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Sammanfattning 
 
Digitalt berättande har blivit en del av undervisningen i svenska de senaste åren. Än så länge 
verkar dock ingen omfattande forskning ha bedrivits i Sverige om hur arbetet med detta 
påverkar elevers skrivande. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka 
digitalt berättande och dess inverkan på grundskoleelevers skrivförmågor. Detta gjordes 
utifrån frågeställningen: På vilket sätt inverkar digitalt berättande på de kognitiva 
förmågorna i skrivprocessen? 
 

För att besvara studiens syfte och frågeställning insamlades totalt elva vetenskapligt 
granskade artiklar som presenterade empirisk data. Dessa hittades främst genom databaserna 
Scopus, ERIC och sökmotorn UniSearch. 
 

Resultatet visar att digitalt berättande kan ha en positiv inverkan på flera kognitiva förmågor 
som är involverade i skrivprocessen. Exempelvis påverkades förmågan att tänka kreativt, 
planera, och kontrollera sitt skrivande. Även förmåga att hantera språket ur ett grammatiskt 
perspektiv och budskapsförmedling påverkades. Utöver detta diskuteras möjliga förklaringar 
till att digitalt berättande skulle kunna bidra till att utveckla dessa förmågor. De förklaringar 
som lyfts handlar främst om att digitalt berättande som arbetssätt främjar elevsamarbete och 
är motivationshöjande. Forskningen verkar vara samstämmig i att digitalt berättande kan ha 
positiv inverkan på elevers skrivande. För att kunna dra mer slutsatser och utöka kunskap om 
detta anser vi dock att det finns behov av vidare forskning framförallt i skolans tidiga år och 
utifrån svensk kontext. 
 
 
Nyckelord: Digitalt berättande, skrivande, skrivförmågor, grundskola 
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1. Inledning 

Sedan urminnes tider har människor berättat och delat historier med varandra såväl muntligt 

som skriftligt. De senaste decennierna har dock nya möjligheter att berätta utvecklats genom 

digitaliseringen. Detta har varit en förändringsfaktor som har påverkat samhället på olika sätt. 

Datorer och surfplattor är kommunikationsverktyg som nu är en del av mångas vardag och 

statistik visar att 92 % av barn i åldrarna 9-12 har tillgång till en dator samt att 89 % har 

möjlighet att använda en surfplatta (Statens medieråd, 2017). Med hjälp av dessa digitala 

verktyg kan människor skapa berättelser och formulera sina tankar. Digitalt berättande är ett 

koncept som utvecklades på 1990-talet av en amerikansk organisation och på engelska är 

termen digital storytelling (Söderman & Klinga 2016). Digitalt berättande innebär konsten att 

forma en berättelse med hjälp av digital teknik följaktligen surfplattor och datorer. Genom 

digitalt berättande kan inslag av bilder, ljud och filmer förekomma som förstärkande effekter 

(Söderman & Klinga, 2016). I denna studie använder vi begreppet digitalt berättande för att 

tala om både muntligt och skriftligt berättande med digitala inslag. 

I kursplanen för svenska står det att: ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, 

kommunicera och lära” (Skolverket 2018: 57). Att kunna berätta, kommunicera och uttrycka 

sig muntligt och skriftligt är viktiga förmågor som elever behöver behärska för att kunna vara 

en del av det demokratiska samhället. Att skapa demokratiska medborgare är en viktig del av 

skolans uppdrag och skolan ska främja elevernas lärande och förbereda dem inför framtidens 

sätt att verka i och förstå samhället (Skolverket, 2018). Skolverket förespråkar arbete med att 

berätta digitalt och det har blivit en del av undervisningen i svenska under de senaste åren 

(Söderman & Klinga, 2016). Mot bakgrund av detta är det viktigt att reflektera över hur 

arbetet med digitalt berättande påverkar elevers skrivande. 

I denna systematiska litteraturstudie undersöker vi digitaliseringen av språkundervisningen 

med fokus på digitalt berättande och dess inverkan på elevers kognitiva förmågor som är 

involverade i skrivprocessen. Med utökad kunskap om detta kan verksamma lärare utforma 

sin undervisning så att det gynnar elevers skrivande. Detta anser vi kan vara användbart för 

oss som blivande lärare men även andra verksamma inom skolan. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva digitalt berättande och dess 

inverkan på grundskoleelevers skrivförmågor. 

På vilket sätt inverkar digitalt berättande på de kognitiva förmågorna i skrivprocessen? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs centrala begrepp och teorier som har varit utgångspunkter i denna 

litteraturstudie. Inledningsvis beskrivs skrivande och skrivförmågor och därefter följer 

begreppet digitalt berättande. 

3.1.  Skrivande 

Skrivande är en kognitiv process där tankar gestaltas och förmedlas med ett visuellt 

skriftspråk (Lundberg, 2008). Skriftspråket är ett kommunikationssystem bestående av tecken 

som används för att representera språkljud även kallat fonem (Liberg, 2007). Skriftspråket 

kan användas för att nedteckna muntligt tal. Det är en kommunikationsform som är skild från 

talet även om båda utgår från mänskligt språk (Lundberg, 2008). En viktig skillnad mellan 

skrivet språk och talat språk är graden av interaktion mellan avsändare och mottagare. 

Muntlig kommunikation sker i ett direkt socialt samspel och är därmed bundet till en viss 

kontext (Lundberg, 2008). Skriven text är däremot dekontextualiserad vilket innebär att 

kommunikationen sker oberoende av tid och rum (Liberg, 2007; Lundberg, 2008). Detta 

innebär att skrivet språk innefattar en viss distans mellan avsändaren och mottagaren. Det 

sociala samspelet och interaktionen är viktigt för elevers språkutveckling och det är en 

grundläggande tanke i Vygotskijs sociokulturella teori (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

 

En formel som förklarar skrivande är the simple view of writing, den lyder: Skrivning = 

Inkodning x Budskapsförmedling (Hagtvet, 2009). Taube (2013) beskriver inkodning som att 

kunna hantera den tekniska delen av skrivandet till exempel stavning, skriftliga normer och 

regler. Vidare förklaras budskapsförmedling som skrivande utifrån en innehållsmässig aspekt. 

För att kunna förmedla ett budskap krävs att författaren kan uttrycka sig, byta perspektiv och 

se sin text utifrån en läsares position vilket kan vara svårt för många yngre barn (Taube, 

2013). Skribenten behöver även skapa intresse för att få fram sitt budskap. Under 

skrivprocessen sker olika kognitiva processer. Under följande rubrik redogör vi för begreppet 

skrivförmågor med en modell som förklarar vilka kognitiva förmågor som samspelar i 

skrivprocessen. 
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3.1.1. Kognitiva förmågor i skrivprocessen 
För att förstå vad personer som skriver gör och vilka kognitiva förmågor som samspelar under 

skrivprocessen utvecklade Flower och Hayes (1981) en modell som illustrerar detta. Modellen 

beskriver skrivande utifrån kognitiva processer och skiljer sig från andra linjära modeller som 

snarare utgår från skrivande i olika steg. Den består av tre delar: skrivsituationen, 

långtidsminnet och själva skrivprocessen. 

 Figur 1: Modell över skrivandets kognitiva processer (Flower & Hayes, 1981: 370) 

 

När en text skrivs arbetar författaren utifrån en viss kontext och skrivsituation (Lundberg, 

2008). Flower och Hayes (1981) kallar detta för “the rhetorical problem” och med det menas 

själva ramen för skrivandet. Texten som produceras är beroende av syfte, vilken texttyp det är 

och vem som är mottagare. 
 

Delen som kallas skrivprocessen innehåller planering, översättning (av tankar till skriven 

text), kontroll och övervakning. Dessa består i sin tur av underkategorier som är delar av 

processen vilket är hierarkiskt ordnade (Flower & Hayes, 1981). Begreppet planering 

innefattar exempelvis generering av idéer, organisering och mål för texten ingår som delar av 

processen. Generering av idéer om textens innehåll och utformning sker utifrån tidigare 

erfarenheter och kunskaper vilka finns lagrade i långtidsminnet. Idéerna ordnas också efter 
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någon struktur vilket kallas organisering. Hur organiseringen sker beror på vad målet med 

texten är och vilket budskap som ska framföras (Flower & Hayes 1981). Tankarna ska även 

formuleras och omvandlas till skriven text och det kallas översättning (Lundberg, 2008). För 

att kunna det krävs förmåga att hantera skriftligt språk vilket bland annat innefattar kunskap 

om grammatiska konventioner. Under skrivprocessen kontrollerar skribenten sitt skrivande 

genom att utvärdera och bedöma kvaliteten på texten för att sedan kunna revidera den (Flower 

& Hayes, 1981). Hela tiden övervakas skrivprocessen och skribenten rör sig mellan olika 

delar i textskapandet. Lundberg, (2008) konstaterar att skrivprocessen är komplex och delarna 

som modellen visar samspelar under hela processen. 

3.1.2. Motivation för skrivande 
En fråga som vi reflekterade över är vad som stimulerar utveckling av skrivförmågor. Taube 

(2013) konstaterar att människor föds nyfikna och strävar efter kompetens och kunskap. 

Författaren understryker att eleven behöver vara motiverad för att uppnå målet. Motivation 

kan beskrivas som ”ett inre tillstånd som väcker, styr och upprätthåller beteenden” (Woolfolk 

& Karlberg, 2015: 411). Woolfolk och Karlberg (2015) menar att det finns både inre och yttre 

motivation.  Uppgifter som utförs för att tillfredsställa personliga intressen och för egen 

vinning beror på inre motivation. Yttre motivation skapas istället av yttre faktorer som 

exempelvis betyg eller andra belöningar. Druid Glentow (2006) skriver att elever som 

upplever att de lyckas blir mer motiverade vilket leder till mer kunskap och förbättrade 

förmågor. Utvecklingen sker i en positiv spiral som kallas Matteuseffekten och det kan gynna 

elevers skrivande. 

3.2.  Digitalt berättande 
På senare tid har ny teknik utvecklats som möjliggör berättande med hjälp av digitala verktyg 

vilket utgör en ny berättarform (Söderman & Klinga, 2016). Ohler (2007) menar att det finns 

varierande sätt att skapa digitala berättelser på. De kan bestå av inspelade filmer eller 

muntliga berättelser med förstärkande inslag i form av stillbilder, ljud och animationer. 

Berättelserna kan dessutom vara med eller utan skriftliga texter. Vidare skriver författaren att 

en god berättelse ska vara intresseväckande och samtidigt ha en röd tråd som gör den 

sammanhängande. Att utveckla elevers förmåga att berätta är en viktig del av undervisningen 

i svenska (Skolverket, 2018). I arbetet med detta kan digitalt berättande användas som 

pedagogiskt verktyg. I arbetet med detta är själva berättelsen det viktigaste medan den digitala 

formen för berättandet är sekundär (Ohler, 2007). 
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Ohler (2007) nämner en arbetsform med digitala berättelser, vilket är att eleverna utvecklar 

idéer inom ett ämne eller en berättelse därefter diskuteras dessa tillsammans med en kamrat. 

Nästa steg är att planera sin berättelse, där vanligtvis en storyboard används. Den består av 

rutor som fylls med bilder eller text som kortfattat beskriver händelser och huvuddelar av 

berättelsen. Sedan arbetar eleverna med berättelsens utformning och dess förstärkande 

effekter. Slutligen presenterar eleverna berättelserna för varandra (Ohler, 2007). Söderman 

och Klinga (2016) menar att arbetet med de språkliga förmågorna är centrala i skapandet av 

digitala berättelser. 

 

Texter kan bestå av både muntligt och skrivet språk. Multimodala texter som innehåller 

exempelvis bilder, figurer eller ljud är idag vanligt förekommande. Dessa kan vara 

konstruerade i digitala miljöer (Nestlog Bergh & Tinglev, 2017). Avslutningsvis är digitala 

berättelser exempel på multimodala texter där olika medier samverkar (Skolverket, 2017). 
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4. Metod 
I metodavsnittet presenteras systematisk litteraturstudie som metod, insamling av data, 

avgränsningar och urval av artiklar. Alla artiklar som använts framställs via en tabell och 

avslutningsvis lyfts etiska överväganden. 

4.1. Systematisk litteraturstudie 

Systematiska litteraturstudier kännetecknas av att de behandlar en problemformulering utifrån 

tidigare dokumenterad kunskap i form av vetenskapliga artiklar och rapporter (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Studien bör innehålla tillräckligt många relevanta 

artiklar av god kvalitet och det är eftersträvansvärt att göra en så heltäckande syn som möjligt 

över relevanta artiklar (Eriksson Barajas et al., 2013). Datainsamlingen är systematisk vilket 

innebär att det finns tydliga avgränsningar och sökkriterier som ska uppfyllas för att ingå i 

studien. Även analysen genomförs på ett systematiskt sätt genom att nyckelord och kategorier 

identifieras. Resultatet i en systematisk litteraturstudie består av en sammansättning av 

resultat från tidigare studier (Eriksson Barajas et al., 2013). 
 

4.2. Datainsamling och avgränsningar 
Insamling av data genom litteratursökningar kan ske både manuellt och via databassökningar 

(Eriksson Barajas et al., 2013). De vetenskapliga artiklarna som används i den här studien är 

framtagna ur databaserna ERIC och Scopus samt sökmotorn UniSerach. ERIC behandlar 

forskning i pedagogik och psykologi. Scopus är en multidisciplinär databas som publicerar 

artiklar, konferenshandlingar och annan litteratur som är peer-reviewed. UniSearch är en 

sökmotor där flera databaser ingår. Vid sökningar med hjälp av ERIC, Scopus och UniSearch 

kan booleska operatorer som AND och OR användas för att kombinera sökord. Utöver 

databassökningar har manuella sökningar förekommit genom snöbollsurval då vi studerade 

artiklarnas referenslistor. I referenslistan på artikeln av Yamac och Ulusoy (2016) hittade vi 

en studie av Smeda, Dakich och Sharda (2014). 
  
Avgränsningar tillämpades vid alla sökningar. Avgränsningar som gjordes handlade om vilka 

årskurser som artiklarna skulle omfatta, vilken tidsperiod artiklarna skulle vara ifrån, från 

vilka länder och att de hade innehåll som var relevant i förhållande till vår studies syfte. 

Artiklarna skulle också presentera empirisk data och vara peer reviewed. Vi kontrollerade att 

artiklarna var peer-reviewed på olika sätt. Det som publiceras i Scopus är referensgranskad 
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litteratur men i ERIC och UniSearch kontrollerade vi att artiklarna var peer-reviewed genom 

att göra den avgränsningen i sökningen. Artikeln som hittades genom manuell sökning 

kontrollerades genom att vi undersökte tidskriften som den var publicerad i. Studierna skulle 

vara utförda på grundskoleelever. Från början var syftet att välja artiklar som utgick från 

elever i åk F-3. Detta var dock en för snäv avgränsning som gjorde det svårt att hitta artiklar. 

Därför breddades avgränsningen till att omfatta grundskoleelever i åk 1-9. Inga artiklar 

hittades från F-klass och eftersom det då kan bli problematiskt att dra generella slutsatser för 

den skolformen valde vi att inte inkludera det. Teknik utvecklas och förändras i snabb takt 

vilket innebär att förhållanden hinner ändras och studiers resultat kan bli daterade. Därför 

avgränsades sökningarna till artiklar från tidsperioden 2005- 2019. Genom våra sökningar 

hittade vi inga studier som var utförda utifrån svenska förhållanden. Vi eftersträvade en 

geografisk spridning av artiklarna för att inte resultatet skulle färgas av studier från ett visst 

land eller en viss kontext. Vad gäller innehåll skulle artiklarna behandla digitalt berättande i 

förhållande till elevers skrivande eller kreativitet, således ej lärares syn eller användning av 

digitala verktyg. Eriksson Barajas et al. (2013) menar att det är viktigt med sökstrategier 

följaktligen välja databaser och sökord som stämmer överens med studiens syfte. När urvalet 

av artiklar skulle genomföras läste vi artiklarnas abstract och i vissa fall även inledningen. 
  
Den första sökningen som vi gjorde genomfördes på databasen ERIC och gav 52 träffar med 

hjälp av sökorden; digital storytelling AND elementary school. Vid denna sökning sparades 9 

artiklar varav 4 stycken konstaterades vara användbara efter läsning av abstract och inledning. 

För att begränsa vår sökning ytterligare via ERIC skrevs sökorden digital storytelling AND 

writing AND elementary school vilket gav 11 träffar. Med den sökningen hittades 2 relevanta 

artiklar, en av dessa var redan utvald genom den första sökningen. Resterande artiklar valdes 

bort då de behandlade lärares användning av digitalt berättande eller fel ålderskategori. Vi 

gjorde även en sökning i ERIC med sökorden digital storytelling AND creativity OR 

motivation AND elementary school. Vid denna sökning fick vi 4 träffar där en av studierna 

var relevant men redan utvald, resterande bedömdes icke användbara. En artikel valdes bort 

eftersom det var fel typ av artikel som inte presenterade empirisk data. De andra var inte 

relevanta innehållsmässigt eftersom de utgick från förskolebarn respektive läsning hos elever 

med autism. 
 

Sökningar i Scopus gjordes med sökorden digital storytelling AND writing skills, det gav 45 

träffar och flera av artiklarna var redan utvalda, utöver dessa valdes 2 artiklar ut. 
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Vid första sökningen i UniSearch förekom 44 träffar genom sökorden: digital storytelling 

writ* AND primary education där endast 2 artiklar kom till användning. Vi sökte även på 

digital storytelling AND writing skills AND elementary school vilket gav 17 träffar och av 

dessa valdes 1 artikel. Därefter sökte vi med sökorden digital storytelling AND elementary 

school AND creative som gav 21 träffar och 1 artikel valdes ut. 
 

4.3. Val av artiklar 
I nedanstående tabell visas urvalet av artiklar. 
 

Författare Artikel År Land Databas/Söksä
tt 

Sökord Metod 

Campbell, Terry 
A. 
 
 
 

Digital 
Storytelling 
in an 
Elementary 
Classroom: 
Going 
Beyond 
Entertainme
nt 

2012 Kanada UniSearch Digital 
storytellin
g AND 
writing 
skills 
AND 
elementar
y school 

Aktionsforskning med 
datainsamling genom 
observationer, 
intervjuer, en skala med 
självuppskattning, 
elevarbeten, skriftliga 
utvärderingar 

Chiang, Feng-
cheng 
Chiu, Ching-ya 
Su, Zhen-hui 

Using digital 
storytelling 
to enhance 
elementary 
school 
students' 
creative 
thinking 

2016 Taiwan UniSearch Digital 
storytellin
g AND 
elementar
y school 
AND 
creative 

Datainsamling genom 
”torrance test for 
creative thinking” och 
frågeformulär 

Chuang, Wan-
Ting, Kuo, 
Feng-Lan, 
Chiang, Heien-
Kun, Su, Hui-
Ying, Chang, 
Yu-Hui 

Enhancing 
Reading 
Comprehensi
on and 
Writing 
Skills among 
Taiwanesse 
Young EFL 
Learners 
Using 
Digital 
Storytelling 
Technique 

2013 Taiwan  Scopus  Digital 
storytellin
g AND 
writing 
skills  

Kvalitativ och 
kvantitativ data, för- 
och eftertest, 
Videoinspelning och 
protokoll för att se 
samarbete och 
skrivutveckling 
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Girmen, Pinar 
Özkanal, Umit 
Dayan, Gökhan 

Digital 
Storytelling 
in the 
Language 
Arts 
Classroom 

2019 Turkiet ERIC  Digital 
storytellin
g AND 
elementar
y school 

Aktionsforskning med 
datainsamling genom 
observationer, 
loggböcker, elevarbeten 

Liu, Kuo-Ping 
Tai, Shu-Ju 
Diana 
Liu, Chen-
Chung 

Enhancing 
Language 
Learning 
through 
Creation: 
The Effect of 
Digital 
Storytelling 
on Student 
Learning 
Motivation 
and 
Performance 
in a School 
English 
Course 

2018  Taiwan  ERIC Digital 
storytellin
g AND 
elementar
y school 

Empirisk studie med 
datainsamling genom 
motivationsundersöknin
g, prestationstest och 
elevarbeten 

Niemi, Hannele; 
Multisilta, Jari 

Digital 
storytelling 
promoting 
twenty-first 
century 
skills and 
student 
engagement 

2015 Grekland, 
Finland & 
Kalifornie
n 

 ERIC Digital 
storytellin
g AND 
elementar
y school 

Observation, 
uppföljande enkät för 
både lärare och elever 

Papadopoulou, 
Sevasti 
Vlachos, 
Kosmas 

Using digital 
storytelling 
to develop 
foundational 
and new 
literacies. 

2014 Grekland Unisearch  Digital 
storytellin
g writ* 
AND 
primary 
education 

Fallstudie med mixad 
metod. Enkäter, 
klassrumsobservationer 
och semistrukturerade 
intervjuer 

Rubino, Irene 
Barberis,Claudi
a 
Malnati,Giovan
ni 

Exploring 
the values of 
writing 
collaborative
ly 
through a 
digital 
storytelling 
platform: a 
mixedmetho
ds 
analysis of 
users’ 
participation, 
perspectives 

2018 Italien  Scopus  Digital 
storytellin
g AND 
writing 
skills  

Mixad metod 
semistrukturerade 
intervjuer, 
observationer 
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4.4. Dataanalys 
Innehållsanalysen görs i flera steg menar Eriksson Barajas et. al (2013). Insamlad data 

analyserades genom att varje artikel lästes och sammanfattades. Därefter letade vi efter 

gemensamma teman i artiklarna utifrån studiens frågeställning. Från början var våra teman 

kreativitet, grammatik, motivation och kognitiva förmågor. Temat motivation blev 

avslutningsvis inte en egen del utan inkluderades under övriga rubriker. Temat som från 

början kallades kognitiva förmågor delades upp i planering och organisering respektive 

and practices 

Sarıca, Hatice 
Cirali 
Usluel, 
Yasemin Kocak 

The effect of 
digital 
storytelling 
on visual 
memory and 
writing skills 

2016  Turkiet UniSearch Digital 
storytellin
g writ* 
AND 
primary 
education 

För- och eftertest med 
kontrollgrupp och 
experimentgrupp 

Smeda, Najat 
Dakich, Eva 
Sharda, Nalin 

The 
effectiveness 
of digital 
storytelling 
in the 
classrooms: 
a 
comprehensi
ve study 

2014 Australien Referenslistan i 
Yamac & 
Ulusoy (2016) 

  Mixad metod, 
Klassrumsobservationer 
intervjuer 
lärares bedömning av 
elevarbeten 

Yamac, Ahmet 
Ulusoy, 
Mustafa 

The Effect of 
Digital 
Storytelling 
in Improving 
the Third 
Graders' 
Writing 
Skills 

2016  Turkiet  ERIC Digital 
storytellin
g AND 
elementar
y school 

observation, intervju, 
ljud- och 
videoinspelningar, 
loggböcker, elevarbeten 
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kontroll av skrivandet. De ursprungliga delarna utvecklades till att slutligen bli fem teman. 

Det första temat lyfter digitalt berättande och dess inverkan på kreativitet. Det andra handlar 

om förmågan att planera och organisera sitt skrivande. Det tredje temat behandlar förmågan 

att kontrollera och revidera texter. Det fjärde om att hantera skrivandets tekniska del utifrån 

grammatiska kunskaper. Det femte och sista temat handlar om förmåga att skapa innehåll och 

förmedla ett budskap. Dessa teman har legat till grund för strukturen i presentationen av 

resultatet. 

4.5. Etiska överväganden 

För att bedriva forskning med god forskningssed och av hög kvalitet krävs det flera 

överväganden ur etiska perspektiv. God forskningsetik och kvalitet präglas av objektivitet och 

transparens. Det är till exempel viktigt att studiens metod och resultat redovisas öppet 

(Eriksson Barajas et al. 2013; Vetenskapsrådet, 2017). I denna systematiska litteraturstudie 

redovisas såväl datainsamlingsmetod som val av artiklar med en tabell där artiklarnas 

ursprung och hur vi har funnit dem framgår. 
 

I systematiska litteraturstudier bygger metoden på att samla in och analysera tidigare bedriven 

forskning och att redovisa alla resultat från studierna är viktigt (Eriksson Barajas et al. 2013). 

Det är viktigt att forskningsresultat inte förvrängs för att överensstämma med eventuella 

egenintressen eller kommersiella intressen (Vetenskapsrådet, 2017). När artiklar studeras och 

analyseras eftersträvas så objektiva och transparenta tolkningar som möjligt. Dock läses texter 

alltid med en viss förförståelse och tidigare erfarenheter vilket alltid kan påverka tolkningarna 

(Bergström & Boréus, 2012). Mot bakgrund av detta är en medvetenhet om detta viktigt för 

att göra så objektiva texttolkningar som möjligt. Sammanfattningsvis har vi i denna 

litteraturstudie eftersträvat objektivitet och transparens i urval av artiklar, resultat och analys 

av insamlad data. 
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5. Resultat 
Följande avsnitt handlar om resultatet av artiklarna som vi har sammanställt genom olika 

teman. De teman vi redogör för behandlar digitalt berättande utifrån dess inverkan på 

skrivförmågor. Förmågorna är kreativitet, planering och organisering, kontroll och revidering 

samt grammatiska kunskaper och budskapsförmedling. 

5.1. Förmågan att tänka kreativt och utveckla idéer 
En viktig del av skrivprocessen handlar om att utveckla idéer om textens innehåll vilket 

kräver kreativt tänkande. Yamac och Ulusoy (2016) genomförde en studie vars syfte var att 

undersöka effekterna av digitalt berättande på elevernas skrivfärdigheter. De kom bland annat 

fram till att eleverna visade en förbättring av de skriftliga produkterna utifrån idéaspekt 

genom att de utvecklade idéer som var mer detaljrika. 

Digitalt berättande och dess påverkan på grundskoleelevers kreativa tänkande studerades även 

av Chiang, Chiu och Su (2016). Resultatet visar att arbetet med digitala berättelser förbättrar 

elevernas kreativa förmågor. Detta kan bero på att arbetssättet bygger på kreativt tänkande 

eftersom eleverna ska utveckla egna idéer, uttrycka sina tankar, samla information samt 

organisera och utforma berättelsen. Vidare menar Chiang et al. (2016) att ytterligare en 

anledning kan vara att arbetet med digitalt berättande skapar samband mellan elevernas 

tidigare kunskap och nya erfarenheter. 
 

Digitalt berättande främjar elevers idéförmåga vilket gör deras berättelser mer kreativa och 

detaljrika (Chiang et al., 2016; Girmen, Özkanal & Dayan 2019; Rubino, Barberis & Malnati 

2018; Yamac & Ulusoy, 2016). Även innehållet i berättelserna utvecklades genom 

exempelvis fylligare och utförligare beskrivningar av problem, handling och karaktärer 

(Campbell, 2012; Girmen et al., 2019; Yamac & Ulusoy, 2016). Tillsammans leder detta till 

att textkvaliteten ökade och de färdigställda produkterna blev mer utförliga (Campbell, 2012; 

Girmen et al., 2019; Yamac & Ulusoy, 2016). Engagemanget i att skapa längre och utförligare 

berättelser lyfts av Campbell (2012) som menar att elevernas frivilliga skrivande ökade. Att 
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eleverna tar egna initiativ innebär att de är motiverade att skriva. Motivation kan kopplas till 

kreativitet menar Liu, Tai och Liu (2018) som studerade digitalt berättande som arbetssätt i 

klassrummet. De studerade dessutom hur det kan påverka elevers språkinlärning, prestationer 

och motivation. Resultatet visade bland annat att det finns ett samband mellan kreativitet och 

motivation. Vidare menar författarna att kreativiteten ökar när motivationen ökar vilket leder 

till ännu mer kreativitet i arbetet. Ett flertal studier är samstämmiga i att digitalt berättande 

främjar elevers motivation (Campbell, 2012; Chiang et al., 2016; Girmen et al., 2019; Liu et 

al., 2018; Papadopoulou & Vlachos, 2014; Smeda, Dakich & Sharda, 2014; Yamac & Ulusoy 

2016). Smeda et al. (2014) ser även ett samband mellan elevernas samarbete och deras ökade 

motivation. Elevernas samarbete och social interaktion lyfts som förklaring till att elevernas 

kreativitet ökar enligt Chiang et al. (2016).  

En annan del av skrivprocessen handlar om att planera och organisera berättelsens innehåll. 

Nästa tema handlar om hur digitalt berättande kan påverka just dessa förmågor. 

5.2. Förmågan att kunna planera och organisera sin text 

Flera studier visade att förmågan att planera och organisera sitt skrivande utvecklades av att 

arbeta med digitalt berättande (Campbell, 2012; Chuang, Kuo, Chiang, Su & Chang, 2013; 

Girmen et al., 2019; Papadopoulou & Vlachos, 2014; Smeda et al., 2014; Yamac & Ulusoy 

2016). Resultatet från Yamac och Ulusoys (2016) studie visar att eleverna lärde sig att 

utforma en plan för sitt skrivande och blev medvetna om vikten av att skapa ett relevant syfte 

med berättelsen i förhållande till sin publik. Eleverna utvecklade även förmågan att organisera 

sin berättelse. 
 

Smeda et al. (2014) undersökte digitalt berättande som pedagogiskt verktyg och dess 

påverkan på elevers lärande. Studien gjordes med elever i olika åldrar. Resultatet var att 

elevernas organiseringsförmåga förbättrades genom att de fick ett bättre flöde och koppling 

mellan händelserna i berättelsen. De yngre eleverna i studien ägnade mer tid åt 

planeringsfasen jämfört med de äldre eleverna. Detta visade sig ge positiva resultat på 

berättelsens syfte, handling och innehåll (Smeda et al., 2014). Även Girmen et al. (2019) 

menar att elevernas skrivfärdigheter utvecklades och de fick förståelse för textens form och 

struktur. Faktorerna till utveckling kan vara elevernas ökade motivation samt de digitala 

resurserna och verktyg som tillkom vid digitalt berättande. 
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Att organiseringsförmågan utvecklades visar även Campbells (2012) studie vars syfte var att 

undersöka om användningen av digitalt berättande kunde öka elevers engagemang och om det 

gynnade deras textkvalitet. Under arbete med digitalt berättande tränar elever på att utveckla 

och uttrycka idéer, samla och bearbeta information, organisera berättelsens innehåll samt 

presentera det (Campbell, 2012). Arbetet med digitalt berättande utvecklade många elevers 

skrivande och framförallt narrativa skrivförmågor. Förmågan att organisera sina texter och 

manus utvecklades genom att läraren undervisade om berättelsens struktur enligt BME-

modellen som står för ”Beginning”, ”Middle” och ”Ending”. Campbell (2012) konstaterar 

dock att vissa elever blev duktiga på att använda tekniken medan deras grundläggande 

skrivfärdigheter var oförändrade. 
 

Att organisera och strukturera handlar bland annat om att välja ut relevanta delar av innehållet 

och att skapa en röd tråd i berättelsen. Detta lyfter Papadopoulou och Vlachos (2014). De 

studerade hur användningen av digitalt berättande utvecklar grundläggande och nya 

litteraciteter samt hur digitalt berättande förbättrar elevers skrivförmågor genom samarbete 

och engagemang. Studien presenterar att eleverna lärde sig att avgöra vilka delar som var 

viktiga för deras berättelser och kunde således sålla bort överflödiga delar. Även Chuang et al. 

(2013) menar att elevernas förmåga att organisera innehållet och skapa en röd tråd 

utvecklades och det skedde genom diskussioner och samarbete. Detta var en del av resultatet 

från deras studie som syftade till att undersöka effekten av digitalt berättande på läsförståelse 

och utveckling av skrivfärdigheter. 

Utöver förmågan att planera och organisera sin berättelse utvecklades även elevernas sätt att 

reflektera över sitt skrivande och därmed också förmåga att kontrollera och revidera sina 

texter (Papadopoulou & Vlachos, 2014; Sarıca & Usluel, 2016; Yamac & Ulusoy, 2016). 

Detta beskrivs närmare under efterföljande rubrik. 

5.3. Förmågan att kontrollera och revidera sitt skrivande 

Arbetet med att skapa digitala berättelser gjorde att eleverna blev mer medvetna om 

skrivprocessen och dess delar (Yamac & Ulusoy, 2016). Även Rubino et al. (2018) 

konstaterar att digitalt berättande främjar elevers förståelse av skrivande som en process 

utifrån idéutveckling och planering. 

Yamac och Ulusoy (2016) menar att eleverna utvecklade förmågan att själva bedöma och 

reflektera över sitt skrivande genom att ställa frågor till sin text. Detta innebar att eleverna 
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utvecklade förmågan att kontrollera och revidera (Yamac & Ulusoy, 2016). Papadopoulou 

och Vlachos (2014) skriver att eleverna fick ge återkoppling på varandras utkast under 

revideringsprocessen. Detta ledde till att eleverna utvecklade sina idéer och skrivande genom 

att de uppmärksammade språket och berättelsestrukturen i arbetet med revidering. Vidare 

skriver Papadopoulou och Vlachos (2014) att eleverna betraktas som aktiva deltagare i 

skapandet av sina berättelser. Niemi och Multisilta (2015) menar att samarbete mellan elever 

är en typisk arbetsmetod där eleverna lär sig genom att ge och ta emot hjälp. De konstaterar 

dessutom att aktivt lärande och gemensamma grupparbeten ger bra förutsättningarna för 

lärande. 

Sarıca och Usluel (2016) genomförde en studie i syfte att undersöka effekter av digitalt 

berättande på elevers visuella minne och skrivfärdigheter. Resultatet visar att det hade en 

positiv påverkan på elevernas skrivfärdigheter som exempelvis kreativitet planering, och 

revidering och att utvecklingen var signifikant högre i experimentgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Sarıca och Usluel (2016) förklarar att förbättringen till stor del beror på 

elevernas engagemang i revideringsprocessen och att eleverna som arbetade med digitalt 

berättande lade ner mycket energi på att revidera sina berättelser. I och med att eleverna lärde 

sig att se sina språkliga misstag fördjupade även deras grammatikkunskaper vilket behandlas 

under efterföljande rubrik. 

5.4. Förmågan att hantera grammatik 
En viktig skrivförmåga handlar om att hantera språket ur ett grammatiskt perspektiv och flera 

studier lyfter hur digitalt berättande förbättrade elevernas grammatikkunskaper (Girmen et al., 

2019; Liu et al., 2016; Smeda et al., 2014; Papadopoulou & Vlachos, 2014; Yamac & Ulusoy, 

2016). Resultatet från studierna av Liu et al. (2016) och Papadopoulou och Vlachos (2014) 

visar att eleverna utvecklade sina grammatiska kunskaper och i slutet av terminen kunde de 

skapa rättstavade och grammatiskt korrekta texter i högre grad. Detta lyfter även Girmen et al. 

(2019). De undersökte vilken roll digitalt berättande hade i förbättrandet av elevers 

skrivfärdigheter. Resultatet visar att stavfel, särskrivningar och felanvändning av 

interpunktion minskade. Elevernas digitala berättelser utvecklades från att bestå av korta 

meningar till längre meningar med konjunktioner vilket innebar att eleverna använde mer 

detaljrika uttryck. Girmen et al. (2019) konstaterar att en anledning till elevernas förbättring 

var att datorernas rättstavningsprogram kan visa stavfel och felaktig meningsuppbyggnad. 

Därmed uppmärksammar eleverna sina fel lättare och korrigerar dem. Campbell (2012) menar 
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att hjälpen som eleverna fick av stavningskontrollen gjorde att de var positiva till att skriva 

med dator. 

 

Att det skedde en positiv utveckling av elevernas grammatiska kunskaper menar även Yamac 

och Ulusoy (2016). De skriver att ordval, meningsflyt och andra grammatiska konventioner 

utvecklades vilket bidrog till ökad textkvalitet. Yamac och Ulusoy (2016) konstaterar att 

arbetet med digitala berättelser skapade en lärmiljö som präglas av interaktioner och 

samarbete vilket gjorde att eleverna utveckla sina grammatiska kunskaper. Fortsättningsvis 

menar de att elevernas entusiasm, engagemang och vilja att delta i skrivaktiviteter ökade av 

känslan av att ha förbättrat sina berättelser. Campbell (2012) uppmärksammade att eleverna 

upplevde en förbättring och utveckling av sitt skrivande genom ökad kunskap om 

grammatiska regler. Flera studier visar att elevernas syn på sig själva som bra skribenter 

förbättrades (Campbell, 2012; Girmen et al., 2019; Papadopoulou & Vlachos, 2014). 

Dessutom uppfattade eleverna att omgivningen såg dem som duktiga författare vilket ökade 

deras självkänsla och engagemang i skrivprocessen (Campbell, 2012). Arbetet med digitalt 

berättande hjälpte eleverna att övervinna negativa känslor för skrivande och gav istället 

känslan av ett äkta och meningsfullt syfte med skrivandet (Papadopoulou & Vlachos, 2014). 

 

För att kunna skriva texter krävs inte bara förmåga att hantera grammatik och den tekniska 

delen av skrivandet. Det är även centralt att ha förmåga att förmedla textens syfte och 

budskap vilket leder oss vidare in på nästa tema som handlar om vilken inverkan digitalt 

berättande har på denna förmåga. 

5.5. Förmågan att skapa innehåll och förmedla ett budskap 

En central del av skrivandet handlar om att skapa innehåll och förmedla sitt budskap. Flera 

studier uppmärksammade hur arbetet med digitalt berättande påverkade dessa förmågor. I 

studien av Chiang et al. (2016) fick eleverna läsa bilderböcker som förberedelse inför 

skapandet av digitala berättelser. De poängterar att användning av bilderböcker stärkte 

elevernas förmåga att förbereda digitala berättelser och när de fick se exempel på berättelsens 

grammatiska uppbyggnad kunde de istället fokusera på innehållet. Även Yamac och Ulusoy 

(2016) menar att digitalt berättande utvecklade innehållet i berättelsens delar. Girmen et al. 

(2019) menar att elevernas samarbete gjorde att de stöttades i skapandet av berättelsens 

innehåll. 
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Flera studier visar att digital berättande utvecklade elevernas förmåga att uttrycka sina idéer, 

tankar och känslor (Chiang et al., 2016; Girmen et al., 2019; Papadopoulou & Vlachos, 2014; 

Sarıca & Usluel, 2016; Yamac & Ulusoy, 2016). En förklaring till detta var att eleverna fick 

även förståelse för att texten har en mottagare och utifrån det utvecklades berättelsens syfte 

och utformning menar Yamac och Ulusoy (2016). Även Chiang et al. (2016) lyfter 

möjligheten att digitalt berättande underlättade elevernas förmåga att uttrycka sig i 

förhållande till sin mottagare. Känslan av att skriva för en autentisk publik ökade elevernas 

motivation och känsla av meningsfullhet (Girmen et al., (2019; Yamac & Ulusoy, 2016). En 

annan förklaring som både Chiang et al. (2016) och Papadopoulou och Vlachos (2014) 

belyser är att eleverna fick möjlighet att uttrycka sina idéer och förmedla sitt budskap med 

hjälp av visuella inslag som hade förstärkande effekt. Även Smeda et al. (2014) skriver att vid 

arbete med digitalt berättande används flera sinnen då det kan förekomma både visuella och 

auditiva inslag. 

5.6. Sammanfattning av huvudresultat 

Majoritet av studier indikerar på att användningen av digitalt berättande har positiv inverkan 

på flera av elevers skrivförmågor (Campbell, 2012; Chiang et al., 2016; Chuang et al., 2013; 

Girmen et al., 2019; Liu et al., 2016; Papadopoulou & Vlachos, 2014; Rubino et al., 2018; 

Sarıca & Usluel, 2016; Smeda et al., 2014; Yamac & Ulusoy, 2016). Huvudresultaten är att 

digitalt berättande kan bidra till att utveckla kreativt tänkande och idéutveckling. Flera studier 

visade också att förmågan att planera och organisera sitt skrivande utvecklades. Elever 

förbättrade förmågan att kontrollera och revidera sitt skrivande enligt flera studier. Även 

förmågan att formulera sig i skrift genom att hantera grammatik främjades. Utöver detta 

utvecklades förmågan att uttrycka sig och förmedla ett budskap av arbete med digitalt 

berättande. 
 

Ytterligare huvudresultat är att digitalt berättande ökade elevernas motivation och förbättrade 

deras självbild. (Campbell, 2012; Chiang et al., 2016; Girmen et al., 2019; Liu et al., 2018; 

Papadopoulou & Vlachos, 2014; Smeda et al., 2014; Yamac & Ulusoy 2016). Flera studier 

indikerar att eleverna skapade längre, utförligare och mer detaljrika berättelser och texter 

(Campbell, 2012; Girmen et al., 2019; Yamac & Ulusoy, 2016). Några studier lyfter 

samarbete som en bidragande faktor till att elevers skrivförmågor gynnades (Niemi & 

Multisilta, 2015; Papadopoulou & Vlachos, 2014; Yamac & Ulusoy, 2016). 
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6. Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en resultatdiskussion. Därefter förs en metoddiskussion och slutligen 

delger vi våra förslag på vidare forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 
Under efterföljande rubriker diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställning. 

Dessutom kopplas detta till modellen över kognitiva förmågor under skrivprocessen av 

Flower och Hayes (1981) och ”the simple theory of writing” som är delar av de teoretiska 

utgångspunkterna. Syftet med studien var att beskriva digitalt berättande och dess påverkan 

på grundskoleelevers skrivförmågor. Frågeställningen var: ”På vilket sätt inverkar digitalt 

berättande på de kognitiva förmågorna i skrivprocessen?”. Resultatet visar att arbete med 

digitalt berättande kan inverka positivt på flera av elevers skrivförmågor. Kognitiva förmågor 

som kreativitet och idéutveckling, planering och organisering, kontroll och revidering, 

översättning av tankar till skriven text och budskapsförmedling kan utvecklas. Majoriteten av 

studierna har utgått från att undersöka positiva effekter och hur digitalt berättande kan 

utveckla elevers skrivande och lärande ur olika perspektiv. Det innebär att eventuella 

nackdelar och hinder med digitalt berättande inte lyfts i någon större utsträckning vilket 

behöver beaktas när slutsatser dras utifrån resultatet. De flesta studier har alltså visat att 

digitalt berättande kan ha positiv inverkan på elevers skrivförmågor och med anledning av 

detta är det intressant att reflektera över vad det kan bero på. I slutet av resultatdiskussionen 

under rubrikerna 6.1.5. och 6.1.6. diskuteras därför eventuella förklaringar till de positiva 

effekterna som lyfts fram i artiklarna. 

6.1.1. Att skapa sammanhang och en röd tråd i texten 

I förhållande till modellen över skrivprocessen av Flower och Hayes (1981) elevernas 

förmåga att planera sina berättelser förbättrades enligt flera studier (Campbell, 2012; Chuang 
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et al., 2013; Girmen et al., 2019; Papadopoulou & Vlachos, 2014; Smeda et al., 2014; Yamac 

& Ulusoy, 2016). Förbättringen skedde ur olika aspekter, elevernas förståelse för vikten av att 

planera sin text ökade, förmågan att generera idéer och välja sitt innehåll samt förmåga att 

organisera och strukturera utvecklades. 
  
Att generera idéer är något som ingår i arbetet med att planera sitt skrivande menar Flower 

och Hayes (1981). Utifrån resultatet kan vi se att elevers kreativa tänkande utvecklades och 

detta hade en positiv påverkan på idéutvecklingen som i sin tur förbättrade berättelsens 

utförlighet och kvalitet (Campbell, 2012; Girmen et al., 2019; Yamac & Ulusoy, 2016). Olika 

förklaringar till varför digitalt berättande har en positiv påverkan på elevernas kreativitet 

belyses i två studier. Chiang et al. (2016) menar att arbetssättet i sig bygger på kreativt 

tänkande och att det skapar sammanhang mellan elevers tidigare erfarenheter och nya 

kunskaper. I flera studier såg vi att digitalt berättande verkar öka motivationen och Liu et al. 

(2018) lyfter sambandet att ökad motivation gynnar kreativitet. Att skapa lustfyllda 

skrivaktiviteter är alltså viktigt för att eleverna ska vara kreativa i skapande av berättelser. Vi 

menar att sambandet mellan ökad motivation och ökad kreativitet kan finnas oavsett med 

vilka verktyg elever skriver. Däremot verkar flera studier tyda på att de digitala verktygen och 

digitalt berättande som arbetssätt i sig är motivationshöjande vilket kan gynna elevers 

förmåga att vara kreativa. 
 

Flera studier indikerar att elevernas förmåga att organisera sitt innehåll förbättrades 

(Campbell, 2012; Chuang et al., 2013; Girmen et al., 2019; Papadopoulou & Vlachos, 2014; 

Smeda et al., 2014; Yamac & Ulusoy, 2016). Både Campbell (2012) och Smeda et al. (2014) 

menar att den positiva utvecklingen beror på att eleverna ägnade mycket tid och energi åt att 

planera och strukturera sin berättelse. Mot bakgrund av detta kan vi se att digitalt berättande 

kan påverka elevers organiseringsförmåga vad gäller att välja relevant innehåll och skapa en 

röd tråd genom att strukturera innehållet. Vi anser att förmågan att skapa en röd tråd är av stor 

vikt för att kunna uttrycka sig och förmedla ett budskap med sin text. En ökad förståelse 

angående att berättelser kan ha olika uppbyggnad men att den röda tråden är grundläggande. 

Detta kommer i längden gynna deras skrivande av skiftande berättelser i olika genrer. 
 

Att eleverna utvecklar förmåga att skapa sammanhang förklaras på olika sätt i studierna. 

Campbell (2012) lyfter särskilt fram BME- modellen som ett sätt att arbeta med 

berättelsestrukturen. Chuang et al. (2013) menar istället att elevernas organiseringsförmåga 
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påverkades positivt av sociala interaktioner. Gemensamt för dessa studier är att digitalt 

berättande som arbetssätt lyfts som en viktig orsak till att elevernas planerings- och 

organiseringsförmåga utvecklas. Frågan är om delarna i arbetssättet är specifikt för just 

digitalt berättande? Vi anser att även traditionell skrivundervisning utan digitala verktyg kan 

inkludera elevsamarbete och fokus på berättelsestruktur. En slutsats av detta är att det är 

viktigt att lägga mycket tid och energi åt att planera och organisera skrivandet. 
  
Förmågan att planera, generera idéer och organisera bygger på att eleverna kan reflektera över 

och vara medvetna om sitt skrivande. Utifrån detta tänker vi att digitalt berättande skulle 

kunna öka elevers medvetenhet och förmåga att reflektera över skrivprocessen. Detta menar 

vi leder till förbättrad struktur, innehåll och ökad textkvalitet. 

6.1.2. Förmågan att översätta tankar till skrift  

Vi anser att förmågan att översätta sina tankar i skrift utifrån grammatiska färdigheter är 

grundläggande för att kunna kommunicera skriftligt. Med ett utökat ordförråd, förbättrad 

meningsuppbyggnad och andra grammatiska kunskaper kan skribenten på ett mer nyanserat 

och precist sätt uttrycka sina tankar. Detta är något som är av stor vikt för elevens framtid som 

demokratisk medborgare i samhället. Det är också ett av skolans viktigaste uppdrag. Att 

kunna översätta och formulera sina tankar i skrift är också en del av Flower och Hayes 

(1981). För att kunna det krävs förmåga att hantera den tekniska delen av skrivande vilket 

innefattar grammatik och språkliga normer. Detta kallas även inkodning och är en central del 

av the “simple view of writing”. 

Utifrån flera studier kan vi se att digitalt berättande påverkar elevernas förmåga att hantera 

grammatiska regler och konventioner (Girmen et al., 2019; Liu et al., 2016; Smeda et al., 

2014; Papadopoulou & Vlachos, 2014; Yamac & Ulusoy, 2016). Exempel på detta var att 

stavning, ordval och meningsbyggnad förbättrades (Yamac & Ulusoy, 2016). Ett par av 

studierna lyfter dock olika anledningar till varför de grammatiska kunskaperna kan ha gynnats 

av arbete med digitalt berättande. Girmen et al. (2019) nämner att datorernas inbyggda 

rättstavningsprogram kan ha påverkat elevernas förbättrade stavning. Yamac och Ulusoy 

(2016) menar istället att samarbete och interaktion mellan eleverna ledde till utveckling av 

grammatiska kunskaper. Att stavningskontrollen leder till att elevernas stavning förbättras är 

kanske inte så förvånande. Frågan är om det verkligen leder till att elevers stavningsförmåga 

förbättras eller om det finns risk att eleverna blir beroende av att rättstavningsprogrammen 
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hittar stavfelen åt dem? För att undersöka detta krävs dock vidare studier. Utifrån detta tror vi 

att det är viktigt att arbeta med elevernas grammatiska kunskaper på olika sätt och vi ser en 

risk med att förlita sig på att arbete med digitalt berättande enbart har positiva effekter på 

elevers förmåga att hantera grammatik. Däremot tror vi, i linje med Yamac och Ulusoys 

(2016) slutsatser, att eleverna kan utveckla denna förmåga genom diskussioner om språket vid 

skrivande av såväl digitala som analoga berättelser. 

6.1.3. Medvetenhet om skrivprocessen och förmåga att reflektera över sitt skrivande  

Resultat från några studier visar att digitalt berättande främjade elevers förmåga att revidera 

och kontrollera sin text (Papadopoulou & Vlachos, 2014; Sarica & Usluel, 2016; Yamac & 

Ulusoy, 2016). Vi menar att arbetet med att redigera kan underlättas av digitala verktyg 

eftersom det lätt går att ta bort och ändra text som skrivits jämfört med analogt skrivande som 

kräver att eleverna suddar ut och skriver om för hand. Även Lundberg (2008) poängterar att 

redigeringsarbetet underlättas och det ger fokus på själva skrivandet för elever som upplever 

svårigheter med att forma bokstäver. Utifrån detta anser vi att upplevelser av att skriva fult för 

hand och omständigheterna med redigera text för hand kan utgöra ett hinder för skrivandet. 

Av den anledningen kan alltså arbetet med att skriva och skapa digitala berättelser vara 

positivt för många elever. Däremot menar vi att digitalt skrivande inte ger eleverna möjlighet 

att träna på finmotoriken som krävs vid formandet av bokstäver. Även Lundberg (2008) 

problematiserar användningen av datorer och menar att lärare inte bör ha en övertro på digitalt 

skrivande och dess positiva effekter. Att skriva för hand har också fördelar som exempelvis 

sensorisk och motorisk aktivitet i skrivandet (Lundberg, 2008). En viktig slutsats att dra 

utifrån detta är att det är viktigt med variation i skrivaktiviteter så att elever får möjlighet att 

utveckla sitt skrivande både digitalt och för hand. 
 

För att kunna revidera och redigera sin text krävs kontroll av skrivande vilket bland annat 

innebär förmåga att reflektera och utvärdera sin text och det är central del av skrivprocessen 

(Flower & Hayes, 1981). Med hjälp av digitalt berättande utvecklades elevernas medvetenhet 

angående uppbyggnaden av en text samt skrivprocessen (Rubino et al., 2018; Yamac & 

Ulusoy, 2016). Sarica och Usluel (2016) menar att detta beror på elevernas engagemang 

gällande revideringsprocessen. Yamac och Ulusoy (2016) skriver istället att eleverna lärde sig 

utvärdera och revidera sitt skrivande genom att ställa frågor till sin egen berättelse. Både 

Niemi och Multisilta (2015) och Papadopoulou och Vlachos (2014) konstaterar att samarbete 

mellan elever spelar en viktig roll för deras utveckling. Exempelvis blev eleverna duktigare på 
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att revidera sina texter när de observerade språk och struktur i sina texter (Papadopoulou & 

Vlachos, 2014). Utifrån detta kan vi se indikationer på att digitalt berättande kan utveckla 

förmågan att kontrollera och revidera sina texter. De olika förklaringarna som lyfts har 

gemensamt att eleverna är aktiva och reflekterande i förhållande till sitt skrivande. Vi tolkar 

detta som att elevernas aktivitet och engagemang i arbetet med att redigera gör att de 

uppmärksammar sitt skrivande. Samarbete skulle också kunna bidra till att eleverna hjälper 

varandra att uppmärksamma sitt skrivande och diskussioner kan leda till att eleverna blir 

aktiva i både sin egen och andras skrivprocess. Denna aktiva, reflekterande roll i 

skrivprocessen gör att eleverna kan utvärdera, revidera och utveckla sin text vilket leder till 

ökad textkvalitet och förbättrat skrivande. 

6.1.4. Att se sin mottagare 

Den andra delen av ”the simple view of writing” är budskapsförmedling. En viktig del av 

resultatet handlade om att digitalt berättande främjade förmågan att uttrycka sig och förmedla 

ett budskap utvecklades. Utifrån vårt resultat kan vi se att digitalt berättande hjälper elever att 

utveckla förmågan att uttrycka och förmedla sina tankar och idéer samt syftet med berättelsen 

(Chiang et al., 2016; Girmen et al., 2019; Papadopoulou & Vlachos, 2014; Sarica & Usluel, 

2016; Yamac & Ulusoy, 2016). Vissa studier visar att de digitala inslagen gör berättelserna 

intresseväckande och hjälper eleverna att förstärka och förmedla budskapet (Chiang et al., 

2016; Papadopoulou & Vlachos, 2014). Det skulle därför kunna vara gynnsamt för elever som 

har svårigheter att formulera sig skriftligt. Druid Glentow (2006) menar att elever som har 

svårt att skriva kan uppleva mycket motgångar och vara rädd för misslyckanden. Utifrån detta 

ser vi att digitalt berättande skulle kunna underlätta deras förmåga att uttrycka sig och öka 

lusten att skriva och berätta. 
 

En reflektion angående detta är om det är skillnad på digitala och analoga visuella inslag. Vid 

användning av papper och penna kan elever måla egna bilder för att förstärka sina berättelser 

vilket skulle kunna vara gynnsamt likaväl som digitala bilder. Att själv måla bilder kan dock 

upplevas på olika sätt av olika elever. Vissa kan uppleva det stimulerande att skapa egna 

bilder medan andra elever kan tycka att det är krävande och omotiverande att måla bilder 

själv. Dessa negativa upplevelser och känslor av misslyckande skulle kunna minska lusten att 

skapa berättelser hos vissa elever. En möjlighet som finns med digitalt berättande är också att 

eleverna kan använda ljud, filmklipp och animationer. Liberg (2010) menar att auditiva och 

visuella inslag utgör en skillnad mellan att skriva på dator jämfört med papper och penna. 
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Denna typ av multimodalt skrivande ger därför andra möjligheter att förstå både sina egna och 

andras texter. 
 

Gemensamt för resultaten från studierna av Yamac och Ulusoy (2016) och Girmen et al. 

(2019) är att digitalt berättande kan främja elevers medvetenhet och förståelse för att texten 

har en mottagare. Att kunna se texten utifrån mottagarens perspektiv är viktigt enligt Taube 

(2013). Författaren menar dock att många elever har svårt för just detta. Mot bakgrund av 

flera studier kan vi se att digitalt berättande skulle kunna vara ett sätt att öka elevers förståelse 

för textens mottagare. Det gör i sin tur att förmågan att skapa innehåll, uttrycka sig och 

förmedla budskap utvecklas. Jämfört med analoga berättelser så finns det även möjligheter att 

sprida digitala berättelser via internet så att de når ut till fler personer utanför elevernas 

närmiljö. Att skriva för en autentisk publik gör även att skrivandet får ett syfte och eleverna 

upplever motivation och meningsfullhet med uppgiften (Girmen et al., 2019; Yamac & 

Ulusoy, 2016). Känslan av meningsfullhet är, enligt vår uppfattning, grundläggande för 

engagemanget och gör att eleverna är aktiva, involverade och lägger energi på arbetet.  
 

 6.1.5. Utvecklande lärmiljö byggd på sociala interaktioner 

I resultatet visas att digitalt berättande ofta inkluderar samarbete mellan elever. Niemi och 

Multisilta (2015) skriver att detta är ett vanligt arbetssätt. Studier visar att elever utvecklas 

genom att få och ge hjälp till sina kamrater (Chuang et al., 2013; Girmen et al., 2019; Niemi 

& Multisilta, 2015; Papadopoulou & Vlachos, 2014; Yamac & Ulusoy, 2016). Elevers 

förmåga att utveckla berättelsens innehåll och organisering av det förbättrades i samband med 

samarbete och diskussioner med klasskamrater (Chuang et al., 2013; Girmen et al., 2019; 

Papadopoulou & Vlachos, 2014; Yamac & Ulusoy, 2016). Niemi och Multisilta (2015), 

Papadopoulou och Vlachos (2014) och Yamac och Ulusoy (2016) menar även att elevernas 

språkliga kunskaper utvecklas vilket beror på lärmiljön som genomsyras av interaktioner och 

samarbete. Under vår praktik som vi haft tidigare under utbildningen har även vi 

uppmärksammat fördelar med skrivaktiviteter som byggs på samarbete. När eleverna arbetade 

i par kunde de hjälpa varandra genom att uppmärksamma språkliga fel vilket utvecklade 

texterna. Att sociala interaktioner är viktigt för elever språk och lärande konstateras även i 

Vygotskijs sociokulturella teori (Woolfolk & Karlberg, 2015). Även Strömqvist (2010) menar 

att det sociala sammanhanget är viktigt för barns språkutveckling. 
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Arbetet med digitalt berättande inkluderar ofta elevsamarbete genom diskussioner. Utifrån 

resultatet kan vi se att många studier förklarar att de positiva effekterna på elevers skrivande 

beror på sociala interaktioner i klassrummet under arbetet med digitalt berättande. Mot 

bakgrund av detta är det viktigt att skapa en lärmiljö som gynnar elevsamarbete oavsett om 

elevernas skriver digitala berättelser eller analoga berättelser. Ytterligare en förklaring som är 

av betydelse för elevers utveckling av skrivförmågor är motivation och forskningen var 

samstämmig i att digitalt berättande ökade elevernas engagemang. Under följande rubrik 

beskrivs motivationens betydelse för de positiva effekterna på elevernas skrivande. 
 

6.1.6. Synen på sig själv som en god skribent och lusten att skriva 

Majoriteten av studierna var samstämmiga i att elevers motivation gynnas av arbete med 

digitalt berättande (Campbell, 2012; Chiang et al., 2016; Girmen et al., 2019; Liu et al., 2018; 

Papadopoulou & Vlachos, 2014; Rubino et al., 2018; Smeda et al., 2014; Yamac & Ulusoy 

2016). Frågan är vad det är som gör att just digitalt berättande är motivationshöjande? Vissa 

studier menar att eleverna är positiva till att arbeta med digitala verktyg, arbetet med de 

digitala inslagen och den autentiska publiken är stimulerande. Andra studier förklarar det med 

att social interaktion är gynnsamt och att digitalt berättande är ett elevcentrerat arbetssätt där 

elevers egna idéer och lärande är centralt (Smeda et al., 2014). Detta medför att eleverna är 

aktiva deltagare i undervisningen istället för passiva mottagare. När eleverna är aktiva ökar 

kreativitet och engagemang i skrivandet och texterna blir utförliga och detaljerade. Sociala 

interaktioner, utgångspunkt i elevers egna idéer och aktivt deltagande, menar vi, kan gynna 

elevers motivation även vid analogt skapande av berättelser.  Utifrån detta är det alltså viktigt 

att både analoga och digitala skrivaktiviteter bygger på detta eftersom det verkar vara centralt 

för att öka motivationen. Vi såg även en koppling mellan kreativitet och motivation som Liu 

et al. (2018) nämner. Att få vara kreativ i sina berättelser och arbeten gynnar elevers 

motivation och vice versa. Detta påverkar i sin tur kvaliteten på elevernas texter. 

 

Ökad motivation bidrar till aktivt deltagande i undervisningen och engagemang i uppgiften 

vilket leder till att elevernas skrivförmågor utvecklas. De utvecklade förmågorna och 

kunskaperna leder till att eleverna förbättrar sitt skrivande. Både Rubino et al. (2018) och 

Yamac & Ulusoy (2019) menar att digitalt berättande gynnar elevers förståelse för 

berättelsens delar och uppbyggnad. Resultatet av Campbell (2012) visar att digitalt 

berättandet främjar kunskap angående grammatiska regler (Campbell, 2012; Girmen et al., 
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2019; Papadopoulou & Vlachos 2014). När eleverna känner att de förbättrat sina texter leder 

det till en god självbild som skribent. Självkänslan är mycket viktig för att elever ska utveckla 

sitt skrivande och det är viktigt att skolmiljön bidrar till att stärka elevernas syn på sig själva 

som goda skribenter (Druid Glentow, 2006). Vi menar en god självbild ökar motivationen och 

vid hög motivation stärks elevers skrivande och det är en viktig utgångspunkt för att utveckla 

elevers skrivförmågor. När eleverna känner att de lyckas ökar den inre motivationen som är 

viktig för skrivande och denna positiva utvecklingsspiral är exempel på Matteuseffekten. Om 

elever får positiva känsloupplevelser av skrivande finns större chans att eleverna blir mer 

benägna att skriva frivilligt utifrån egen lust och vilja. 

6.1.7. Avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis kan vi se att digitalt berättande har haft inverkan på flera olika kognitiva 

förmågor som är involverade i skrivprocessen. Förutom studierna som menar att datorn som 

skrivverktyg och de digitala inslagen hade betydelse för elevers skrivande, förklaras de 

positiva effekterna med att själva arbetssättet gör att eleverna får arbeta med olika delar av 

skrivprocessen som idéskapande, planering och revidering och budskapsförmedling. Utifrån 

detta är en viktig slutsats att det inte är skrivande med tangentbord i sig utan snarare sättet att 

arbeta med skrivande som gynnar utvecklingen av elevers skrivförmågor. Som vi tidigare 

nämnt kanske detta inte behöver vara utmärkande endast för digitalt berättande utan vi menar 

att det är möjligt att bygga traditionell skrivundervisning på liknande arbetssätt. 

Skrivaktiviteter som inkluderar sociala interaktioner och samarbete verkar gynna elevers 

skrivförmågor och grammatikkunskaper. Det är även viktigt att skrivandet bygger på elevers 

egna idéer för att öka motivation och engagemang i uppgiften. Detta menar vi gäller 

oberoende av om eleverna skriver analogt eller digitalt. Det verkar dock finnas fördelar med 

digitalt berättande som utmärker det från analogt skrivande. Flera studier visar att datorn som 

skrivverktyg och digitalt berättande som arbetssätt är motivationshöjande och det är också en 

viktig anledning till den positiva inverkan på elevers skrivförmågor. Digitala berättelser kan 

även spridas på ett annat sätt och gör att eleverna skriver för en autentisk publik vilket kan 

öka förståelsen för att texten har en mottagare. De digitala inslagen kan även hjälpa elever att 

förmedla och förstärka berättelsens budskap på ett annat sätt jämfört med analoga inslag. Det 

är dock viktigt att elever får möjlighet att berätta på olika sätt och med olika verktyg och 

varierade skrivaktiviteter är viktigt. 
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Avslutningsvis kan vi se att de flesta av studierna visar att digitalt berättande kan inverka 

positivt på elevers kognitiva förmågor i skrivprocessen. Dessa är planering, generering av 

idéer, organisering, budskapsförmedling, förmåga att hantera skriftspråket ur grammatiskt 

perspektiv och kontroll av sitt skrivande. Skrivförmågor som att skapa sammanhang och en 

röd tråd, översätta sina tankar i skrift kan utvecklas. Digitalt berättande verkar även kunna öka 

medvetenhet om skrivprocessen, stärka reflektionsförmågan och öka medvetenhet om textens 

mottagare. Utvecklade skrivförmågor och förbättrad hantering av skriftspråket bidrar till 

utförligare texter och ökad textkvalitet. Detta främjar elevernas motivation vilket leder till 

mer aktivt deltagande och engagemang. Allt detta tillsammans stärker elevernas självbild och 

uppfattningen om sig själv som en god skribent. Utifrån detta kan eleverna få känslan av att 

lyckas med sitt skrivande. 

6.2. Metoddiskussion 
Syftet med den här studien har varit att beskriva digitalt berättande och dess påverkan på 

elevers skrivfärdigheter. För att besvara studiens frågeställning sökte vi efter artiklar i ett par 

olika databaser och genom de studier vi hittade kunde vi även finna fler relevanta studier. 

Många artiklar handlade om lärares uppfattning om digitalt berättande som pedagogiskt 

verktyg eller handlat om äldre elever och högskolestudenter vilket inte har stämt överens med 

syftet för studien. Eriksson Barajas et al. (2013) menar att ett heltäckande underlag bör 

eftersträvas. Eftersom vi hade relativt snäva avgränsningar användes endast 12 artiklar vilket 

skulle kunna vara en svaghet. Däremot anser vi att användningen av de utvalda artiklarna gör 

att fokus riktas på digitalt berättande i förhållande till skrivande i enlighet med studiens syfte 

vilket kan ses som en fördel. En bidragande faktor till användningen av antalet artiklar beror 

på begränsningar ur tidsaspekt och utifrån andra förhållanden skulle det troligtvis vara möjligt 

att finna ännu fler relevanta artiklar. 

 

Från början var tanken att studien skulle behandla skrivande hos elever i F-3 dock märkte vi 

att det var svårt att hitta studier som var utförda i skolans tidigare år och därför var vi tvungna 

att bredda vår avgränsning till hela grundskolan. Artiklar söktes genom både Scopus, ERIC 

och UniSearch men om vi sökt i ännu fler databaser hade vi kanske hittat fler relevanta 

artiklar. 

  

Majoriteten av de artiklar som användes i vår studie syftar till att undersöka hur digitalt 

berättande förbättrar elevers skrivfärdigheter, kreativitet och lärande i språkundervisning. 
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Detta innebär att de flesta studier undersökte och diskuterade positiva effekter av digitalt 

berättande. Vi fann endast en artikel som problematiserar digitalt berättande genom att 

undersöka eventuella nackdelar eller svårigheter, tyvärr var deltagarna i studien 

universitetsstudenter och följde därmed inte våra avgränsningar vad gäller ålder. Detta 

innebär att vår studie främst handlar om positiva effekter av digitalt berättande även om vi har 

försökt att nyansera detta i diskussionen. 

 

Vårt sätt att analysera artiklar hade bestått av både för- och nackdelar. En fördel med vårt 

arbetssätt är att vi läst och sammanfattat alla artiklar tillsammans för att inte resultatet ska 

färgas av en persons tolkningar. Vi diskuterade fram gemensamma nyckelord och teman för 

arbetet. En svårighet med de artiklar som analyserats är att de har varit skrivna på engelska 

vilket inte är vårt modersmål. Detta har på vissa sätt varit problematiskt då vissa svåra 

engelska begrepp inte har haft en passande motsvarighet på svenska. Vid dessa tillfällen har 

vi tillsammans läst och diskuterat begreppet och stycket för att på så sätt få en större 

förståelse. I början av arbetet hade vi många stora teman där vi delade upp artiklar i bland 

annat kognitiva förmågor, metakognitiva förmågor samt motivation. Detta ledde till att det var 

svårt att ha en överskådlig bild och analys av våra teman. För att behålla fokus på 

frågeställningen sammanställdes större teman till mindre och mer specifika. Genom att göra 

på detta sätt besvaras frågeställningen med större fokus och överflödiga delar sorterades bort. 

	

 6.3. Vidare forskning 

Under arbetet med denna studie fann vi inga artiklar som är utförda i Sverige. Vi föreslår 

därför att vidare forskning bör genomföras även utifrån den svenska skolans förhållanden och 

kontext. Många av studierna som observerades vid insamling av data var utförda på elever 

från mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Med anledning av det anser vi att fler studier av 

digitalt berättande bör genomföras även i skolans tidigare år. Det vore intressant att studera 

hur lärare arbetar med digitalt berättande och vilka undervisningsmetoder i förhållande till 

detta, som är effektiva för elevers skrivutveckling. Även hur digitalt berättande påverkar 

elevers metakognitiva förmågor med fokus på självreflektion under skrivprocessen skulle vara 

ett intressant område för vidare forskning. 
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Bilaga 1. Självvärdering  
	
Under arbetet med denna litteraturstudie har vi delat upp arbetet lika med att läsa och 

sammanfatta artiklar. Därefter delgav vi sammanfattningarna till varandra och diskuterade 

artiklarna gemensamt. Båda två har läst alla artiklar även om vi hade ansvar för att göra mer 

omfattande sammanfattningar av några artiklar var. Utifrån sammanfattningarna och läsning 

igen av artiklarna analyserade vi innehållet tillsammans och strukturerade upp analysen med 

hjälp av färgkoder där varje tema markerades med en egen färg. I själva skrivandet har vi 

också delat upp ansvarat för att skriva utkast till olika delar. Utifrån utkasten bearbetade vi 

textavsnitten gemensamt i ett dokument på ”google drive” under arbetets gång och mycket 

ändringar gjordes tillsammans genom att vi formulerade om och flyttade textdelar. 

 

Julia: I arbetet med konsumtionsuppsatsen har jag tagit min del av ansvaret att samla in 

artiklar. Jag har bidragit med att läsa, sammanfatta och analysera dessa, först enskilt och 

därefter diskuterades innehållet tillsammans med Petra. I arbetet med att skriva textavsnitten 

har både Petra och jag tagit ett stort ansvar och vissa delar har varit mitt huvudansvar. Dessa 

delar är exempelvis begreppen ”Skrivande”, ”skrivförmågor” som är delar av de teoretiska 

utgångspunkterna. I metodavsnittet hade jag huvudansvar för introduktionen om systematisk 

litteraturstudie, etisk diskussion och dataanalys. De teman i resultatet som var jag fördjupade 

mig mest i var ”Förmågan att planera och organisera sin text”, ”Förmågan att kontrollera och 

revidera sitt skrivande” och sammanfattning av huvudresultatet. I diskussionsavsnittet har jag 
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främst arbetat med rubrikerna 6.1.1. till 6.1.4. Min upplevelse är att vi båda varit delaktiga 

och att jag har haft en aktiv och drivande roll i arbetet med denna uppsats. 

 

Petra: I detta arbete har jag tagit min del av ansvaret. Jag har på egen hand samlat in artiklar, 

läst och analyserat dem samt gjort en sammanfattning av artiklar för att sedan diskutera dem 

med Julia. Min upplevelse är att båda varit aktiva, drivande och deltagit i skrivprocessen 

gällande textavsnitten, men att vi har haft olika huvudansvar. Dock har vi gemensamt vävt 

ihop texten och hjälpt varandra på bådas huvudansvar och därmed skrivit på alla delar. Jag 

hade exempelvis haft huvudansvar gällande begreppen “digitalt berättande” och “motivation 

för skrivande” under teoretiska utgångspunkter. Jag hade även ansvar för rubriken 

“datainsamling och avgränsningar i metoden” samt i resultat arbetade jag främst med temat 

kreativitet och temat grammatik. I diskussion skrev jag utkasten på möjliga förklaringar på 

positiv inverkan av digitalt berättande. 


