsning (ASL) är en läs- och skrivinlärningsmetod som presenterades av 

den norske forskaren Arne Trageton (2014). Metoden bygger på teorin att elever har lättare 

för att lära sig skriva än för att lära sig läsa. I ASL vänder man på den traditionella läs- och 

skrivinlärningen till skriv- och läsinlärning, vilket innebär att man ser skrivandet som 

nyckeln till att lära sig läsa. Den tidiga skrivinlärningen sker på datorer eller lärplattor då 
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detta anses vara ett lättare skrivredskap. Handskrivning implementeras oftast först i årskurs 

två eller tre (Trageton, 2014, s. 11). ASL nämns flitigt i nordisk forskning kring digitala 

verktyg inom skrivundervisningen och många skolor i Sverige använder sig av denna 

metod för tidig skrivinlärning.  

iWTR är en skrivmetod som har sin grund i WTR (Write To Read) som är en datorbaserad 

skrivmetod från 1984 som testades i USA med varierade resultat. I praktiken är metoden 

uppbyggd likt ASL men iWTR-metoden, där i:et står för integration, lägger större vikt vid 

den sociala aspekten av digitalt skrivande och menar att skrivandet måste ses som en social 

aktivitet för att anses meningsfull för elever. Metoden innebär att läsning och skrivning 

interagerar med varandra i klassrummet i en gemensam lärprocess elever sinsemellan. 

Skrivandet får ett syfte och i gemensamma diskussioner vidareutvecklar eleverna sina 

texter. Metoden innebär att elever initialt skriver digitala texter, om ämnen de själva har 

valt. Detta leder till en förståelse för läsandet. Tangentbordet hjälper de ovana skribenterna 

att producera bokstäver som blir mer lättlästa än bokstäver skrivna för hand. 

Handskrivningen skjuts upp till årskurs två, då eleverna redan är bekanta med bokstäverna 

utformning och uttal. iWTR-metoden är specifikt framtagen för den svenska 

skolundervisningen då den är baseras på svenskämnet kunskapskrav (Agélii Genlott, A & 

Grönlund, Å. 2013 s. 101).  

3.2 Skrivprocessen 

 

Figur 1: Skrivprocessen enligt Flower & Hayes (1981, s. 370). 
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Flower och Hayes (1981, ss. 366–374) beskriver skrivande som ett processinriktat arbete 

där olika kognitiva processer hos skribenten samspelar med varandra. Enligt dem delas 

skrivproccessen in i tre stadier som skribenten rör sig mellan under skrivandets gång; 

planering, översättning och granskning (se figur 1). Innan skrivandet påbörjas måste det 

finnas ett retoriskt problem som skribenten ska lösa genom att skriva. Problemet skiljer sig 

åt beroende på sammanhanget. Ett retoriskt problem skulle kunna bestå av en skrivuppgift 

i skolan där eleven måste förhålla sig till textens ämne, lärarens förväntningar, men även 

de förväntningar som eleven har på sig själv. Det är kritiskt för skrivprocessen att 

skribenten definierar detta retoriska problem eftersom ett misslyckande i att definiera 

problemet kan leda till att skribenten inte lyckas lösa uppgiften. Vidare beskriver 

författarna planeringsfasen som den fas där skribenten bildar sig en uppfattning om hur 

texten ska komponeras. Här behöver skribenten organisera idéer och tankar och även sätta 

mål för sitt skrivande. I den andra fasen, översättningsfasen, ska skribenten omvandla 

tankar till ord. Skribenten måste då använda sig av sin planering samt sina förkunskaper 

kring språkbruk och formalia. Den tredje fasen, granskningsfasen, delas upp i två sub-

processer: utvärdering och granskning. Där granskar eleven sin text utifrån sina uppsatta 

mål och sin planering. Utöver dessa tre faser i skrivandet beskriver Flower och Hayes 

(1981) långtidsminnet som en variabel som spelar stor roll i skrivprocessen. I 

långtidsminnet finns förkunskaper om textens ämne, struktur och förväntningar som kan 

finnas på skribenten.  Pilarna till vänster i figur 1 visar hur långtidsminnet hela tiden står i 

konflikt med de övriga processerna. En del av skrivandet handlar om hur skribenten 

jonglerar mellan den kunskap de redan har (långtidsminnet) och deras planering under 

skrivandets gång.  Längst ner i figur 1 visas skribentens kontrollfunktion (monitor). Under 

skrivprocessens gång använder sig skribenten av denna kontrollfunktion som hjälp för att 

avgöra när nästa process kan inledas (Flower & Hayes, 1981, ss. 366–374).  

 

Strömquist (2007) ger sin syn på skrivprocessen och beskriver den utifrån aktuell forskning 

på ett liknande sätt. Skrivprocessen beskrivs av Strömquist (2007) med hjälp av tre stadier; 

ett förberedande stadium, ett stadium som omfattar skrivandet och ett avslutande stadium. 

I det förberedande stadiet införskaffar sig skribenten förkunskaper och sållar information. 

Skribenten planerar här sitt skrivande och fokuserar på textens syfte. När skribenten har 

tillräckligt med information och en klar bild av hur texten ska utformas påbörjas 

formuleringsfasen. I detta stadium överförs tanke till ord. Efter att texten är skriven återstår 
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det sista stadiet: bearbetningsstadiet. Detta stadium kan se olika ut för olika skribenter. För 

vissa är detta en mödosam del av textskrivandet där redigeringsarbetet blir omfattande. För 

andra är detta en mindre del av skrivprocessen där texten uppfattas som näst intill klar. 

Strömquist (2007, s. 155) fortsätter med att betona vikten av det sista stadiet. Skribenten 

måste i detta stadie kritiskt granska sin text för att utvärdera textens kvalité. 

Det är viktigt att komma ihåg att dessa processer inte fungerar som en linjär arbetsgång. 

Arbetsprocessen är dynamisk och skribenten rör sig hela tiden mellan dessa olika stadier. 

Att röra sig mellan faserna kallar forskarna skrivandets rekursivitet.  

 

3.3 Styrdokument 

I läroplanen för grundskolan och fritidshemmets inledande kapitel står det att skolan har 

som uppdrag att utveckla elevernas förståelse för hur digitala verktyg kan användas och 

hur de kan påverka individen och samhället. Eleverna ska utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till digitala verktyg för att identifiera möjligheter och risker med ett allt 

mer digitaliserat samhälle (Skolverket, 2019, s. 8). 

I kursplanen för ämnet svenska står det i ämnets syftesdel att ”eleverna ska ges möjlighet 

att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter 

och genom skilda medier” (Skolverket, 2019, s. 257). De skilda medierna kan då vara både 

pappersburna och digitala (Skolverket, 2017, s. 6). Det står också att ”elever ska ges 

möjlighet att kommunicera i digitala miljöer” (Skolverket, 2019, s.257). Eftersom 

digitaliseringen påverkar vårt sätt att kommunicera måste eleverna förberedas, och ges 

möjlighet att utveckla de kunskaper som behövs för att delta i digital kommunikation och 

textskapande (Skolverket 2017, s. 6).  

I det centrala innehållet för ämnet svenska kan man se en direkt koppling till skrivandet 

och användandet av digitala verktyg. Redan i årskurs F-3 förväntas elever skriva 

multimodala texter. Eleverna i årskurs F-3 förväntas både lära sig skriva för hand men 

också med digitala verktyg. Samma innehåll återfinns i det centrala innehållet för årskurs 

4–6 (Skolverket, 2019, s257). I kommentarmaterialet beskrivs detta genom att ett av 

syftena med undervisningen är att elever ska få uttrycka sig i texter av olika slag 

(Skolverket, 2017, s. 6). 
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4. Metod 

I metodavsnittet beskrivs genomförandet av litteraturundersökningen samt vilka söktermer 

och databaser som använts. Sedan presenteras hur urvalsprocessen gått till, och slutligen 

genomförs en materialanalys.  

4.1 Söktjänster 

För att söka och samla in material till studien användes följande databaser:  

• PRIMO: Jönköping Universitys egen databas för att söka böcker, artiklar och andra 

vetenskapliga publikationer, både i tryckt och elektronisk form.  

• SwePub: Databas för att söka vetenskapliga publiceringar, såsom artiklar och 

avhandlingar, vid svenska lärosäten. 

• ERIC (Education Resource Information Center): Databas för att söka 

utbildningsvetenskaplig litteratur från år 1966 och framåt. Innehållet hämtas bland 

annat från tidskrifter, avhandlingar och myndighetsrapporter.  

• Tryckta böcker såsom studielitteratur och handböcker. 

• Google Scholar: En sökmotor för att hitta vetenskapliga texter.  

I valet av vilka artiklar som ska ligga till grund i arbetet, är det enligt Nilholm (2017, s. 

45) en god idé att i databaserna söka på rubrik, indexord och abstrakt eftersom dessa 

återger arbetets fokus. Detta är något som tagits i beaktning när sökningarna gjorts på 

respektive databaser.  

I den inledande informationssökningen användes databasen ERIC (EBSCO). Genom ERIC 

hittades mycket internationell forskning kring digitala verktyg genom att använda 

sökorden: digital*, writing, elementary, digital tools, computer, teaching methods och ICT. 

I Eric gjordes även sökningar med hjälp av Thesaurus. Tjänsten ger förslag på begrepp 

som används i artiklarna. Detta anser vi inte var till större hjälp då inget begrepp för digitala 

verktyg fanns i thesaurens ordlista. Trots att relevant forskning hittades som berörde ämnet, 

upplevdes det svårt att hitta svensk forskning som var baserad på elever i den svenska 

skolan. Därför gjordes istället sökningar i databasen SwePub för att se vilken svensk 

forskning som fanns i ämnet. Sökningarna i SwePub gav få resultat men flera 

återkommande forskare hittades inom ämnet. Genom dessa forskare gjordes 
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kedjesökningar för att hitta relevanta studier inom det valda området. För att komma åt 

låsta artiklar funna genom kedjesökningen användes PRIMO. Då det upplevdes svårt att 

begränsa sökningarna i Google Scholar har sökmotorn framför allt använts till att söka på 

titlar på artiklar som vi hittat via kedjesökningar. 

 4.3 Urval 

När sökningar gjorts efter artiklar i de olika databaserna användes kriterier för att 

säkerställa att de valda artiklarna ska vara relevanta utefter arbetets syfte. Det första 

kriteriet var att begränsa sökresultat till endast texter som är ”peer reviewed”. Med ”peer 

reviewed” menas att texterna är granskade av experter inom ämnet innan de får publiceras. 

Till en början begränsades även sökningarna till elever i mellanstadieåldern. Snabbt 

gjordes upptäckten att forskning som berör skolans mellanår var tunn och därför 

inkluderades även artiklar som berör de tidiga samt de senare skolåren. Ett andra kriterium 

är att alla artiklar som valts, bortsett från en artikel (utgiven 2009), är utgivna från 2010 

och framåt. Detta är något som vi tar i beaktning när vi analyserar vårt resultat. Detta 

kriterium finns med då digitala verktyg har utvecklats i hög takt de senaste 20 åren och för 

att den granskade forskningen ska anses relevant för denna studie behöver artiklarna beröra 

aktuella skrivverktyg såsom datorer och lärplattor.  

Artiklarna är till största del baserat på nordisk forskning. Att ha en stor del nordisk 

forskning var ett medvetet val då vi vill ha en stark koppling till svenska 

undervisningstraditioner. Utöver de nordiska artiklarna har vi valt att inkludera 

internationell forskning för att ge mer tyngd i studien.  Det material som presenteras inom 

resultatavsnittet är vetenskapliga artiklar. Med hjälp av dessa artiklar besvarar resultatet de 

forskningsfrågor som ligger till grund för arbetet.  
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4.4 Material i resultat 

I resultatet används följande artiklar: 

Författare Årtal Publikationstyp Titel 

Agélii Genlott, A, 

Grönlund, Å  

2013 Vetenskaplig artikel Improving literacy skills through 

learning reading by writing: The iWTR 

method presented and tested. 

Berninger, V W, 

Abbott, R D, 

Augsburger, A & 

Garcia, N 

2009 Vetenskaplig artikel Comparison of Pen and Keyboard 

Transcription Modes in Children with 

and without Learning Disabilities 

Dahlström, H 2017 Vetenskaplig artikel Pros and Cons: Handwriting Versus 

Digital Writing 

Dahlström, H 2018 Vetenskaplig artikel Digital writing tools from the student 

perspective.  Education and Information 

Technologies 

Dahlström, H 2019 Artikel på Skolverket Digitaliseringens betydelse: elevers 

textskapande 

Dunn, J & Sweeney T 2018 Vetenskaplig artikel Writing and iPads in the early years: 

Perspectives from within the classroom 

Erixon, Per-Olof 2010 Vetenskaplig artikel Svenskämnet i skärmkulturen 

Hultin, E & 

Westman, M 

2013 Vetenskaplig artikel Early Literacy Practices Go Digital.  

Mangen, A 

& Balsvik, L 

2016 Vetenskaplig artikel  Pen or keyboard in beginning writing 

instruction? Some perspectives 

from embodied cognition 

Nordmark, M 2014 Doktorsavhandling Digitalt skrivande i gymnasieskolans 

svenskundervisning 

Nurmilaakso, M 2015 Vetenskaplig artikel How Children can Support 

Their Learning to Write and Read by 

Computer in the Early Years of School 
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Wollscheid, S, 

Sjaastad, J, Tømte, C, 

Løver, N 

2016 Vetenskaplig artikel  The effect of pen and paper or tablet 

computer on early writing - A pilot study 

Wollscheid, 

S, Sjaastad, J 

& Tømte, C 

2015 Vetenskaplig artikel The impact of digital devices vs. Pen(cil) 

and paper on primary school students' 

writing skills - A research review 

Åkerfeldt, A 2014 Vetenskaplig artikel Re-shaping of Writing in the 

Digital Age - A Study of Pupils’ Writing 

with Different Resource 

 

 

4.5 Materialanalys 

Efter att de artiklar som hittats genom sökningarna valts ut, lästes sammanfattningen på 

respektive artiklar. Några artiklar valdes bort då de inte berörde studiens frågeställningar. 

Detta resulterade i att cirka 15 artiklar kvarstod. Artiklarna lästes i sin helhet och de delar 

som var relevanta för studien markerades. Sedan sammanfattades varje artikel i en tabell 

där artikelns syfte, metod och huvudsakliga resultat redogjordes. En mer omfattande 

sammanfattning skrevs också ner för att tydligare få en bild av vilka resultat som antingen 

var samstämmiga eller som sa emot varandra. Utifrån denna tabell och utifrån dessa 

sammanfattningar kategoriserades innehållet. Vi valde att kategorisera vårt resultat utifrån 

de aspekter av skrivandet som var återkommande i många av artiklarna och som kunde 

knytas ann till valda frågeställningar. Genom att kategorisera utefter dessa kriterier växte 

rubriker fram, till exempel motoriska färdigheter (5.1). Många av artiklarna som använts i 

resultatavsnittet jämför digitalt skrivande med skrivande för hand. Genom att använda 

artiklar som jämför digitala verktyg med analogt skrivande kan det visa på hur digitala 

verktyg påverkar olika delar av elevernas skrivprocess.  
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5. Resultat 

I följande avsnitt redovisar vi hur forskning ställer sig till det berörda ämnet. Avsnittet 

syftar till att besvara de frågeställningar som ligger till grund för arbetet. Utifrån de artiklar 

som valts ut har nedanstående rubriker växt fram som centrala delområden. Följande 

underrubriker är valda utifrån det resultat som hittats i de valda artiklarna. Dessa områden 

är centrala att studera när det kommer till användningen av digitala skrivverktyg och dess 

påverkan på skrivprocessen. 

Resultatet delas upp i kategorierna motoriska färdigheter (5.1), längd och innehåll (5.2), 

skrivande och bearbetning av textstruktur (5.3), skrivande och bearbetning av språket (5.4), 

respons och feedback (5.5) och lärares inställning till en digitaliserad skrivundervisning 

(5.6). 

  

5.1 Motoriska färdigheter 

Nedanstående avsnitt redovisar hur motoriska färdigheter kan ses som en faktor beroende 

på om elever skriver digitalt eller för hand. Med motoriska färdigheter menas i detta avsnitt 

motoriken som krävs för att forma bokstäver för hand jämfört med att skriva digitalt.  

Wollscheid, Sjaastad och Tømte (2015, ss. 24–29) undersökte i sin litteraturstudie elevers 

skrivande, och jämförde skillnader mellan hur elever skriver digitalt och med hjälp av 

papper och penna. Resultaten i deras studie visar att motoriken som krävs för att forma 

bokstäverna för hand underlättar perceptionen av bokstäverna hos eleverna (Wollscheid, 

et al. 2015, ss. 24–29). Även Berninger, Abott, Augsburger & Garcia (2009, s. 129) 

beskriver att bokstavsinlärning med hjälp av handskrivning kan främja elevernas minne 

för hur bokstäverna ser ut och formas.  

Att skriva för hand kan ses som ett sätt för elever att utveckla sina finmotoriska färdigheter, 

samtidigt som det bidrar till elevers bokstavsinlärning (Mangen & Balsvik, 2016, ss. 103–

104). Vidare diskuterar Mangen och Balsvik (2016) huruvida de finmotoriska 

färdigheterna kan komma att bli lidande av en alltmer digitaliserad skrivundervisning. De 

skriver att bristen av finmotorisk träning vid tidig ålder kan skapa problem senare i det 

vuxna livet. 
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I sin doktorsavhandling som innehåller observationer av skrivprocessen hos tre 

gymnasieklasser fann Nordmark (2014) att elever uttrycker både möjligheter och 

begränsningar med användandet av dator som skrivverktyg. Skrivprocessen uppfattades av 

eleverna ske med ett visst flyt när datorn användes, jämfört med handskrivning.  Samtidigt 

menade en elev i studien att det var lätt att göra misstag på tangentbordet vilket kunde 

resultera i att tankegången går förlorad. Dessutom fann Nordmark att samma elev med 

dålig handstil föredrog att skriva på datorn då hens handstil var svårläst (Nordmark, 2014, 

s. 188) 

Genlott och Grönlund (2013, s. 100) undersöker i sin studie en metod som kallas iWTR 

(integrated Write To Read). iWTR är en påbyggnad av den amerikanska datorbaserade 

skrivmetoden WTR från 1984. I studien undersöks två elevgrupper i årkurs två från en 

skola i Sollentuna som båda arbetat enligt denna metod. Studien jämför elevernas skriv- 

och läsutveckling under två skolterminer. Resultatet visar att både läs- och 

skrivkunskaperna hade ökat avsevärt. Alla elever hade producerat texter, även elever i läs- 

och skrivsvårigheter. En slutsats som författarna drar är att de digitala verktygen bidrar till 

att alla elever kan producera texter utan att bli begränsade av sina motoriska färdigheter 

(Genlott och Grönlund, 2013, s. 103) 

 

I sin studie studerade Dahlström (2018, s.1574) hur elever i mellanstadiet uppfattar att de 

digitala verktygen används inom skrivundervisningen. Studien inkluderade sex klasser 

från fem olika skolor i Sverige. Dahlström (2018) upptäckte att elever uttrycker att det går 

snabbare att skriva på tangentbord då det tar mindre tid att trycka på en tangent än att forma 

en bokstav för hand. Man behöver heller inte sudda om man skrivit fel, menar eleverna. 

Denna uppfattning återkommer i en studie av Dunn och Sweeney, (2018, s. 866) där elever 

också anser sig skriva snabbare på lärplattor jämfört med att skriva med papper och penna. 

Samma elever tyckte att skriva för hand var besvärligt och beskrev faktorer som trasiga 

pennor och ömma händer som förklaringar till varför det tog lång tid att skriva för hand. 

Wollscheid, Sjaastad, Tømte och Løver (2016, s. 75) genomför i sin studie från 2016 

skrivtester med elever i tre olika tredjeklasser från två olika norska skolor. När 

skrivhastigheten jämfördes mellan en grupp som skrev för hand och en grupp som skrev 

med hjälp av dator kunde inga märkbara skillnader hittas. Detta resultat skiljer sig från det 

resultat som Berninger, et al. (2009, s. 129) fann när de genomförde sin studie på andra-, 

fjärde- och sjätteklassare. Deras slutsats är att eleverna kan skriva bokstäverna snabbare 
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på tangentbordet men att detta inte resulterar i snabbare skrivning av längre texter. 

Tvärtom, så pekade resultatet på att elever skrev snabbare med papper och penna. Studien 

visade också att elever i årskurs fyra och sex kunde skriva alfabetet i korrekt ordning på 

snabbare tid med hjälp av digitala verktyg. Däremot tog samma elever längre tid på sig att 

skriva längre uppsatser digitalt. Studien visade också att elever som skrev för hand skrev 

fler fullständigt korrekta meningar än eleverna som skrev på digitala verktyg (Berninger, 

et al. 2009, s. 129). 

 

5.2 Textmängd och textinnehåll  

I detta avsnitt redogör vi för hur elevernas textmängd och textinnehåll kan påverkas av att 

skriva med digitala verktyg. 

Dahlström (2017, s. 143) jämför i sin studie tre olika sätt att skriva: med hjälp av papper 

och penna, med hjälp av lärplatta med talsyntes samt med lärplatta utan talsyntes. Studien 

gjordes i en svensk klass i årskurs fyra. I studien finner Dahlström (2017) att en oväntad 

skillnad kan hittas mellan elever med svenska som modersmål och elever med svenska 

som andraspråk. Elever med svenska som andraspråk skriver längre texter på digitala 

verktyg och ännu längre med hjälp av talsyntes än om de hade skrivit för hand. Dahlström 

menar att resultaten från studien visar att det finns en stor vinning med att arbeta med 

talsyntes som stöd för elevernas skrivande, framför allt hos elever med svenska som andra 

språk samt elever i skrivsvårigheter. (Dahlström 2017, s. 158). 

När eleverna i Dahlströms (2017, s. 158) studie skrev berättande texter för hand, beskrev 

de i större utsträckning tankar och känslor hos karaktärerna de skrev om. När samma elever 

använde digitala verktyg i sitt textskapande hamnade istället händelser i fokus istället för 

tankar och känslor. Författaren ger en möjlig förklaring till varför innehållet skiljer sig 

mellan de olika skrivsätten. Dahlström skriver att digitalt skrivande tenderar till att bli mer 

beskrivande av saker som händer, som handskrivningen ger mer tid för tanke och 

transkribering av känslor och sinnesintryck (Dahlström, 2017, s. 158) 

Berninger, et al. (2009, ss. 129–130) skiljer i deras studie på meningslängd och textmängd 

när de jämför digitalt skrivande och handskrivning.  De fann att elever i årskurs fyra och 

sex skrev längre meningar på digitala verktyg än med papper och penna, medan elever i 

årskurs två skrev kortare meningar. När den sammanlagda textmängden jämfördes mellan 
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de två skrivsätten, pekade resultaten på att elever skriver längre texter med hjälp av penna 

än vad de gjorde med hjälp av tangentbord. I motsättning till föregående resultat skriver 

Hultin och Westman (2013, s. 1102) att digitala verktyg underlättar elevernas skrivande, 

vilket i sin tur medför att eleverna skriver längre texter. Även Wollscheid, et al. (2015, ss. 

24–29) resultat visade att elever som tidigt lärt sig skriva på digitala verktyg producerar 

längre texter utan att ännu ha bemästrat alfabetets alla bokstäver. 

5.3 Skrivande och bearbetning av textstruktur 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur digitala verktyg kan påverka elevernas sätt 

att bearbeta sina texter med fokus på textens struktur.  

Elever som skriver med papper och penna tar mer pauser i sitt skrivande och går sällan 

tillbaka för att redigera sin text. Detta fann Åkerfeldt (2014, s. 185) när hon i sin studie 

jämförde skrivprocessen hos två elevgrupper i årskurs 9 som skrev digitalt och med papper 

och penna. Detta sätt att skriva skiljer sig mot eleverna som skrev på datorn vars texter var 

mer flytande och skrevs utan någon tanke på stavning och grammatik. De stavfel som 

ordbehandlingsprogrammet upptäckte i elevernas texter, rättades antingen automatiskt, 

eller av eleverna vid ett senare tillfälle. Författarens sammanfattning av resultatet visar att 

elever som skriver digitalt i högre grad rör sig fram och tillbaka i texten. Åkerfeldt (2014, 

s. 188) förklarar att detta sätt att röra sig i texten beror på att skrivprocessen inte ses som 

lika linjär vid digitalt skrivande. Istället för att dela upp skrivandet i olika delar fokuserar 

eleverna på att först skriva ner allt de kan, för att sedan gå tillbaka och redigera i sin text. 

En liknande slutsats drar även Nordmark (2014, ss. 164–165), som i sin doktorsavhandling 

skriver att användningen av datorn som ett skrivverktyg möjliggör ett annat sätt att skriva 

på än vad det tidigare inneburit att skriva med papper och penna. När elever skriver på 

datorn börjar de skriva texten direkt utan att göra en disposition. Eleverna bearbetar och 

planerar sedan texten kontinuerligt. Med detta menar författaren att delar som tidigare skett 

i skrivprocessen när man skrev för hand (förberedelsefas och bearbetningsfas) nu vävs 

samman. Vidare visar Nordmarks analyser av studieresultaten att elever i sina digitala 

texter gör omarbetningar parallellt med att de skriver sina texter (Nordmark 2014, ss. 164–

165). Eleverna hävdar att de bara skriver ner vad som kommer till dem när de sitter vid 

datorn. Dessutom beskriver de att disponering av sin text hindrar dem i deras textskapande, 

samt att det är negativt för deras skapandefrihet (Nordmark, 2014, s. 226). 
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Nordmark (2014, s. 238) förklarar i sin studie att elevernas skrivteknik bygger på ”en-

mening-i-taget”. Denna skrivteknik innebär att dispositionen av innehållet i texterna 

successivt bygger på ett associativt kedjeskrivande mening för mening. Nordmark (2014, 

s. 165). 

Att skapa en text med hjälp av en dator ger textförfattaren möjlighet att röra sig flytande i 

sin text då det enkelt går att redigera, byta ut eller radera specifika textdelar (Dahlström, 

2019, s. 2). Detta nämner även Hultin och Westman (2013, s. 1102) som belyser att genom 

de digitala verktygen har det skett en stor förändring när det kommer till elevernas 

möjligheter att bearbeta sina texter. I deras studie beskriver lärare förändringen genom att 

elever lättare kan hoppa fram och tillbaka i sin text och göra små korrigeringar, till skillnad 

från tidigare, då eleverna var tvungna att sudda för hand. Detta kunde resultera i 

nerkladdade och trasiga papper vilket i sin tur medförde att eleverna blev missnöjda med 

sina texter. Dessutom kan eleverna, med stöd av rättstavningsprogram, direkt korrigera och 

rätta sina texter, ett uppdrag som tidigare legat på läraren (Hultin & Westman, 2013, 

s.1102). Dahlström (2018, s. 1575) fann i sin studie att elever pekar ut möjligheten till att 

kunna bearbeta sin text som en fördel när de använder sig av digitala verktyg. De digitala 

verktygen gör det lättare för eleverna att kontinuerligt ändra och skriva om sin text.  Detta 

är en aspekt som även Nurmilaaksos (2015), s. 103) lyfter fram i sin studie. I studien 

intervjuades 71 lärare angående deras syn på skrivande med hjälp av digitala verktyg. Cirka 

en tredjedel av de 71 lärarna som medverkade i studien pekade ut möjligheten att korrigera 

misstag som den största vinningen med att skriva på datorer.  

Nordmark (2014, s. 239) beskriver sammanfattningsvis i sin doktorsavhandling att det 

digitala skrivsättet påverkar förutsättningarna för elevers sätt att producera texter och 

benämner detta som ”den fjärde generationens skrivprocess”. I den tidigare generationens 

skrivprocess bestod skrivandet av separata delmoment såsom planering, skrivande och 

bearbetning. I den fjärde generationens skrivprocess har dessa delmoment istället vävts 

samman till ett och samma moment, och består enligt Nordmark numera av dessa delar: 

”skriver”, ”sparar” och ”skickar”. Nordmark menar att det är användningen av de digitala 

skrivverktygen som gjort att en skrivprocess som tidigare delats in i tre huvudsakliga faser 

till att numera vara en skrivprocess utan tydliga indelningsfaser för organisering och 

komponerande av en text. (2014, s. 239) 

 



 

16 
 

5.4 Skrivande och bearbetning av språket 

I detta avsnitt presenteras hur digitala verktyg hjälpa eleverna bearbeta sitt språk.   

Digitala verktyg kan underlätta för elever i skrivsvårigheter. Dahlström (2018, s. 1574) 

intervjuade i sin studie elever angående deras användning av digitala skrivverktyg. 

Eleverna pekade på många positiva aspekter med att skriva på dator jämfört med att skriva 

för hand. En positiv effekt som framkom var att eleverna inte behövde begränsa sin text 

till deras förmåga att stava till vissa ord. Eleverna upplever att de vågar skriva ord som de 

normalt inte hade skrivit för hand då stavningen av ordet gör dem osäkra. Istället kan de ta 

hjälp av ordbehandlingsprogram eller talsyntes för att använda sig av ord som de är osäkra 

på. Erixon (2010, s.154) skriver att digitala verktyg ger möjligheter till en ny sorts 

skapande eftersom det gör att eleverna inte är lika rädda att göra misstag, vilket i sin tur 

bidrar till utvecklade språkkunskaper. Nordmarks (2014, s. 172–173) studie visar att när 

det gäller felskrivningar så prövar elever sig fram med olika bokstavskombinationer och 

väntar på att Words grammatik- och rättstavningsfunktion bekräftar att orden är korrekt 

stavat. I en observation av ett skrivtillfälle noterade Nordmark (2014) att eleverna gav 

varandra förslag på att söka på Google om Words hjälpfunktioner inte gav det stöd som 

behövdes (Nordmark, 2014, s. 173). I samma studie intervjuas en svensklärare som nämner 

att eleverna blir lurade när det kommer till stavning vid användning av digitala 

skrivverktyg. Detta eftersom eleverna många gånger tror att de har skrivit rätt när de istället 

har använt felaktiga ord i felaktiga sammanhang eftersom eleverna blint litar på Words 

rättstavningsprogram (Nordmark, 2014, s. 193). 

Wollscheid et al. (2016, s.75) jämförde i sin studie skrivande i tre elevgrupper. Syftet med 

studien var att utveckla och genomföra ett test för att se skillnaden mellan elever som skrev 

för hand och elever som skrev med hjälp av digitala verktyg. I studien fick tre elevgrupper 

genomföra samma skrivtest där hastighet och språkriktighet mättes. En upptäckt som 

gjordes var att eleverna som skrev på dator skrev signifikant fler ord än eleverna som skrev 

för hand. En liten skillnad kunde även utläsas när författarna jämförde elevernas stavning. 

Elever som skrev för hand hade färre stavfel än de elever som skrev digitalt (Wollscheid, 

et al. 2016, s. 75.).  

I Dahlströms (2017) studie visade det sig att elever skrev med bättre språkriktighet när de 

fick skriva på digitala verktyg. Det är dock svårt att påvisa om detta beror på att eleverna 
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behärskar språket eller om det beror på ordbehandlingsprogrammets stavningsfunktion 

som erbjuds vid detta typ av skrivande (Dahlström, 2017, s. 158). I motsättning till 

Dahlströms resultat hävdar en lärare i Nordmarks (2014) studie att hen inte ser skillnad på 

texter skriva för hand eller på dator ur en kvalitetsaspekt. Nordmark (2014) menar att 

samma lärare med bestämdhet hävdat att texterna inte är bättre bearbetade vid användning 

av dator i jämförelse med användning av papper och penna.  

 

5.5 Respons och feedback 

Detta avsnitt berör hur respons och återkoppling av elevtexter sker i en digitaliserad 

undervisning.  

Genlott och Grönlund (2013, s. 103) har jämfört elevers skrivande för att se huruvida 

digitala verktyg påverkar den sociala aspekten av skrivandet. I studien har alla elever fått 

producera texter och eleverna har dessutom haft möjlighet att läsa och kommentera 

varandras texter. När eleverna förstår att deras texter har en mottagare så blir den sociala 

naturen av skrivandet tydlig. Elever som inte behärskat läsning helt har haft hjälp av 

uppläsningsverktyg tillgängliga på de digitala verktygen. Författarna drar slutsatsen att 

kombinationen av användandet de digitala verktygen, tillsammans med den sociala 

aspekten av skrivandet, bidragit till ett ökat lärande hos eleverna (Genlott och Grönlund 

(2013, s. 103) 

En fördel som Nordmark (2014, s. 165) lyfter fram i sin studie är att den digitala texten 

uppfattas vara kvar hos författaren trots att den är inskickad. Detta skiljer sig från texter 

skrivna för hand som inte längre finns kvar hos författaren när de har lämnats in. När 

eleverna skriver vid sina datorer under lektionstid går de också in och läser sina tidigare 

texter i sin mapp för svenskämnet. Detta möjliggör för eleverna att se vilken respons de 

fått på tidigare texter och vad de ska ta med sig till framtida skrivuppgifter. Eleverna får 

därmed en struktur och överblick av sina texter trots att dokumenten sedan tidigare är 

inskickade. 
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5.6 Lärares inställning till en digitaliserad skrivundervisning 

I följande avsnitt redovisas lärarens inställning till att använda digitala verktyg i sin 

undervisning.   

Hultin och Westman (2013, s. 1098) beskriver i sin studie att många av dagens lärare i de 

lägre skolåldrarna har övergått från den klassiska bokstavsinlärningen till 

skrivundervisning med fokus på textproduktion. Detta kan ses som en följd av mängden 

digitala verktyg som idag används inom skolan. Eleverna får då producera texter med hjälp 

av datorer och får samtidigt hjälp av skrivprogrammets talsyntes. Hultin och Westman 

(2013, s. 1100) menar att datorskrivande förenklar elevers skrivande då det inte kräver 

samma finmotoriska förmåga hos eleverna. Vidare beskriver studien hur arbetssättet som 

varierar från lärarledda aktiviteter till individuellt skrivande på datorer strävar mot ett mer 

processinriktat skrivande redan i tidig skolålder. Mer fokus läggs på gemensamma 

diskussioner om planering av textens innehåll och struktur. Studien fortsätter visa att tack 

vare digitala verktyg kan eleverna vid en tidigare ålder producera längre texter (Hultin & 

Westman 2013, s. 1102).  

Nurmilaakso (2015, ss. 99–105) visar i sin studie från Finland att elever har lätt för att 

bekanta sig med tangentbordet och att elever tycker om att skriva på datorer. Studien 

bygger på intervjuer med 71 lärare (2015 s. 102). Studien visar på en splittring när det 

kommer till lärarens inställning till att arbeta med datorer inom skrivundervisningen. 

Vidare redovisar Nurmilaakso (2015) att majoriteten av de deltagande lärarna anser att det 

bästa sättet att lära elever att skriva är genom en kombination av digital skrivning och 

genom papper och penna (Nurmilaakso (2015, ss. 99–105).  

I en studie från Irland och Nordirland, genomförd av Dunn och Sweeney (2018, s. 860) 

framkommer det att majoriteten av de deltagande lärarna ställer sig positiva till 

användandet av lärplattor i sin undervisning. Lärarna menar att det leder till en ökad 

motivation och engagemang hos eleverna. Arbetet med lärplattor ger eleverna mer 

utrymme för kreativitet och val då bilder, symboler, färger och ljud går att kombinera. I 

sin slutsats belyser Dunn och Sweeney (2018, s. 861) potentialen med digitala verktyg som 

skrivverktyg, men menar samtidigt att det krävs ett väl bearbetat arbetssätt för att det ska 

ge mätbara elevresultat.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi dels diskutera de resultat som vi har hittat utifrån befintlig 

forskning av området (6.1), och dels diskutera valen av artiklarna och tillvägagångsättet 

(6.2).  Vi kommer att ställa resultatet från studien i relation till vår yrkesroll och diskutera 

de aspekter som vi anser vara av vikt.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatavsnittet svarar vi på de forskningsfrågor som ligger till grund för arbetet. I detta 

avsnitt kommer vi diskutera resultatet med utgångspunkt från de tidigare valda 

underrubrikerna (5.1 – 5.6).   

Utifrån vårt resultat rörande elevers motoriska färdigheter framkommer det en oenighet 

när det kommer till elevers skrivhastighet när digitalt skrivande jämförs med 

handskrivning. Vissa elever uppfattar att det går snabbare att skriva på tangentbord medan 

annan forskning pekar på att eleverna skriver snabbare med papper och penna. Det är svårt 

att dra någon slutsats om vilket skrivsätt som är snabbast och vi anser att hastigheten inte 

avgör vilket skrivsätt som är att föredra. Det kan däremot vara av intresse att vara lyhörd 

för hur elever uppfattar de olika skrivsätten. Att vissa elever uppfattar att det går snabbare 

att skriva med hjälp av datorn tror vi kan ha att göra med att elever uppfattar handskrivning 

som något ansträngande. Med detta i åtanke bör digitala verktyg användas som hjälpmedel 

för de elever som tycker handskrivning är mödosamt. Samtidigt är det viktigt att 

handskrivningen inte glöms bort inom undervisningen. Att elever ska lära sig att skriva 

med tydlig handstil är centralt för svenskämnet (Skolverket 2017, s. 11). Dessutom pekar 

forskning på att handskrivning tränar elevers finmotorik vilket i sin tur bidrar till bättre 

bokstavsinlärning. Forskning belyser att även lärare anser att en kombination av 

handskrivning och digital skrivning är det bästa sättet för elever att lära sig skriva. 

Angående elevers textmängd och textinnehåll visar vår studie att många lärare idag har 

gått över från bokstavsinlärning till fokus på textproduktion i sin undervisning. De digitala 

verktygen möjliggör för eleverna att producera texter utan att helt kunna bokstäverna. 

Detta tyder på att digitala verktyg kan fungera som stöd för elever med olika 

skrivsvårigheter. Viss forskning pekar på att elever som skriver på digitala verktyg skriver 
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längre meningar, men detta resulterar nödvändigtvis inte i längre texter. Tvärtom visar 

annan forskning att elever skriver längre texter för hand. Vår slutsats är att det inte finns 

belägg för vilket skrivverktyg som generar längre texter. Det är inte heller inte längden på 

texten som avgör kvalitén. Därför anser vi att det är mer intressant utifrån ett 

lärarperspektiv att undersöka skillnaden av textinnehåll än textmängden.  

Ur resultatavsnittet gällande elevers skrivande och bearbetning av texter visar forskningen 

att elever som skriver på digitala verktyg rör sig mer flytande i texten jämfört med elever 

som skriver för hand. Detta beror på att skrivprocessen förändras och inte ses som lika 

linjär som när man skriver för hand. Istället för att dela upp skrivandet i faserna planering, 

skrivning och bearbetning så rör sig eleverna kontinuerligt mellan dessa faser när de 

skriver med digitala verktyg. I och med att mindre fokus läggs på de separata faserna under 

den digitala skrivprocessen anser vi att det är av stor vikt att läraren implementerar dessa 

faser separat i sin undervisning. Om inte läraren gör detta finns det en risk att de viktiga 

faserna i skrivprocessen glöms bort i det alltmer rörliga skrivandet. I det centrala innehållet 

för svenskämnet står det att eleverna ska kunna disponera och redigera texter för hand och 

med hjälp av digitala verktyg (Skolverket, 2019, s. 260). Det är därför viktigt att läraren är 

uppmärksam på elevers textskapande och att läraren frekvent arbetar med disponering och 

bearbetning av texter när elever skriver både med och utan digitala verktyg.  

Gällande elevers skrivande och bearbetning av språket visar vår studie att digitala verktyg 

kan fungera som ett stöd för elever i tidig skrivutveckling och med skrivsvårigheter. Med 

hjälp av ordbehandlingsprogram där rättstavningsfunktioner direkt kan markera stavfel och 

felaktigt språkbruk kan eleverna istället fokusera på skrivandet utan att vara begränsade av 

sitt ordförråd och stavningskunskaper. Det gäller dock som lärare att vara uppmärksam då 

rättstavningsfunktionerna kan vara till elevernas nackdel då de ibland kan använda sig av 

ord de inte behärskar och som blir fel i textens sammanhang. Även elever med svenska 

som andraspråk kan ges stöttning via digitala verktyg som erbjuder talsyntes. Studien visar 

att dessa elever kan producera längre texter med hjälp av digitala verktyg än vad de hade 

gjort med papper och penna. Samtidigt som digitala verktyg kan vara ett effektivt stöd 

inom den tidiga skrivundervisningen framkommer i studien flera fördelar med att arbeta 

med handskrivning. Handskrivning gör att elever lättare lär sig känna igen formen på 

bokstäverna och därmed utvecklar en starkare bokstavsigenkänning. En tydlig skillnad ses 

också mellan innehållet i texter som är skrivna för hand och med digitala verktyg. Enligt 
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en av de lästa studierna återfinns det i handskrivna texter mer tankar och känslor jämfört 

med texter skrivna med digitala verktyg. Detta anser vi är en intressant upptäckt som bör 

undersökas djupare. I svenskämnets kursplan för elever i årskurs 4-6 beskrivs det i det 

centrala innehållet att elever ska kunna uttrycka känslor och åsikter med hjälp av ord, 

symboler och begrepp. Är de digitala verktygen ett hinder för eleverna att skriva vissa 

typer av texter?  Denna fråga anser vi vara relevant när de digitala verktygen används för 

skrivande och bör även tas i beaktning när texter, skrivna på digitala verktyg, bedöms. 

Digitala verktyg möjliggör att elever enkelt kan granska sina egna och varandras texter 

samt ge respons till varandra. När elever lämnar in sina texter digitalt finns texterna 

fortfarande kvar hos eleverna, något som skiljer sig från handskrivna texter. Detta bidrar 

till att eleverna får en överblick över sina inskickade texter och kan lättare förbättra och 

utveckla sitt skrivande.  

Som framtida svensklärare anser vi att det viktigt att ha koll på hur de digitala verktygen 

påverkar elevernas skrivande då detta är ett stort inslag i både svenskundervisning och 

läroplanen i helhet. I ett föränderligt samhälle anser vi att det är viktigt att förhålla sig 

kritiskt till nya undervisningsmetoder och ständigt granska den didaktiska vinningen 

genom att jämföra för- och nackdelar. 

Utifrån den aktuella forskningen ser vi att det finns didaktiska vinningar med digitala 

verktyg i skrivundervisningen, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att läraren spelar 

den största rollen när det kommer till att utveckla elevers skrivande. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Artiklarna som vi använt oss av bygger på både internationell och nordisk forskning. Det 

var viktigt för oss att hitta studier utförda i svenska skolan då syftet med studien är att 

undersöka hur digitala verktyg påverkat svensk skrivundervisning. Det fanns gott om 

nordiska studier gjorda på barn i tidig skolålder. Förmodligen ligger läs- och 

skrivsatsningen ASL till grund för detta då Tragetons teori anammats av många svenska 

skolor runt om i Norden. Inom svensk forskning hittade vi två forskare som var 

återkommande i både sökningar gjorda på databaser samt via kedjesökningar. Dessa var 

Helene Dahlström och Marie Nordmark som även publicerat material hos Skolverket. 
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Detta gjorde att vi använde deras arbeten för att kedjesöka efter fler artiklar som var 

relevanta för området. Många av artiklarna gör jämförelser mellan digitalt skrivande och 

skrivande med hjälp av papper och penna. Detta är ett sätt att belysa skillnaderna som 

uppstår när skriftformen ändras från ett sätt till ett annat. Genom att jämföra de två olika 

skrivsätten går det att försöka dra slutsatser om vilka fördelar de olika skrivsätten medför. 

Det går också att försöka hitta förklaringar till varför effekterna blir som de blir. Efter att 

ha läst flertalet artiklar beslöt vi oss för att fokusera på jämförelsen av de två olika 

skrivsätten då den mesta forskningen behandlade detta. I våra artiklar blandas kvalitativa 

intervjustudier med forskningsöversikter och observationsstudier. Vi har valt olika typer 

av studier för att få fler perspektiv när vi redogör resultatet. En styrka i vårt arbete är att 

majoriteten av artiklarna som valdes har en anknytning till svensk och nordisk 

skrivundervisning. Både en styrka och en svaghet i arbetet är att mycket av forskningen 

inte behandlar specifikt skolans mellanår då mycket fokus hamnar på den tidiga 

skrivundervisningen. Istället har vi fått bredda vårt åldersspann från de lägre åldrarna till 

skolans senare år. Detta anser vi ändå vara relevant då skrivprocessen är aktuell i alla 

åldrar.  

Avslutning 

Vi var innan arbetet positivt inställda till digitalt skrivande vilket kan ha påverkat att fokus 

legat på att hitta de positiva effekterna av digitalt skrivande. Under arbetets gång har denna 

inställning blivit mer neutral då forskning visat varierat resultat.             

Avslutningsvis anser vi att vidare forskning behövs inom området. De studier som är 

gjorda i dagsläget är utformade för små elevgrupper och relativt lite forskning finns på 

elever i mellanåren. Därför vore det intressant att undersöka dels hur lärare jobbar med 

digitala skrivverktyg i svenskämnet och dels hur de digitala verktygen har påverkat 

elevernas resultat sett under en längre tid.   
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Bilaga 1 – Översikt över analyserad litteratur 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Publikationsår 

 

 

 

Syfte 

 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Land 

Studiens 

teoretiska 

utgångspu

nkt 

Resultat 

Agélii Genlott, A, Grönlund, 

Å 

 

“Improving literacy skills 

through learning reading 

by writing: 

The iWTR method presented 

and tested. “ 

 

 Computers & Education 

 

2013 

Studien syftar till att 

presentera 

skrivmetoden iWTR 

och undersöka hur 

metoden påverkar 

elevers skrivande.  

Studien undersöker 

87 elever i 7-

årsåldern. Studien 

sträcker sig över ett 

skolår. 

Land: Sverige 

Sociokultur

ellt 

perspektiv 

Studien visar att 

elever alla 

elever har 

producerat 

texter. Digitala 

verktyg stöttar 

elever med 

motoriska 

svårigheter. När 

texten får en 

tydlig mottagare 

blir skrivandet 

mer av en social 

aktivitet.  

Virginia W. Berninger, 

Robert D. Abbott, Amy 

Augsburger, and Noelia 

Garcia 

 

“Comparison of Pen 

and Keyboard Transcription 

Modes in Children with and 

without Learning Disabilities

”  

Learning Disability 

Quarterly. 

 

2009 

Syftet med studien är 

att jämföra digitalt 

skrivande med 

handskrivning 

genom att kolla på 

stavning, 

meningsuppbyggnad 

och textmängd.  

Studien följer elever 

från årskurs 1-5 samt 

elever från årskurs 3-

7. Vid studien start 

var det 128 elever i 

årskurs 1 och 113 

elever i årskurs 3.  

 

Land: USA 

 Studien visar 

blandade 

resultat. Elever 

skriver snabbare 

på tangentbord 

än med papper 

och penna. Detta 

resulterar dock 

inte i snabbare 

skrivning av 

längre texter.  

Dahlström, H  

 
“Pros and Cons: Handwriting 

Versus Digital Writing” 

 
NORDIC JOURNAL OF 

DIGITAL LITERACY 

 

Studien syftar till att 

jämföra hur elever 

skriver med hjälp av 

digitala verktyg och 

med papper och 

penna.  

Studien är gjord 

genom både 

observationer och 

insamlat material 

från 16 fjärdeklassare 

i en svensk skola.  

Land: Sverige 

 Elever med 

svenska som 

andraspråk 

skrev längre 

texter med hjälp 

av digitala 

verktyg. 

Eleverna skrev 
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2017 

också med mer 

korrekt språk. 

Innehållet 

påverkades 

beroende på 

vilket 

skrivverktyg 

som användes.   

Dahlström, H  

 
“Digital writing tools from 

the student perspective.” 

 

Education and Information 

Technologies 
 

2018 

Studien syftar till att 

undersöka hur elever 

uppfattar digitala 

verktyg i 

skrivundervisningen 

med fokus på de 

digitala verktygens 

tillgänglighet och 

möjligheter. 

Kvalitativa intervjuer 

av 12 elever i 

mellanstadiet samt 

insamlade enkäter 

från 99 elever i 

samma åldersgrupp. 

Eleverna kommer 

från 6 olika klasser 

ifrån 5 olika skolor. 

Land: Sverige 

 Elever beskriver 

att det går 

snabbare att 

skriva med 

digitala verktyg 

och att 

möjligheten att 

bearbeta och 

redigera texter 

skiljer sig ifrån 

skrivande för 

hand. 

Dunn, J & Sweeney T  

 

“Writing and iPads in the 

early years: Perspectives 

from within the 

classroom“ 

 

British Journal of 

Educational Technology 

 

2018 

Studien undersöker 
dels lärares 
inställning till 
användandet av 
digitala verktyg i 
skrivundervisninge
n och dels elevers 
inställningar till 
digitala verktyg.  

Observationer av 
totalt 6 klasser av 
elever i åldrarna 6-
7 år. Intervjuer av 
lärare samt elever 
som klasslärarna 
valt ut.  

Land: Nordirland 
och Irland 

 Lärare ställer 
sig positivt 
inställda till 
skrivande med 
hjälp av 
digitala 
verktyg.  
Digitala 
verktyg kan 
fungera som en 
motivationsfak
tor hos 
eleverna.  

Elever 
uppfattar 
skrivande på 
digitala 
verktyg som 
roligare och 
lättare.  

Erixon, P-O 

 

”Svenskämnet i 

skärmkulturen”  

 

Tidskrift för 

litteraturvetenskap 

 

2010 

 

Studien syftar till 
att undersöka hur 
digitala verktyg har 
påverkat 
svenskundervisning
en.  

Studien bygger på 
en halvstrukturerad 
intervju av en 
lärare på 
högstadiet.  
 
Land: Sverige 

Medieekol
ogiskt 
perspektiv.  

Elever är inte 
rädda att göra 
misstag när de 
skriver på 
digitala 
verktyg.  
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Hultin, E & Westman, M  

 

“Early Literacy Practices 

Go Digital.”  

 

Literacy Information and 

Computer Education 

Journal (LICEJ) 

 

2013 

Syftet med studien 
är att undersöka 
hur digitala verktyg 
påverkar literacy-
undervisning. 

Studien bygger på 
empiriska data 
såsom 
observationer av 
lärarmöten där 
lärare diskuterar 
digitalt skrivande, 
kvalitativa 
intervjuer av åtta 
lärare, samt 
observationer av 
lektioner och 
insamlat material.  

Land: Sverige 

 

 Digitala 
verktyg kan 
underlätta 
elevers 
skrivande.  

Digitala 
verktyg 
påverkar 
elevernas sätt 
att bearbeta 
sina texter. 

Digitala 
verktyg har 
bidragit till en 
mer 
processinriktad 
skrivundervisn
ing.   

Mangen, A & Balsvik, L  

 

“Pen or keyboard in 

beginning writing 

instruction? Some perspect

ives from embodied 

cognition” 

 

Trends in Neuroscience 

and Education 

 

2016 

Studien undersöker 
implikationerna av 
en mer digitaliserad 
skrivundervisning 
med fokus på 
sensomotoriska och 
grafomotoriska 
processer. 

En litteraturstudie 
som undersöker 
vad befintlig 
forskning lägger 
fram som centralt 
om digitalt 
skrivande.  

 Studien visar 
att 
handskrivning 
kan bidra till 
att elever 
utvecklar 
motoriska 
färdigheter.  

Nordmark, M  

 

”Digitalt skrivande i 

gymnasieskolans 

svenskundervisning”  

 

Örebro universitet. 

 

2014 

Studien syftar till 
att undersöka 
skrivprocessen i 
svenskämnet.  

Studien bygger på 
empiriskt material 
från tre klasser från 
två olika 
gymnasieskolor. 
Datan består av 
observationer av 42 
lektionstillfället, 
och en 
semistrukturerad 
intervju med 24 
elever och 3 lärare.  

Land: Sverige 

Sociokultu
rellt 
perspektiv 

Elever skriver 
på ett 
annorlunda sätt 
på digitala 
verktyg 
jämfört med 
papper och 
penna. 
Skrivprocessen 
beskrivs som 
förändrad där 
de olika 
processerna är 
sammanflätade
.  

Digitala 
verktyg kan 
göra 
skrivandet mer 
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flytande.  
 

Elever med 
dålig handstil 
föredrar 
digitala 
verktyg.  

Elever skriver, 
sparar och 
skickar på 
digitala 
verktyg.  

Digitala 
verktyg har en 
positiv 
påverkan på 
elever med 
stavningssvåri
gheter.  

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 

Syftet med studien 
är att undersöka 
hur elever lär sig 
läsa och skriva på 
digitala verktyg 
och hur vi kan 
stötta lärande i 
övergången från 
förskolan till 
grundskolan. 

Studien bygger på 
en 
enkätundersökning 
där 27 
förskolelärare och 
47 
grundskolelärare 
fick svara på frågor 
om deras syn på 
digitala verktyg i 
läs- och 
skrivundervisninge
n. 

Land: Finland 

 Lärare pekar ut 
möjligheten att 
redigera som 
en fördel med 
att skriva på 
digitala 
verktyg.  

Elever tycker 
om att skriva 
på digitala 
verkyg. 

Lärarna 
förespråkar en 
kombination 
av digital 
skrivning och 
skrivning för 
hand.  

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”  

 

Computers and Education 

Studien syftar till 
att undersöka hur 
digitala verktyg 
påverkar elevers 
skrivutveckling. 

Studien är en 
forskningsöversikt 
som inkluderar 
studier som 
fokuserar på tidig 
skrivundervisning. 
Resultatet har 
delats upp i tre 
olika perspektiv: 
Kognitiv-
psykologiskt, 

 Skriva för 
hand 
underlättar 
elevers 
perception av 
hur bokstäver 
formas.  
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2015 

 

Neurovetenskapligt 
och sociokulturellt 
perspektiv. 

Wollscheid, S, Sjaastad, 

J, Tømte, C, Løver, N  

 

“The effect of pen and 

paper or tablet computer 

on early writing - A pilot 

study” 

 

Computers and Education 

 

2016 

 

 

Syftet med studien 
är utveckla en 
testdesign som kan 
användas för att 
mäta elevers resulat 
när det kommer till 
skrivande.  

Studien bygger på 
intervjuer av totalt 
29 elever och 5 
lärare på två olika 
skolor som arbetar 
med digitala 
verktyg. 
Studien bygger 
också på skrivtester 
på 47 elever 
fördelade på dessa 
två skolor.  

Land: Norge 

 Inga märkbara 
skillnader på 
skrivhastighet 
mellan elever 
som skrev 
digitalt och 
med papper 
och penna.  

Elever skriver 
fler ord på 
dator än med 
papper och 
penna.  

 

Åkerfeldt, A  

 

“Re-shaping of Writing in 

the 

Digital Age - A Study of 

Pupils’ Writing with 

Different Resource” 

 

Nordic Journal of Digital 

Literacy 

 

2014 

 

Studien syftar till 
att jämföra två 
olika testformat, 
digitalt och 
analogt.  

Studien utgår från 
en observation av 
tre klasser i årskurs 
9. Den empiriska 
datan består av 
insamlade test 
gjorda av eleverna 
samt 
videoinspelningar 
av 23 elever i 
samma 
testsituation.   

Multimod
alt 
perspektiv 

Elever som 
skriver på 
digitala 
verktyg skriver 
mer flytande 
utan tanke på 
stavning eller 
grammatik.  

Elever som 
skriver för 
hand gör fler 
pauser i sitt 
skrivande. 
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