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Sammanfattning 
Denna studie är en litteraturstudie med syftet att belysa vilka möjligheter och hinder som digitala 

verktyg innebär för elevers skrivutveckling. Genom att granska tidigare forskning vill vi i denna 

studie undersöka påverkan vid användning av digitala verktyg i skrivundervisningen. Studien utgår 

därför från frågeställningen: ” Vilka möjligheter och hinder skapar digitala verktyg för elevers 

skrivutveckling?”  

 

Studien är baserad på tio artiklar där både kvalitativ och kvantitativ ansats har inkluderats. 

Artiklarna har valts ut genom både manuell sökning och databassökning och urvalet har genomförts 

efter vissa bestämda kriterier, därmed behandlar denna studie endast undervisningen i årskurs F-6. 

Artiklarna har bearbetats, analyserats och sammanställts med syfte att besvara frågeställningen. 

Analysen av studiens material har utgått från Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) 

fem punkter och därefter har resultatet sammanställts. Resultatet visade att användningen av digitala 

verktyg både skapar möjligheter och hinder vid användningen av digitala verktyg i skrivunder-

visningen. Digitala verktyg bidrar bland annat till utveckling av texters innehåll, form och längd. 

Digitala verktyg gynnade även elevernas fokus, motivation och skrivprocess. Dock så visade det sig 

att lärare kände en oro kring att använda digitala verktyg i undervisningen och att lärarna ansåg det 

vara ett problem att hitta tid till att planera lektioner där dessa verktyg användes. Ytterligare ett 

hinder som uppkom var att vissa elever blev mer otåliga än engagerade vid undervisningstillfällen 

där digitala verktyg användes. Slutligen visade resultatet att digitala verktyg inte skapar större 

möjlighet för elever att utveckla sin lexikala mångfald, lexikala densitet och grammatik.  
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1. Inledning  
Att behärska skriftspråket kan idag betraktas som en mänsklig rättighet (Lundberg, 2008), samtidigt 

som dagens digitalisering påverkar barn, ungdomar och hela samhällsutvecklingen där arbetslivet i 

framtiden kommer bli mer digitaliserat (Skolverket, 2018a). Digitaliseringen berör alltså även 

utbildningssystemet, enligt Skolverket (2018a), och därmed också förmågan att skriva.  

 

En av skolans viktigaste uppgifter är att lära barn att skriva, enligt Taube (2011). Genom att ge 

eleverna en god skrivförmåga ökar deras framtida valmöjligheter när det gäller både utbildning och 

val av yrke. Likaså får eleverna en förmåga att kommunicera med personer som befinner sig på 

avstånd och dessutom förmågan att som vuxen framföra information, argumentera, ha kontakt med 

myndigheter och kontakter inom arbete i skrift. En god skrivförmåga har också en stor betydelse för 

elevernas framtida samhällsroll som demokratiska och aktiva medborgare.  

 

Människors levnadsvillkor påverkas av teknikens framsteg och datorisering av samhället (Svensson, 

2009). Vidare kommer Svensson (2009) fram till att många lärare tar hänsyn till dessa tekniska 

framsteg och använder sig av digitala verktyg i undervisningen. Men hon nämner också svårigheten 

att som lärare begripa och föra vidare utvecklingen av ny teknik.  

 

I läroplanen (Skolverket, 2018b) för svenska är både handstil och att skriva med digitala verktyg 

centralt innehåll och ska därför behandlas i undervisningen. Även kunskapskraven för årskurs 3 

kräver att eleven kan skriva enkla texter både med läslig handstil och på datorn.  

 

Taube (2011) uppmärksammar hur elever ofta uppfattar skrivning med digitala verktyg som 

positivt. Ytterligare en positiv faktor är att det upplevs motiverande att skriva digitalt för elever med 

motoriska svårigheter då deras texter blir av samma slag som andras. Å andra sidan visar Taube 

(2011) på sambandet mellan att skriva för hand och flyt i författandet. Hon poängterar hur 

handskrivning som aktivitet kan ge positiva effekter på textkvalitén samt ge bättre flyt i 

författandet.  

 

Vi tycker det är viktigt att åskådliggöra hur digitala verktyg kan användas i undervisningen samt 

vilka positiva och negativa effekter digitala verktyg ger för skrivutvecklingen. Vi vill undersöka 

detta närmare för att som blivande lärare kunna främja elevers skrivutveckling och låta den tekniska 

utveckling som pågår i samhället även få pågå i klassrummet.  
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att belysa vilka möjligheter och hinder digitala verktyg kan innebära för 

elevers skrivutveckling genom att granska tidigare forskning. Vi vill därmed söka svar på följande 

fråga: 

 

Vilka möjligheter och hinder skapar digitala verktyg för elevers skrivutveckling?  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren teoretiska utgångspunkter till vad skrivutveckling är samt 

tydliggöra centrala begrepp.  

 
3.1 Vad är skrivutveckling? 
 
3.1.1 Literacy  
Literacy omfattade från början förmågan att skriva och läsa enligt Fast (2008). Vidare poängterar 

hon hur begreppet med tiden har utvidgats då det idag även innefattar det muntliga i språket och 

multimodala texter där bland annat bild och text samspelar. Fortsättningsvis menar Fast (2008) att 

människor idag har olika literacy-färdigheter kopplade till olika områden. Detta för att olika 

områden uppmuntrar och värdesätter olika typer av literacy, till exempel så uppmuntrar hemmet på 

ett sätt och skolan på ett annat. Fast (2008) menar att barn inte bara utvecklar till exempel ordförråd 

och grammatik i hemmet, utan också normer, värderingar och seder som tillhör den grupp som 

barnet föds in i. Fortsättningsvis presenterar Fast (2008) en studie som visar på att hemmets 

påverkan är av stor betydelse för barnets literacy, men att den varierar i varje familj på grund av 

föräldrars sociokulturella tillhörighet. I denna studie kommer literacy begreppet begränsas till just 

skrivförmågan.  

 
3.1.2 Fem dimensioner av skrivande  
Skrivutvecklingen i grunden är en helhet enligt Lundberg (2008) men han har valt att dela upp det i 

fem dimensioner för att förenkla. Detta för att läraren i klassrumsmiljö ofta stöter på elever som har 

svårt med det formella, det vill säga stavningen och meningsbyggnaden, men som likväl kan ha 

intressanta tankar och ett bra innehåll i sitt skrivande och vice versa. De fem dimensionerna är 

stavning, meningsbyggnad och textform, funktionell skrivning, skapande skrivning och intresse och 

motivation. Dimensionen stavning behandlar den tekniska delen av skrivandet, vilket handlar om att 

få bokstäver i rätt ordning, det vill säga stavningsreglerna. Meningsbyggnad och textform handlar 

istället om att kombinera ord till meningar. Funktionell skrivning är en innehållsaspekt som 

innefattar olika typer av texter och syften medan den skapande skrivningen handlar om att ge 

uttryck för känslor i texten och beskriva dessa nyanserat. Den femte dimensionen, intresse och 

motivation, beskriver just elevens intresse för att skriva (Lundberg, 2008).  
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3.1.3 Skrivning = Inkodning x Budskapsförmedling  
Hagtvet (2009) presenterar en formel för förmågan att skriva, den lyder Skrivning = Inkodning x 

Budskapsförmedling. Det vill säga för att kunna skriva behövs både inkodning och 

budskapsförmedling, om den ena inte finns besitter inte personen en skrivförmåga. Vi vill här 

belysa att inkodning kan motsvara form och budskapsförmedling kan motsvara innehållet i en text.  

Lundbergs (2008) första dimension stavning, delvis också dimensionen meningsbyggnad och 

textform, kan jämföras med Hagtvets begrepp inkodning.  

 

Taube (2011) kommenterar Hagtvets formel och specificerar att inkodning innefattar att kunna 

skriva för hand eller på dator samt att kunna stava. Taube (2011) belyser att dessa kunskaper är 

viktiga för att kunna skriva men hävdar att budskapsförmedling borde delas upp i två komponenter. 

Skrivning = Inkodning x Textbyggande x Idéskapande blev därför Taubes tolkning av Hagtvets 

formel där textbyggande innefattar att få ner ord på papper samt att utvärdera och revidera sitt 

skrivande. Idéskapandet däremot behandlar det mentala tänkandet av idéer. Lundbergs (2008) andra 

och tredje dimension kan likna den komponent som Taube (2011) kallar textbyggande i sin formel. 

Dimension två meningsbyggnad och textform och dimension tre funktionell skrivning beskriver 

själva skapandet av meningar och innehållet i texten. På samma sätt går Lundbergs fjärde 

dimension skapande skrivning ihop med Taubes sista komponent idéskapandet, där själva fantasin 

och inlevelsen är central. 

 

Även Bååth (2016) presenterar ännu en utökad version av Hagtvets (2009) skrivformel. Den lyder 

Skrivning = Inkodning x Budskapsförmedling + motivation + aktivitet. Hon menar att Inkodning 

och budskapsförmedling beskriver skrivförmågan teoretiskt men att fler faktorer bör tas hänsyn till. 

Dessa är motivation och aktivitet och Bååth (2016) poängterar hur dessa delar är en förutsättning för 

lärande. Lundbergs (2009) sista dimension intresse och motivation har liknande syfte som Bååths 

(2016) tillagda komponent motivation. Men ingen av Lundbergs dimensioner nämner någon 

motsvarighet till Bååths begrepp aktivitet, som vi anser vara jämförbar med själva undervisningen.  

 

3.2 Motivation  
Motivation är något som driver en person att göra specifika ting samt att slutföra dem (Ryan och 

Deci, 2000). Författarna påpekar att motivation ofta talas om i form av mängd, att en person kan ha 

mycket respektive lite motivation. Däremot anser Ryan och Deci (2000) att motivation också 

varierar i form av vilken slags motivation, och nämner de två mest grundläggande sorterna inre 

motivation och yttre motivation.  
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3.2.1 Inre motivation  
Den inre motivationen driver en person att agera eller kämpa för något endast för den inre 

tillfredsställelsen. En elev med inre motivation gör sina läxor på grund av nyfikenhet, intresse och 

viljan att lära sig och inte till följd av bra betyg eller uppmuntran från lärare (Ryan & Deci, 2000).  

Den inre motivationen existerar alltså inom människor men Ryan och Deci uppmärksammar också 

hur inre motivation existerar i relationen mellan en människa och en aktivitet. De menar att 

människor är motiverade för vissa aktiviteter och inte för andra, samt att alla inte är motiverade för 

specifika aktiviteter. Vissa författare talar därför om inre motivation utifrån hur intressant en 

aktivitet är för individen. 

 

3.2.2 Yttre motivation  
Ryan och Deci (2000) nämner den inre motivationen som viktig men dock inte som den vanligaste, 

den inre motivationen minskar faktiskt för varje årskurs i skolan. Motsatsen till inre motivation är 

yttre motivation som innebär att en person är motiverad till att utföra något för att få ett visst utfall 

enligt Ryan & Deci (2000). De beskriver att en elev som gör sina läxor för att få bra betyg och 

sedan kunna satsa på en specifik karriär har yttre motivation. Även en elev som gör sina läxor på 

grund av rädslan för konsekvenser från föräldrar drivs av yttre motivation. Alltså driver den yttre 

motivationen när en person vill få ett specifikt utfall eller undgå ett specifikt utfall.  

 
3.3 Digitala verktyg  
Digitala verktyg är ett samlingsnamn och innefattar bland annat kameror, datorer, smartphone etc. 

Det kan även vara olika programvaror som till exempel spel. Bloggar, e-böcker, sociala medier och 

webbtjänster är också exempel på digitala verktyg som kan användas i skolan, det är plattformar 

som bidrar till skapande och kommunikation (Kristensen, 2018). ‘’Ett  digitalt verktyg kan vara en 

fysisk enhet som exempelvis en dator, smart telefon eller en kamera. Det kan också vara en 

programvara eller en internetbaserad tjänst’’ (Skolverket, 2017 s.8) 

 

I denna studie innefattar begreppet digitala verktyg dator, surfplatta, smartboard, tangentbord samt 

tillhörande program så som talsyntes, stavningsverktyg etc. som kan användas under 

skrivundervisningen.  

 

Taube (2011) påpekar att datorn som digitalt verktyg ger möjligheter för att enkelt kunna skriva och 

revidera texter. Hon fortsätter med att poängtera hur elever ofta upplever skrivning på dator som 
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motiverande och roligt där elever med motoriska svårigheter kan skapa texter lika alla andras. Å 

andra sidan menar Taube att det kan förekomma tillfällen i livet där en dator inte finns tillgänglig 

vilket kan skapa jobbiga situationer för den som inte lärt sig skriva för hand med penna och papper. 

Dessutom anser hon att det krävs att viss kunskap och färdighet som den som vill skriva på dator 

måste lära sig, till exempel att kunna skriva på ett tangentbord. Taube visar även på sambandet 

mellan skrivning för hand och flyt i författandet, att handskrivande kan vara en fördel för 

textkvalitén. Därmed menar Taube att det är lärarens mål att se till att elever utvecklar och främjar 

både skrivning för hand och på dator.  

Även Lundberg (2008) redovisar datorskrivandets alla möjligheter så som omedelbar feedback, 

praktisk redigering och, precis som Taube belyste, att motoriksvårigheter inte stoppar skribenten. 

Men han menar dock att aktiviteten att forma bokstäver för hand skapar minnesbilder av bokstävers 

form och därmed gynnar barn med långsam utveckling. Lundberg betonar att han inte vill avråda 

lärare att använda digitala verktyg i skrivundervisningen men att skrivande för hand och skrivande 

på dator inte behöver utesluta varandra.  

 

Taube (2011) påpekar som nämnt att skrivning på digitala verktyg kräver en viss förkunskap och 

Peterson (2016) menar att de flesta barn idag redan har den förkunskapen vid skolstart. Peterson 

(2016) belyser likt både Taube och Lundberg möjligheten att på datorn lätt redigera text, barn kan 

då utan någon större kraftansträngning prova sig fram till hur olika ord stavas. Vidare menar 

Peterson (2016) att i och med att textflödet ökar vid användning av digitala verktyg så kan kvalitén i 

texten minska. Hon beskriver också potentiella nackdelar och menar att sparade lektioner och 

elevalster kan försvinna genom problem med dator eller nätverk. Avslutningsvis anser Peterson 

(2016) att skrivande på digitala verktyg kan användas som ett komplement till den traditionella 

skrivundervisningen.  

 

3.3.1 IKT  
IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik och är en utveckling av ordet IT 

som står för informationsteknik (Buskqvist & Molin, 2011). 

 

3.3.2 Digital berättelseskrivning  
Digital berättelseskrivning förekommer i artiklar som denna studie behandlar och begreppet innebär 

att eleverna skriver berättelser med hjälp av digitala verktyg, så som på en dator.  
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3.3.3 Multimodala texter  
Multimodala texter innebär att flera uttrycksformer samspelar i en text, så som ord, bilder, diagram 

eller typsnitt (Skolverket, 2018c). I denna studies artiklar förekommer flera uttrycksformer i elevers 

texter, så som bilder, ljudinspelningar etc.  

 

3.3.4 Storyboards 
Skapandet storyboards är ett arbetssätt som kommer nämnas i denna studie och det innebär att 

eleverna parar ihop bilder med delar av texten i berättelsen likt ett bildmanus. Storyboards används 

för att illustrera delar av berättelsen. 
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4. Metod  
Det här avsnittet kommer först att behandla tillvägagångssättet för insamling av data och därefter 

kommer studiens material att presenteras. Fortsättningsvis beskrivs de etiska aspekter som studien 

har tagit hänsyn till och slutligen återges analysprocessen av de vetenskapliga artiklarna.  

 

4.1 Systematisk litteraturstudie  
Eriksson Barajas et al (2013) framhåller att undervisningen ska, enligt skollagen, bygga på 

beprövad erfarenhet men också på vetenskap. Idag finns det ett stort behov av att sammanfatta 

resultat från forskning i och med den stora mängd publicerade artiklar inom utbildningsvetenskap 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Vidare redovisar författarna att det finns flera 

sätt att sammanställa forskningsresultat varav en är systematisk litteraturstudie. 

 

För att litteraturstudien ska vara systematisk krävs det att metoder och kriterier för urval, 

datainsamling och sökstrategi är tydligt redovisade, att de artiklar som studien behandlar granskas 

utifrån koder och att all forskning inom temat inkluderas (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Att granska studier utifrån koder görs genom att läsa en text flera gånger och 

sedan ge texten koder utifrån vad den handlar om (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013), i vårt fall var en sådan kod längre texter.  

 

Denna studie redovisar tydligt hur datainsamlingen gått till och vilken sökstrategi som använts, 

samt inkluderingen av forskning som är relevant utifrån specifika urvalskriterier. Artiklarna 

granskas och tolkas sedan med hjälp av koder. Följaktligen anser vi att denna studie är en 

systematisk litteraturstudie.  

 

4.2 Datainsamling och urval  
För insamlandet av vetenskapliga artiklar till studien användes databassökning och manuell 

sökning, vilket Eriksson Barajas et al (2013) menar är de sökstrategier som kan användas. 

Databassökning handlar till stor del om att välja ut rätt sökord och söka på dessa enskilt eller i 

kombination i olika databaser. Manuell sökning görs istället genom att studera referenslistor i 

artiklar som behandlar det ämne som är aktuellt, eller genom att besöka forskares hemsidor.  

 

Slutligen uppmärksammar Eriksson Barajas et al (2013) boolesk sökning och hur den kan utformas 

med operatorerna AND, OR eller NOT. Boolesk sökning eller boolesk algebra kommer från den 

engelske matematikern George Boolesk. Boolesk sökning är en sökteknik som kan användas vid 
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avancerade sökningar i databaser och kan konstruera komplicerade söksträngar (Libris, u.å.). “Den 

booleska algebran bygger på element som kan sammanfogas via operatorerna (operationerna) AND, 

OR och NOT” (Libris, u.å).  

 

I denna datainsamling har först databasen ERIC använts till att leta efter vetenskapliga artiklar. 

Följande tre kategorier av sökord skapades för att på ett logiskt sätt använda operatorerna AND och 

OR. Den första kategorin innehåller de sökord som specificerar åldersgruppen och kallas därmed 

ålder, den andra kategorin kallas skrivutveckling och innefattar ord i relation till ordet skrivning. 

Till sist skapades kategorin digitala verktyg för ord som på något sätt kan motsvara det begreppet. 

Sedan sammanfogades samtliga sökord i varje kategori med operatorn OR och därefter 

sammanfogades kategorierna med varandra med operatorn AND. På detta vis kommer varje träff att 

innefatta minst ett sökord från varje kategori, och bör därmed vara av relevans för denna studie.  

 

Den första sökningen som gjordes gav 875 träffar. Då användes sökordet computer från kategorin 

digitala verktyg, elementary school, primary school och early years lades in från ålderskategorin. 

Sedan användes writing skills och literacy från skrivutvecklingskategorin. 

För att få ner antal träffar på nästa sökning behövde sökningen begränsas och detta gjordes genom 

att hitta relevanta sökord i första sökningens artiklar. Då kunde fler sökord inkluderas i de givna 

kategorierna.  

 

Andra sökningen gav då 58 träffar. Här lades de sökord som hittades under första sökningen till så 

nu blev sökorden elementary school, primary school, early years, grade one, grade two, grade 

three, computer managed instruction, computer assisted instruction, Ipad, laptop computers och 

writing skills. Det som ändrades var att sökordet literacy togs bort och istället lades sökord för 

digitala verktyg till.  

Den andra sökningen gav för få träffar och behövde utvidgas igen och därför genomfördes en tredje 

sökning där ordet literacy lades till och gav då 284 träffar. Sökorden som användes var då 

elementary school, primary school, early years, grade one, grade two, grade three, computer 

managed instruction, computer assisted instruction, Ipad, laptop computers, writing skills och 

literacy.  

 

284 vetenskapliga artiklar var ett rimligt antal för studiens första urval men fler ord för digitala 

verktyg inkluderades för att få rätt typ av artiklar. Den fjärde sökningen fick då hela 1235 träffar. 

Här lades det till sökord som inte tidigare använts och dessa hittades med hjälp av tidigare 

sökningar. Sökorden var nu elementary school, primary school, early years, grade one, grade two, 
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grade three, computer managed instruction, computer assisted instruction, Ipad, laptop computers, 

technology in the classroom, technology in education, writing skills och literacy.  

 

Då målet inte var att utvidga antalet sökningar utan att hitta fler relevanta artiklar som behandlade 

digitala verktyg, gjordes en femte sökning. Sökningen var exakt likadan som den fjärde förutom att 

sökordet literacy togs bort. Detta för att sökordet literacy mestadels gav vetenskapliga artiklar som 

handlade om läsning vilket inte är relevant för vår studie. Genom att ta bort literacy begränsades 

antalet träffar till 205, vilket återigen var ett rimligt antal. Sökorden som användes här var 

elementary school, primary school, early years, grade one, grade two, grade three, computer 

managed instruction, computer assisted instruction, Ipad, laptop computers, technology in the 

classroom, technology in education och writing skills. 

 

Dessa fem sökningar i ERIC har även begränsats genom att Peer Reviewed och vetenskapliga 

artiklar som publicerats mellan 2008 - 2018 sattes som krav i sökningen. 

 

Efter att ha fått ut 205 vetenskapliga artiklar i den femte sökningen började urvalsprocessen av 

dessa. Först lästes alla rubriker och de som tycktes vara irrelevanta för studien sorterades bort. 

Resultatet från att läsa titlarna gav 52 relevanta artiklar och 153 stycken valdes bort. Vidare lästes 

dessa 52 artiklarnas abstract för att göra ytterligare en begränsning. Slutligen valdes 17 stycken 

artiklar som kändes relevanta för studien.  

 

Efter fem sökningar i databasen ERIC gjordes även en sökning i databasen UniSearch. Då användes 

samtliga sökord från femte sökningen i ERIC plus meningen write to learn, det gav 17 träffar. Efter 

att ha läst både titel och abstract på dessa valdes en artikel ut. Sammanfattningsvis valdes 18 artiklar 

ut från ERIC och UniSearch efter granskning av abstract. I sista steget i urvalsprocessen lästes dessa 

18 artiklar för att kontrollera vilka av dessa som var av relevans och därmed göra en sista 

begränsning. Nio artiklar från databassökningen var av relevans och valdes ut.  

 

Även en manuell sökning gjordes för att hitta material till studien. Den genomfördes genom att 

granska referenslistorna tillhörande de valda artiklarna samt annan relevant litteratur. Utifrån den 

processen inkluderades en artikel.  

 

Det slutgiltiga antalet artiklar som granskas i denna studie blev tio stycken och de redovisas i 

tabellen nedan. 
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4.3 Studiens material  
I tabellen nedan redovisas de vetenskapliga artiklar som utgör studiens data. Artiklarna står i 

alfabetisk ordning utifrån efternamn och är markerade med * i referenslistan.  

 

Författare Titel År Land Databas Sökord Metod 

Corkett, Julie 

K. & 

Benevides, 

Tina.  

Ipad Versus 

Handwriting: 

Pilot Study 

Exploring the 

Writing 

Abilities of 

Students with 

Learning 

Disabilities 

2016 Canada ERIC elementary school, 

primary school, early 

years, grade one, grade 

two, grade three, 

computer managed 

instruction, computer 

assisted instruction, Ipad, 

laptop computers, 

technology in the 

classroom, technology in 

education och writing 

skills. 

  

Skrivtest både med iPad 

och med papper och 

penna. 

Grimes, 

Douglas;  

Warschauer, 

Mark.  

Learning with 

Laptops: A 

Multi-Method 

Case Study 

2008 USA Manuell 

sökning 

 Intervjuer, observationer, 

anonyma enkäter och 

insamlade dokument och 

ljudfiler.  

Jahnke, Isa; 

Kumar, 

Swapna. 

Digital 

Didactical 

Designs: 

Teachers’ 

Integration of 

iPads for 

Learning-

Centered 

Processes  

2014 Danmark ERIC elementary school, 

primary school, early 

years, grade one, grade 

two, grade three, 

computer managed 

instruction, computer 

assisted instruction, Ipad, 

laptop computers, 

technology in the 

classroom, technology in 

education och writing 

skills. 

Pedagogisk 

dokumentation, 

klassrums-observationer 

samt lärarintervjuer.  
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Kervin, Lisa; 

Mantei, 

Jessica 

Digital 

Writing 

Practices: A 

Close Look at 

One Grade 

Three Author 

2016 USA ERIC elementary school, 

primary school, early 

years, grade one, grade 

two, grade three, 

computer managed 

instruction, computer 

assisted instruction, Ipad, 

laptop computers, 

technology in the 

classroom, technology in 

education och writing 

skills. 

  

Intervjuer med lärare, 

observation i klassrum av 

klassrumsinteraktionen, 

eleverna och tekniken. 

Samt insamlad data från 

delar av en elevs 

skrivprocess. 

Liao, Calvin 

C. Y.; 

Chang, Wan-

Chen; 

Chan, Tak-

Wai.  

The Effects of 

Participation, 

Performance, 

and Interest in 

a Game-Based 

Writing 

Environment  

2017 Taiwan Uni-

Search 

elementary school, 

primary school, early 

years, grade one, grade 

two, grade three, 

computer managed 

instruction, computer 

assisted instruction, Ipad, 

laptop computers, 

technology in the 

classroom, technology in 

education, writing skill 

och write to learn.  

  

Ett förtest innan arbete 

med spelbaserad 

skrivning sedan ett 

eftertest. Insamlade 

elevtexter.  

Racicot, Rose  The Effect of 

Multimedia 

Writing 

Support 

Software on 

Written 

Productivity 

  

2016 USA ERIC elementary school, 

primary school, early 

years, grade one, grade 

two, grade three, 

computer managed 

instruction, computer 

assisted instruction, Ipad, 

laptop computers, 

technology in the 

classroom, technology in 

education och writing 

skills. 

Interventionsstudie som 

har använt sig av för- och 

eftertest.  
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Sahlin, 

Johannes S; 

Tsertsidis, 

Antony; 

Islam, M. 

Sirajul. 

Usages and 

Impacs of the 

Integration of 

Information 

and 

Communicatio

n 

Technologies 

(ICTs) in 

Elementary 

Classrooms: 

Case Study of 

Swedish 

Municipality 

School 

2016 Sverige ERIC elementary school, 

primary school, early 

years, grade one, grade 

two, grade three, 

computer managed 

instruction, computer 

assisted instruction, Ipad, 

laptop computers, 

technology in the 

classroom, technology in 

education och writing 

skills. 

  

Observationer och 

intervjuer där även 

ostrukturerade och 

spontana intervjuer 

inkluderats. 

Yamac, 

Ahmet; 

Ulusoy, 

Mustafa. 

The Effect of 

Digital 

Storytelling in 

Improving the 

Third Graders’ 

Writing Skills 

2016 Turkiet ERIC elementary school, 

primary school, early 

years, grade one, grade 

two, grade three, 

computer managed 

instruction, computer 

assisted instruction, Ipad, 

laptop computers, 

technology in the 

classroom, technology in 

education och writing 

skills. 

  

En interventionsstudie 

med observationer och 

fältnoteringar, intervjuer 

med lärare och elever, 

videoinspelningar, 

studentdagböcker samt 

insamlade dokument, 

studentalster och 

lektionsplaneringar. 

inventions 

  

Zheng, 

Binbin; 

Warschauer, 

Mark; 

Farkas, 

George.  

Digital 

Writing and 

Diversity: The 

Effects of 

School Laptop 

Programs on 

Literacy 

Processes and 

Outcomes 

  

2013 USA ERIC elementary school, 

primary school, early 

years, grade one, grade 

two, grade three, 

computer managed 

instruction, computer 

assisted instruction, Ipad, 

laptop computers, 

technology in the 

classroom, technology in 

education och writing 

skills. 

  

Interventionsstudie med 

onlineundersökningar 

och testresultat. 

Intervjuer med lärare, 

personal och elever. 

Observation samt 

insamlat material i form 

av lektions- 

planeringar och elevers 

blogginlägg.  
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Zoch, Melody; 

Adams-Budde, 

Melissa; 

Langston-

Demott, 

Brook.  

Creating 

Spaces for 

Students to 

Position 

Themselves as 

Writers 

Through 

Experiences 

with Digital 

Writing  

2016 USA ERIC elementary school, 

primary school, early 

years, grade one, grade 

two, grade three, 

computer managed 

instruction, computer 

assisted instruction, Ipad, 

laptop computers, 

technology in the 

classroom, technology in 

education och writing 

skills. 

  

En fallstudie på ett 

skrivläger. Observationer 

och fältnoteringar samt 

video- och 

ljudinspelningar.  

  

 

4.4 Etiska aspekter 
“Forskning är viktig och nödvändig för såväl individers som samhällens utveckling” konstaterar 

Hammar Chiriac och Einarsson (2018, 38). Dessutom beskriver författarna begreppet forskaretik 

och belyser hur viktigt forskarens etiska ansvar är. Den största skada en forskare kan åstadkomma 

är att fara med osanning, till exempel att vara inkonsekvent vid behandlandet av data eller göra för 

utsvävande tolkningar. Därmed är det av stor vikt att bevara ärlighet och sanning i sitt arbete 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2018). Vi har försökt tolka studiens material så korrekt som möjligt. 

Detta genom att båda har läst artiklarna flera gånger, därefter har vi diskuterat och jämfört våra 

tolkningar för att förhindra potentiella utsvävande tolkningar.  

 

Vid en litteraturstudie som denna anser Eriksson Barajas et al (2013) att de etiska övervägandena 

bör göras i avsnitten urval och resultat. De menar att det är oetiskt att endast presentera de resultat 

som styrker forskarens åsikt. I denna studie har artiklar inte valts bort på grund av vilket resultat de 

har, utan baserat på specifika urvalskriterier som avser relevansen för just denna studie. Dessa 

urvalskriterier innefattar åldersgrupp, att de behandlar just skrivning och inte till exempel läsning 

samt att aktiviteten utförs av eleven själv. Åldersgruppen som vi anser är relevant för studien är 

förskoleklass till årskurs 6. Detta för att vi utbildar oss till grundlärare mot årskurs F-3 och för att vi 

som framtida lärare ska kunna förbereda våra elever för årskurs 4-6. Många av de träffar vi fick 

innehöll begreppet literacy, även i de sökningar där vi inte inkluderade begreppet som ett sökord. 

Stor del av artiklarna behandlade därmed läsförmåga och inte skrivförmåga och sorterades av den 

orsaken bort. I och med att digitala verktyg och de sökord vi använde har en bred innebörd fick vi 

träffar som innehöll många olika internettjänster, så som bloggar och Twitter. Vid flera av dessa 
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träffar var det läraren tillsammans med klassen som varje vecka skrev blogg- eller twitterinlägg. 

Denna studie behandlar forskning där eleven själv använder digitala verktyg, inte läraren och därför 

har studier som inte berör detta valts bort.  

 

Eriksson Barajas et al (2013) tar upp att vetenskapliga artiklar kan genomföras med två olika 

arbetssätt, kvalitativ ansats eller kvantitativ ansats. De förklarar en kvalitativ ansats med begreppen 

tolka, skapa mening och förståelse av ett fenomen i sitt sammanhang. Hammar Chiriac och 

Einarsson (2018) menar att vid direkt observation där forskaren är närvarande kan forskaren 

antingen delta eller inte delta samt göra det dolt eller öppet. Således menar de att forskaren oavsett 

observatörsroll måste vara medveten om att närvarandet påverkar situationen. Även Eriksson 

Barajas et al (2013) trycker på att forskaren påverkar studien genom att vara närvarande. Vid en 

kvalitativ ansats brukar inte resultatet redovisas numeriskt eller via statistik utan med observationer 

och intervjuer (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

 
Eriksson Barajas et al (2013) förklarar en kvantitativ ansats med begreppen ordna, klassificera, se 

samband, förutsäga och förklara. Vanliga datainsamlingsmetoder vid en kvantitativ ansats är 

frågeformulär, tester och provtagningar. Resultaten kan redovisas numeriskt i tabeller eller diagram. 

Till skillnad från den kvalitativa ansatsen så betonar Eriksson Barajas et al (2013) risken att 

forskaren i en kvantitativ ansats förbiser sin upplevelse och påverkan på studien i och med 

forskarens intention att vara objektiv.  
 

Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa ansatser i en studie kan forskaren angripa ett 

fenomen ur olika infallsvinklar och perspektiv och därmed kan det “specifika fenomenet belysas ur 

olika synvinklar” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 57). Vi har av den orsaken 

valt att inkludera artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats, för att få ett resultat baserat på 

forskning utifrån olika perspektiv.  

 

4.5 Analysmetod 
Eriksson Barajas et al (2013) framhåller att en analysmetod karakteriseras av att forskaren 

metodiskt och stegvis kategoriserar data för att upptäcka mönster och teman. Dessutom beskriver 

författarna (2013, s. 164) fem steg som kan användas under en innehållsanalys. Först steget är att 

läsa artiklarna flera gånger, under andra steget ska artiklarna ges koder som sedan under steg tre 

sätts ihop till kategorier vilka i steg fyra ordnas under större teman och slutligen tolkas och 
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diskuteras resultaten (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Dessa fem steg har vi utgått 

från under vår analys av artiklarna och processen för detta redovisas nedan.  

 

Under första steget lästes artiklarna flera gånger och samtliga artiklar sammanfattades med 

frågeställning, metod, resultat och diskussion. Under andra steget i analysprocessen ställdes frågan 

om vilken metod som använts och vad för resultat artikeln hade i relation till våra frågeställningar. 

Genom att använda post it-lappar fick alla artiklar olika koder, när alla dessa koder hade 

sammanställts till större kategorier ordnades dessa kategorier under övergripande teman. För att 

hitta och skapa dessa kategorier och teman sökte vi efter mönster i artiklarna, exempel på mönster 

är likheter och skillnader (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I denna studie är 

Eleven ett tema och Fokus är en kategori. 
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5. Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet efter analysen av de vetenskapliga artiklarna i syfte att besvara 

studiens frågeställning, och detta görs under två övergripande teman: Texten och Eleven.  
 
5.1 Texten 
Flera studier visar att digitala verktyg kan bidra till utveckling av texters innehåll, form och längd.  

 
5.1.1 Innehåll 
Yamac och Ulusoy (2016) har i sin interventionsstudie gjort ett för- och eftertest under arbetet med 

digital berättelseskrivning med hjälp av dator. Där redovisar de hur elevernas skrividéer, ordval och 

meningsflöde förbättrats i eftertestet jämfört med förtestet. Berättelsesskrivningen skedde i en 

datasal och lärarna hade innan fått ta del av hur arbetsprocessen skulle gå till vid arbete med digital 

berättelseskrivning. Eleverna arbetade med sina berättelser på dator och utgick från följande steg: 

förberedelse, skapande, revidering, redigering, storyboarding, användning av olika multimodala 

medel, producering och delning. Yamac och Ulusoy (2016) menar att beståndsdelarna i elevernas 

berättelser förbättrades. Genom att arbeta med storyboards, vilket kan liknas vid ett bildmanus, 

delade eleverna upp sina berättelser i delar och kompletterade med bilder. Under processen fick 

eleverna frågan om de ville inkludera mer text eller fler bilder till sina delar, vilket lärde eleverna 

hur de kan expandera innehållet i sina berättelser (Yamac & Ulusoy, 2016).  

 

I sin studie undersökte Zheng, Warschauer och Farkas (2013) effekten på elevers skrivande efter 

daglig användning av laptops. Forskarna redovisar att mer än 70% av eleverna i studien ansåg att 

datorundervisning en-till-en ledde till att de skrev mer, reviderade mer och oftare gjorde ändringar i 

texten. Vidare ansåg då också eleverna att det förbättrade kvalitén på deras skrivande.  

 

Liao, Chang och Chan (2017) redovisar i sin studie effekterna av spelbaserad skrivning, där olika 

spel legat som inspirationskälla till elevernas skrivande. De framhåller att spelbaserad skrivning 

leder till att eleverna är mer kapabla till att generera idéer. Arbetssättet hade en positiv effekt på 

elevernas skrivprestation på så sätt att eleverna producerade en större variation av ord. Grimes och 

Warschauer (2008) uppmärksammar hur skrivning på laptops ger eleverna möjlighet till större 

variation i genre. Eleverna skrev t.ex. broschyrer, collagebrev, tidningsartiklar och analyser. En 

lärare i studien förklarade hur datorn som skrivverktyg främjar elevers skrivning i och med 

tillgången till internet och andra program så som AppleWorks, där de kan illustrera sin texter och 

därmed skapa olika format t.ex. som en broschyr. 
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En nioårig pojke på skrivsommarläger där laptops användes som skrivverktyg observerades i Zoch, 

Adams-Budde och Langston-Demotts (2016) studie. Forskarna anser att datorn som digitalt verktyg 

gjorde pojken mer kreativ i sitt skrivande. Likaså berättade pojken att han kände sig mer kreativ 

med en dator som skrivverktyg jämfört med papper och penna. Jahnke och Kumar (2014) 

undersökte hur en förskoleklass arbetade med att läsa elevnära böcker och sedan skapa digitala 

recensioner i applikationen Book Creator på Ipads. Läraren i studien ansåg att iPadsen underlätta 

skapandet av de digitala recensionerna och att eleverna även i denna studie blev mer kreativa. 

Ytterligare en lärare i Grimes och Warschauers (2008) studie beskrev hur eleverna skrev mer och 

att deras texter var av bättre kvalité när de var skrivna på datorn. Detta kunde bero på att de blev 

mindre trötta jämfört med att skriva för hand samt att de hade tillgång till datorn och dess verktyg 

och program.  

 
5.1.2 Form  
Corkett och Benevides (2016) har i sin pilotstudie låtit nio elever i årskurs 6 utföra skrivtest både på 

iPad och med penna och papper, och därefter jämfört resultaten inom olika områden. Den lexikala 

densiteten, dvs. mängden ord från olika ordgrupper så som adjektiv och verb, var en av dessa 

områden och resultatet visade ingen märkbar skillnad mellan iPad och penna och papper. Likaså 

visade den lexikala mångfalden, som beskriver räckvidden och mångfalden av orden i ett stycke, 

ingen märkbar skillnad. Forskarna (2016) granskade även elevernas grammatik när de skrev på iPad 

och när de skrev för hand med penna och papper inte heller här fann de någon märkbar skillnad 

mellan de olika tillvägagångssätten. Å andra sidan visade testen att alla elever utom en uttryckt fler 

idéer vid skrivning på iPad än med penna och papper.  

 

Eleverna förbättrade med hjälp av datorn som skrivverktyg sin stavning, användandet av 

skiljetecken samt självbedömning under arbetet med digitala berättelser (Yamac & Ulusoy, 2016). 

Eleverna insåg sina misstag gällande användandet av skiljetecken i sin första digitala berättelse och 

redigerade då dessa misstag i sin andra berättelse. Dessutom framhåller Corkett och Benevides 

(2016) att stavning var ett av de områden som visade på en förbättring vid skrivning på iPad jämfört 

med penna och papper. Resultaten visade att elever vars intelligens befann sig under deras 

kronologiska ålder gynnades mest av att skriva på iPad gällande just stavning.  
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5.1.3 Längd 
En studie behandlar elever med inlärningssvårigheter och deras användning av dator tillsammans 

med programmet Clicker 5.2, som är ett skrivverktyg som stödjer eleven med förslag på exempel 

ord och bilder, under skrivprocessen (Racicot, 2016). Studien visade på eftertestet en märkbar 

skillnad gällande antalet meningar vid användningen av Clicker 5.2 på datorn, ökningen var 

genomsnittligt fem meningar per elev. Liao, Chang och Chan (2016) kommer fram till att 

spelbaserat lärande på surfplattor resulterade i att eleverna producerade fler ord och kombinerade 

fler meningar till längre texter. Även Yamac och Ulusoy (2016) belyser en större kvantitet i 

skrivandet efter att eleverna arbetet med berättelseskrivning på dator, detta då eleverna använde sig 

av fler ord i eftertestet jämfört med förtestet. Däremot anser Corkett och Benevides (2016) att 

kvantiteten och specifikt antalet ord endast visade en liten och försumbar ökning hos sju av nio 

deltagare i studien. De nio eleverna var indelade i tre grupper beroende på om deras icke-verbala 

intelligens var under, över eller lika med deras kronologiska ålder. Av de fyra elever vars intelligens 

låg under deras kronologiska ålder skrev en elev 17 ord mindre på iPad, medan de andra tre skrev 

ett medel på 40,33 fler ord. Båda eleverna som hade en icke-verbal intelligens som låg i linje med 

deras ålder skrev fler ord, 48 respektive 12 ord. Slutligen skrev två av eleverna, som befann sig i 

gruppen som hade en intelligens som låg över deras ålder, 27 respektive 11 fler ord medan den siste 

eleven skrev 28 ord färre.  

 

I Grimes och Warschauers (2008) studie uppfattade lärarna att eleverna skrev mer om de använde 

laptops jämfört med att använda penna och papper. Detta på grund av att eleverna upplevde 

skrivning med digitala verktyg som roligare eller lättare. Det ökade skrivflödet kunde också bero på 

användandet av skrivprogrammet My Access! som hjälper både eleven och läraren med feedback 

och revidering under skrivprocessen. De lärare som använde programmet minst 15 minuter i veckan 

rapporterade just att deras elever skrev mer. Programmet My Access! förklaras ytterligare under 

avsnitt 5.2.3.  

 

5.2 Eleven  
Flera studier visar även att digitala verktyg kan bidra till utveckling av elevers fokus, motivation 

och skrivprocess.   

 
5.2.1 Fokus 
I Zocks, Adams-Buddes och Langston-Demottes (2016) fallstudie berättar deltagaren, som är en 

nioårig pojke, att han hellre skriver på dator för att det är jobbigt att vässa pennan samt att han blir 
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trött av att skriva för hand. Även i Zheng, Warschauer och Farkas (2013) studie berättade en pojke i 

årskurs fem att när han skriver med penna och papper får han ont i handleden. Vidare berättar 

pojken att han genom att använda dator kan skriva under en längre tid utan att få ont och hävdar att 

han skrivit sina bästa uppsatser under studiens gång. Även i Kervins och Manteis (2016) fallstudie 

av en pojke menar pojken att han blir mer fokuserad vid användning av iPad än vid skrivande med 

penna och papper. 

 

I sin studie undersökte Sahlin, Tsertsidis och Islam (2017)  hur IKT och digitala verktyg i form av 

datorer, surfplattor och smartboards påverkar undervisningen. Forskarna konstaterar att eleverna 

blev koncentrerade och kunde ägna all sin uppmärksamhet åt uppgiften. Eleverna blev också lugna 

under arbetet med IKT-verktyg och utförde arbetet på ett strukturerat sätt.  

 

5.2.2 Motivation  
Sahlin, Tsertsidis och Islam (2017) betonar hur användning av IKT-verktyg, i detta fall datorer, 

surfplattor och smartboards, fick eleverna att bli mer engagerade och roade vilket resulterade i att 

undervisningen blev mer intressant enligt eleverna. Forskarna menar att undervisningen blev mer 

intressant tack vare att eleverna fick använda just digitala verktyg och tillhörande innehåll så som 

olika applikationer som eleverna dessutom fick välja själva. Å andra sidan upptäckte forskarna att 

vissa elever istället blev mer otåliga än engagerade vid användning av IKT-verktyg vilket 

resulterade i att eleverna ville avsluta uppgiften så fort som möjligt och därefter lämna klassrummet 

(Sahlin, Tsertsidis och Islam, 2017). Elevgruppen där vissa elever blev otåliga var en årskurs 1 där 

koncentrationsnivån var låg enligt studien, forskarna menar också att ju lägre årskurs ju mindre 

tekniskt flyt hade eleverna. 

 

Eleverna i Yamacs och Ulosoys (2016) studie blev mer motiverade till skrivning när de fick skriva 

digitala berättelser då de fick inkludera bilder, videos och röster tillsammans med text, alltså skapa 

multimodala texter. Elever som tidigare inte velat delta i skrivundervisningen visade nu entusiasm 

till att skriva digitala berättelser. Genom intervju märkte Zheng, Warschauer och Farkas (2013) att 

eleverna blev mer entusiastiska till skrivning vid användning av laptops. En elev i studien skrev på 

sin blogg att hon tidigare inte tyckte om att skriva men nu längtar efter det. Att använda bloggar 

som hjälpmedel i skrivundervisningen gav positiva resultat då eleverna kände sig mer motiverade 

då de skrev till en autentisk publik (Zheng, Warschauer och Farkas, 2013). Kervin och Mantei 

(2016) belyser också hur elevens egna val är av betydelse, i studien fick eleven själv välja 

skrivapplikationer vilket ökade arbetsflödet.   
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5.2.3 Skrivprocess 
Yamac och Ulusoy (2016) presenterar i sitt resultat hur eleverna under arbete med digital 

berättelseskrivning lärde sig att skrivning är en process som startar med planering. 

Kervin och Mantei (2016) följer en elevs skrivprocess vid användning av iPad och tillhörande 

appar. De uppmärksammar hur elevens egna val av appar och hur dessa används påverkar elevens 

budskap i texten på ett positivt sätt. Eleven använde sig av apparna PoppletPals, vilket kan 

beskrivas som en digital tankekarta, BookCreator där eleven kan göra egna böcker med text och 

bilder samt instaGrok som hjälper eleven att hitta fakta. Forskarna menar att eleven med hjälp av 

dessa olika applikationer kan kombinera dem på ett annorlunda sätt i skrivprocessen jämfört med att 

skriva med papper och penna. I studien tog eleven sin titel från PoppletPals, sedan överfördes fakta 

från instaGrok och slutligen privata bilder från ett personligt fotoalbum för att skapa en multimodal 

text i BookCreator.  

 

Alla lärare som deltog i studien (Racicot, 2016) uppfattade programvaran Clicker 5.2 som ett 

effektivt digitalt skrivverktyg för eleverna. Lärarna ansåg att de funktioner från Clicker 5.2 som 

gynnade elever mest var talad feedback, anpassade rutnät och bildstöd. Däremot uttryckte lärarna i 

studien en oro kring hanteringen av de digitala verktygen, där oron handlade om att hämta och 

lämna skolans laptops från utlämningsstället. Det fanns även en oro kring att inkludera digitala 

verktyg i undervisningen utan någon tillgång till teknisk support. Vidare ansåg lärarna att ett 

problem var att hitta tid i deras stressiga scheman till att planera lektioner där digitala verktyg så 

som Clicker 5.2 användes. 

 

Skrivprogrammet MY Access! används i Zheng, Warschauer och Farkas (2013) studie om en-till-en 

datoranvändning i USA. Programmet är en länk mellan elev och lärare, där läraren direkt genom 

programmet kan ge feedback på elevens skrivande. Men MY Access! ger också  eleven kontinuerlig 

feedback så att revideringsprocessen kan starta direkt. Mer än 50% av eleverna i studien (Zheng, 

Warschauer och Farkas, 2013)  menade att programmet var lätt att använda och att de reviderade sin 

text mer vid användning av MY Acces!. Grimes och Warschauer (2008) undersökte i sin studie hur 

en-till-en datoranvändning påverkar elevers skrivning, och även i denna studie används programmet 

MY Access!. Studiens resultat visade att eleverna reviderade sina texter mer vid användningen av 

dessa digitala verktyg, 78% av lärarna uppfattade att eleverna reviderade mer och alla elever menar 

under intervju att de reviderade mer.  
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Lärare uppfattade dock att elever gjorde mindre ändringar i sin text enbart för att få en högre poäng 

i skrivverktyget MY Access! och inte för att utveckla sin skrivförmåga (Zheng, Warschauer och 

Farkas, 2013). Lärare uppmärksammade också att MY Access! inte gav tillräckligt bra kritik 

gällande kreativiteten i skrivandet, men att verktyget fungerade bra till att avlasta lärarna genom att 

hjälpa till vid bedömning och förslag till revidering. Att bedöma elevers skrivande förenklas om 

texten är skriven på en dator, enligt lärarna i Grimes och Warschauers (2008) studie. Genom att ha 

snabb åtkomst till elevernas texter via datorn kunde lärarna lättare och snabbare läsa och därmed 

förse eleverna med konstruktiv kritik.  

 

Sahlin, Tsertsidis och Islam (2017) menar att digitala verktyg ger möjlighet att revidera texter men 

också göra stora ändringar. Forskarna menar att revidering med penna och papper är svårare och 

belyser hur varje ändring resulterar i inklämda noteringar i marginalen och att stora ändringar inte 

är möjliga alls. Ett digitalt verktyg som anses vara effektivt vid revidering är talsyntes. Genom att 

använda talsyntes kan elevers skrivna texter läsas upp och eleverna kan lyssna om och om igen och 

därmed få möjlighet att granska och revidera sin text (Yamac och Ulusoy, 2016).  

 

Zheng, Warschauer och Farkas (2013) redovisar att elever som befann sig i riskzonen gällande sin 

inlärning spenderade mer tid i skolan än de andra eleverna. Detta för att skriva eller redigera sina 

texter, hitta information på internet eller skriva på sina bloggar. De använde helt enkelt digitala 

verktyg i större utsträckning. Studien genomförde för- och eftertest där testresultaten visade att 

elever i riskzon gynnas mer av en-till-en datoranvändning än elever som inte befinner sig i 

riskzonen. Framförallt betonar Racicot (2016) i sin studie hur yngre skribenter som kunde 

producera mindre text utvecklades mer.  

 

5.3 Sammanfattning  
Vårt resultat visar främst många möjligheter men vi fann även vissa hinder gällande elevers 

användning av digitala verktyg.  

 
5.3.1 Möjligheter 
Att arbeta med digitala verktyg i klassrummet skapar flera möjligheter för elevers skrivutveckling 

både vad gäller texternas innehåll, form och längd samt elevens motivation, fokus och skrivprocess. 

Genom att arbeta med datorer, digitala berättelser och storyboard förbättras elevernas skrividéer, 

ordval, meningsflöde och förmåga att expandera textinnehåll (Yamac och Ulusoy, 2016). 

Spelbaserat lärande kan användas som en inspiration enligt Liao, Chang och Chan (2017) då det 
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skapar möjlighet för elever att generera idéer. Zoch, Adams-Budde och Langston-Demott (2016) 

anser att datorn som digitalt verktyg skapar möjlighet för elever att vara kreativa. Grimes och 

Warschauer (2017) uppmärksammar möjligheten till större variation av genrer vid användning av 

laptops.  

 

Digitala verktyg ger elever möjlighet att utveckla kvantitet i sitt skrivande. Antalet ord och 

meningar ökade vid användning av datorer och surfplattor enligt Racicot (2016), Liao, Chang och 

Chan (2016) och Yamac och Ulusoy (2016). Att skriva på dator istället för med penna och papper 

kan också förhindra trötthet och smärta i elevers handled enligt flera studier (Zock, Adam-Budde 

och Langston-Demotte, 2016 och Zheng, Warschauer och Farkas, 2013). Digitala verktyg ger även 

elever möjlighet att behålla fokus och koncentrera sig mer på sin uppgift (Kervin & Mantei, 2016 

och Sahlin, Tsersidis och Islam, 2017).  

 

Skrivning på digitala verktyg jämfört med penna och papper skapar möjlighet till att lättare revidera  

och göra större förändringar (Sahlin, Tsersidis och Islam, 2017). Vid användandet av programmet 

MY Access! reviderade eleverna sina texter mer (Zheng, Warschauer och Farkas, 2013) och 

talsyntes visade sig också vara ett effektivt verktyg vid revidering (Yamac och Ulusoy, 2016). 

Lärarna tyckte att MY Access! var ett bra verktyg gällande bedömning (Zheng, Warschauer och 

Farkas, 2013).  

 

Digitala verktyg visar sig även vara en möjlighet för svaga skrivare. Racicot (2016) betonar hur 

datoranvändning påverkat skrivandet för elever med inlärningssvårigheter och hur detta är ett 

effektivt alternativ och/eller tillskott till  skrivning med papper och penna. Zheng, Warschauer och 

Farkas (2013) samt Corkett och Benevides (2016 ) tar upp att elever inom riskzonen gällande 

inlärning använde digitala verktyg i större utsträckning. Dessa elever gynnas mer av en-till-en 

datoranvändning, framförallt gällande stavning. 

 

En möjlighet som digitala verktyg ger är också ökad motivation och entusiasm hos elever. Sahlin, 

Tsertsidis och Islam (2017) samt Yamacs och Ulosoys (2016,) kom fram till att elever blev mer 

engagerade och motiverade för att skriva när de fick använda sig av digitala verktyg i form av 

surfplattor, smartboards och datorer samt deras tillhörande program. Zheng, Warschauer och Farkas 

(2013) menar även att elever blev mer entusiastiska till skrivning vid användning av datorer. Elever 

ökade även sitt arbetsflöde genom att själva få välja skrivapplikationer till sitt skrivande och Kervin 

och Mantei (2016) belyser att detta är av stor betydelse. 
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Lärare ansåg att iPads gav möjlighet för elever att bli mer kreativa (Jahnke och Kumar, 2014). 

Lärarna hävdar att dator och programvaran Clicker 5.2 är effektiva skrivverktyg för elever, 

framförallt den talade feedbacken (Racicot, 2016). Även lärarna i Grimes och Warschauers (2008) 

studie tyckte att det blev lättare att ge konstruktiv kritik och bedöma elevers skrivande om texten 

var skriven på dator. Lärarna betonar att elever producerade mer text av bättre kvalitet när de skrev 

på dator för att eleverna själva tyckte att det var både lättare och roligare.  

 

5.3.2 Hinder 
Ett hinder som Corkett och Benevides (2016) framhåller är att iPads inte skapar större möjlighet för 

elever att utveckla lexikal mångfald, lexikal densitet och grammatik då dessa inte visade någon 

märkbar förbättring jämfört med penna och papper. Corkett och Benevides (2016) konstaterar också 

att antalet ord inte gav en märkbar ökning vid användandet av digitala verktyg.  

Ett annat hinder som uppstod gällde vissa funktioner i skrivprogrammet MY Access! som används 

som hjälp vid bl.a. revidering. Vid användandet av detta verktyg uppmärksammade lärarna att 

elever endast reviderade sina texter för att få poäng och inte för att förbättra dem samt att 

programmet inte gav tillräckligt bra kritik (Zheng, Warschauer och Farkas, 2013). Lärarna uttryckte 

dessutom en oro gällande hanteringen av digitala verktyg samt beskrev problemet att hitta tid till att 

planera lektioner där dessa verktyg används (Grimes och Warschauers, 2008). Ett annat hinder som 

framkom var att vissa elever blev mer otåliga än engagerade vid användning av IKT-apparater, 

vilket resulterade i att eleverna ville avsluta uppgiften så fort som möjligt och därefter lämna 

klassrummet (Sahlin, Tsertsidis och Islam, 2017).  

 

Vår slutsats är att skrivning med digitala verktyg ger många fler möjligheter än hinder i 

skrivundervisningen för elever och deras texter. Elevers texter utvecklades både gällande innehåll, 

form och längd och eleverna själva upplevde undervisningen som mer motiverande och höll även 

lättare fokus. Vi anser också att lärarnas uppfattningar om digitala verktyg i skrivundervisningen 

var positiva gällande eleverna och deras texters utveckling. Vi anser dock att de hinder som 

upptäcktes framförallt gällde lärarnas uppfattning om att få tid till planera undervisning där digitala 

verktyg används, samt brist på teknisk support ute på skolorna. Detta resultat kommer vi i nästa 

avsnitt diskutera utifrån teoretiska utgångspunkter och våra egna erfarenheter.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultat i relation till studiens frågeställning och teoretiska bakgrund. 

Vidare förs en kritisk metoddiskussion och sedan avslutas avsnittet med förslag till fortsatt 

forskning.  

 
6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet ser vi att digitala verktyg till största delen skapar möjligheter för elevers 

skrivutveckling, men vissa hinder belystes också.  

 

Enligt kapitel två i läroplanen (Skolverket, 2018b) ska läraren organisera och genomföra 

undervisningen så att eleverna får möjlighet till att använda digitala verktyg på ett sätt som främjar 

deras kunskapsutveckling. Enligt det centrala innehållet för årskurs 1-3 i läroplanen i svenska ska 

eleven kontinuerligt få öva på sin handstil såväl som skrivandet på digitala verktyg. Vidare ska 

eleven i det centrala innehållet för årskurs 4-6 få undervisning om att disponera och redigera texter 

för hand och med hjälp av digitala verktyg. Slutligen står det under syftestexten att undervisningen 

ska främja och stimulera intresse hos eleverna för att skriva (Skolverket, 2018b). Följaktligen anser 

vi att vår studie tydligt visar en ökad motivation när det handlar om skrivning med digitala verktyg. 

Eleverna blev mer roade och undervisningen blev mer intressant, även elever som tidigare inte velat 

delta i skrivundervisningen visade entusiasm och blev mer engagerade i sitt skrivande. Värt att 

nämna är att resultatet från studierna inte enhälligt visade på en relation mellan ökad motivation och 

bättre skrivprestation, vi kan alltså inte säga att elevernas texter blev bättre tack vare att de tyckte att 

det var roligt. Vår uppfattning och erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen är dock 

att när eleverna är motiverade till att delta i undervisningen är de även motiverade att lära sig mer 

och bör därmed förbättra sin skrivprestation.  

 

Hagtvet (2009), Taube (2011) och Bååth (2016) visar alla på varsin formel för skrivförmågan. 

Bååth anser att faktorerna i de tidigare formlerna motsvarar skrivning teoretiskt men att ytterligare 

två faktorer måste inkluderas, motivation och aktivitet. Dessa faktorer anser vi att vår studie stödjer 

då aktiviteten i form av undervisning med digitala verktyg ökade elevernas motivation och 

elevernas skrivförmåga förbättrades på flera sätt. Att skapa dessa motiverande lärtillfällen där 

digitala verktyg används kräver att läraren har kompetens och kunskap om digitala verktyg och 

tillhörande program. Varav Taube (2011) belyser just att skrivning på digitala verktyg kräver att 

användaren har en kompetens gällande dessa. Samtidigt hävdar Peterson (2016) att eleverna redan 

har denna kunskap när de börjar skolan. I och med att eleverna redan har digital kompetens menar 
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vi att lärare istället kan sakna eller ha vissa brister i digital kompetens, vilket tillsammans med 

avsaknaden av teknisk support då kan skapa en konflikt i klassrummet. Därmed ställer vi oss frågan 

hur digitala verktyg kan fungera som ett komplement i undervisningen i praktiken då många skolor 

saknar teknisk support.  

 

I resultatet visas också hur den yttre respektive inre motivationen spelat en stor roll för elevernas 

skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg. Eleverna blev bland annat mer roade och intresserade 

när de fick inkludera bilder och röster samt välja applikationer själva, vilket kan visa tecken på en 

inre motivation hos eleverna. Några av eleverna skrev bloggar och fick då en autentisk publik som 

kunde läsa deras texter vilket dessutom skapade en yttre motivation för eleverna. Genom att 

eleverna får en autentisk publik kan skrivandet kännas mer givande och motiverande. Ryan och 

Deci (2000) menar dock att yttre motivation även kan drivas av rädsla. I och med detta anser vi att 

det är viktigt att påpeka att den yttre motivationen kan skapa en prestationsångest över att andra kan 

läsa det eleven skrivit. Vi tycker därför att det är viktigt i vår framtida roll som lärare att skapa en 

autentisk publik för elevers skrivande, då vi av tidigare erfarenhet inte sett mycket av det ute i 

skolorna. Det innebär för oss som framtida lärare att antingen genom digitala verktyg, så som 

bloggar eller genom att skicka brev till specifik mottagare, skapa dessa autentiska publiker. 

Samtidigt måste vi ha i åtanke att det för vissa elever skapar prestationsångest och att yttre 

motivation påverkar alla elever olika.  

 

Lundberg (2008) skriver om de fem dimensionerna stavning, meningsbyggnad och textform, 

funktionell skrivning, skapande skrivning och intresse och motivation. Utifrån resultatet går det att 

se att eleverna utvecklats med hjälp av digitala verktyg inom flera dimensioner. Eleverna skrev fler 

meningar, hade en större variation på ord samt förbättrade meningsbyggnaden. Eleverna fick även 

en bättre kvalitet på sina texter och visade ett större intresse för att skriva. Dock avvek en studies 

resultat från de andras, forskarna (Corkett & Benevides 2016) menade att det inte var någon 

märkbar skillnad på att skriva med digitala verktyg jämfört med papper och penna. De olika 

studierna som inkluderats i denna studie använder sig av olika metoder och sätt att arbeta med 

digitala verktyg. Dessutom har de fått lite varierande resultat även om mycket stämmer överens och 

återkommer i flera studier. Det går därmed inte att se utifrån denna studies resultat exakt vilka 

aktiviteter som förbättrar en specifik förmåga. I och med detta ställer vi oss frågan om olika 

aktiviteter ökar skrivförmågan i olika dimensioner, och i sådana fall vilka aktiviteter som främjar 

vilka dimensioner av skrivande.  
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Hindren som hittades var få men behandlade i stort endast lärarnas oro och inte elevernas 

skrivprestation. Hindren handlar om hanteringen av digitala verktyg och tidspressen i skolans 

verksamhet. Ett hinder som dock behandlar eleverna var att vissa elever blev otåliga vid arbete med 

digitala verktyg och endast ville slutföra uppgiften fort och lämna lektionen. Taube (2011) 

uppmärksammar också att elever kan få mer flyt i sitt skrivande samt förbättra kvalitén i texten 

genom att skriva med penna och papper. Även Peterson (2016) hävdar att skrivkvalitén blir bättre 

om eleverna skriver för hand istället för med digitala verktyg. Denna studies resultat visade på en 

motsatt effekt då flera av studierna visade att kvalitén och innehållet i elevernas texter förbättrades 

vid användning av digitala verktyg. Peterson (2016) menar att kvalitén blev bättre vid skrivning för 

hand, då elevers skrivflöde ökade när de skrev på datorn och därmed tappade innehållet. För oss 

framkommer då frågan varför det sammantagna resultatet av de artiklar vi läst skiljer sig från det 

Taube och Peterson framhåller. Vi förmodar att det beror på att många av studierna i denna 

litteraturstudie använde sig av skrivverktyg som hjälpte eleverna att planera sin skrivning, 

expandera innehållet i texten med hjälp av bilder samt revidera under hela processen.  

 

Mot bakgrund av att vissa studier i vårt resultat visade att en del elever kan bli otåliga vid 

användning av digitala verktyg, samt Taube och Petersons uppfattning om skrivflyt och kvalité, 

kommer vi fram till en slutsats. Vår slutsats är att skrivning med penna och papper kan gynna 

somliga elever och även vissa dimensioner, men inte alla. I och med att denna studie belyser fler 

möjligheter än hinder för elevers skrivande med digitala verktyg, anser vi istället att dessa verktyg 

kan vara ett bra komplement till den traditionella skrivundervisningen med penna och papper. 

Vilket också Lundberg (2008), Taube (2011) och Peterson (2016) tar upp. Å andra sidan finns det 

även hinder och nackdelar med digitalt skrivande och utifrån det bedömer vi igen att både skrivning 

med digitala verktyg och med penna och papper behövs i skrivundervisningen.  

 
6.2 Metoddiskussion 
Studiens databassökning efter artiklar gjordes med många, noggrant utvalda sökord och 

kombinerades med hjälp av boolesk sökning. I och med detta anser vi att databassökningen täckte 

stor del av den forskning som finns gällande digitala verktyg i relation till skrivning. Sedan 

sorterades dessa utifrån givna kriterier, alltså sorterades inte artiklar bort på grund av vilket resultat 

de hade. Dock exkluderades de flesta av de sammanlagt 222 träffarna i början av urvalsprocessen då 

endast titel och abstract lästes på grund av tidsramen för denna studie. Vi är medvetna om att 

artiklar av relevans kan ha exkluderats på grund av att inte hela artikeln lästes och att vår 

litteraturstudie då kunde ha fått ett annat resultat.  
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Vi har inte heller valt till eller valt bort artiklar beroende på om de är av kvalitativ eller kvantitativ 

ansats utan båda ansatserna förekom av en tillfällighet efter urvalsprocessen. Här kan tilläggas att 

detta ansåg vi vara av värde då ett fenomen kan belysas från olika perspektiv om studier med båda 

ansatserna inkluderas (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). I materialet förekommer 

två fallstudier som endast följer en elev vardera samt att majoriteten av artiklarna baserar sin studie 

på få deltagare i form av elever och lärare. Vi är medvetna om att den låga deltagarsiffran kan 

påverka resultatets reliabilitet i denna studie. Värt att påpeka är att flera av artiklarna presenterar sitt 

resultat baserat på de deltagande elevernas och lärarnas åsikter och uppfattning och inte på 

testresultat eller andra vetenskapliga upptäckter, vilket vi också är medvetna om kan påverka 

reliabiliteten. Å andra sidan visade resultatet att artiklarna lyfte liknande möjligheter och hinder och 

visar därför på en reliabilitet. Slutligen vill vi uppmärksamma att samtliga artiklar är skrivna på 

engelska och därmed inte på vårt modersmål vilket kan ha påverkat våra tolkningar av studiens 

material.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  
Denna studie har behandlat de möjligheter och hinder som digitala verktyg ger i skrivunder-

visningen, men inte själva genomförandet eller planeringen inför det. Vi föreslår att den fortsatta 

forskningen kan undersöka hur digitala verktyg kan användas på ett effektivt sätt i undervisningen. 

Detta i och med att denna studies resultat visar att lärare känner en oro inför att hantera dessa 

verktyg och skapa lektioner där de används.  

I vårt framtida produktionsarbete kan därför genomförandet och lärares oro ligga i fokus.  
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Bilaga 1  
 
Elins självutvärdering 
 
Redan vid start var jag och Lovisa överens om att båda skulle lägga lika mycket tid och att själva 

arbetet skulle utföras tillsammans på universitetsområdet, där själva uppsatsen skrevs i ett 

dokument som båda kunde redigera i. Till en början bestämde vi att de första veckornas arbete inte 

skulle delas upp utan göras tillsammans, detta för att båda skulle få lika förhållningssätt om studiens 

syfte och struktur. Därmed skrevs inledning, syftestext och frågeställning på en dator där jag skrev 

vissa delar och Lovisa andra, men båda var lika delaktiga under själva utformandet av innehållet i 

avsnitten. Vidare delade vi upp arbetet mer och under de teoretiska utgångspunkterna skrev jag till 

exempel om motivation medan Lovisa skrev om de fem dimensionerna. Likaså skrev jag vissa delar 

i metodavsnittet så som analysmetod och etiska aspekter och Lovisa skrev andra, men avsnitten 

bearbetades alltid av oss båda efteråt. Gällande studiens material var både jag och Lovisa lika 

delaktiga då vi båda läste artiklarna för sig och sedan hjälptes åt att tolka och sammanfatta dessa. 

Under analysprocessen arbetade vi ihop med att hitta koder och teman för att tillsammans kunna 

diskutera och tolka artiklarnas innehåll för att få ett så bra resultat som möjligt. Resultatavsnittet 

skrevs på en dator där vi båda utformade meningar och formuleringar medan vi turades om att 

skriva ner dessa i dokumentet. Under diskussionen skrev jag metoddiskussionen och Lovisa skrev 

resultatdiskussionen, men sedan hjälptes vi båda åt att komplettera resultatdiskussionen mer. Under 

hela arbetets gång anser jag att vi har samarbetat väldigt bra och tagit hänsyn till varandras åsikter. 

Det har förekommit veckor som har varit tuffare än andra på grund av sjukdom eller att arbetet gått 

trögt och då har vi behövt stötta varandra extra mycket för få arbetet att gå framåt. Övergripande har 

arbetet gått väldigt bra och jag är nöjd med slutresultatet.  
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Bilaga 2 
 
Lovisas självutvärdering 
 
Jag och Elin bestämde från början att vi skulle utföra arbetet tillsammans och har haft ett tätt 

samarbete under arbetets gång. Vi har lagt ner lika mycket tid på arbetet och har arbetat aktivt med 

studien cirka fyra till fem dagar i veckan. Under dessa timmar har vi suttit tillsammans. Vi har båda 

läst samtliga artiklar och producerat den största delen text tillsammans. När vi sökte efter artiklar 

såg vi till att använda precis samma sökord och kombinerade dem på samma sätt för att få upp 

samma resultat. Under urvalsprocessen läste vi alla rubriker samt alla abstract tillsammans för att 

direkt få en förståelse för om artikeln var användbar i vår studie. Även under analysprocessen lästes 

och sammanfattades artiklarna av oss båda för att få en bredare förståelse och för att direkt kunna 

reda ut oklarheter som uppstod i texten. När vi sedan började skriva så gjorde vi även det 

tillsammans. Vi började med att skriva inledningen tillsammans för att komma igång och för att få 

ett flyt och när vi kände oss säkra på hur vi ville skriva så delade vi upp skrivandet. Under till 

exempel teoretiska utgångspunkter delade vi upp underrubrikerna och själva hittade information om 

begreppen och skrev ner det i arbetet. Även under diskussionen delade vi upp det så Elin skrev 

metoddiskussionen och jag resultatdiskussionen. Men när vi skrivit klart om vårt område så gick vi 

tillsammans igenom det vi skrivit och skrev ihop det och på så sätt blev båda delaktiga även i dessa 

delar. Jag tycker att jag och Elin har arbetat bra tillsammans. Vi har ungefär samma tankesätt och 

vill uppnå samma saker med texten. Vi var ganska noga med att i början av varje arbetspass sätta 

upp mål för hur långt vi skulle ha kommit när dagen var slut, vilket har funkat jättebra. Vi har även 

stöttat varandra under arbetets gång och hela tiden pushat varandra när motivationen sjunkit. Under 

en period kände jag att arbetet inte gick framåt utan att det stod stilla, vilket jag upplevde som 

väldigt jobbigt. Men vi kom snabbt igång igen och stressen över att det stod stilla försvann. Överlag 

så är jag stolt över vad vi producerat fram och det vi åstadkommit med denna studie. 
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